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CAPÍTULO 5 
 

O INT Através do Tempo: uma Visão Global 
 
 
 O relato histórico, que aqui termina, corre o risco de se perder na riqueza dos detalhes ou de 
se deformar pelas preferências e preocupações do historiador se não vier acompanhado de um 
esforço de visão sistemática e global do objeto de estudo. Isto foi feito, para o Instituto Nacional de 
Tecnologia, através de quatro conjuntos de dados: um levantamento dos recursos financeiros do 
Instituto através do tempo; uma analise da evolução de seu pessoal; um estudo das publicações do 
Instituto; e uma analise de uma amostra dos processos nos arquivos do Instituto. 
 
 

1. A evolução do orçamento 
 
 O quadro 5.l apresenta uma consolidação das informações disponíveis sobre as despesas do 
INT a partir de 1953. Os dados para o período 1953-1970 constam de estudo do IPEA sobre cinco 
institutos de pesquisa tecnológica e os dados para o período posterior foram obtidos diretamente do 
Orçamento da União. Todos os valores foram ajustados para cruzeiros de 1970, utilizando-se para 
isto o índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas. O Quadro 5.2, elaborado por técnicos do 
próprio INT, apresenta os recursos segundo suas fontes, em valor nominal e ajustados para 1980. 
 
 Os dados mostram uma relativa estabilidade de recursos até 1966, com crescimentos e 
grandes variações a partir de então. Em geral, no entanto, estas variações se devem a "serviços em 
regime de programação especial", realizados sem o envolvimento mais direto da estrutura 
permanente do INT, com recursos oriundos principalmente do Fundo de Amparo à Tecnologia 
(FUNAT), criado por lei em 1967. O FUNAT previa dois tipos de recursos, os provenientes de 
acordos, convênios e contratos, com formas de aplicação pré-definidas, e os de utilização mais livre. 
Da mesma forma que a Fundação de Tecnologia Industrial, o FUNAT se constituiu em instrumento 
de flexibilização da Gestão financeira do INT, permitindo não só o financiamento de projetos fora 
do Instituto, mas o próprio reforço do trabalho realizado em seu interior, pela contratação de 
técnicos em regime de grupos-tarefa. Esta flexibilidade desaparece, no entanto, quando o INT deixa 
de ser a autoridade responsável pela administração do Fundo, que passa a ser assumida pela 
Secretaria de Tecnologia Industrial. De uma maneira geral, os dados financeiros confirmam o 
quadro geral de estagnação até 1966, seguido de tentativas diferentes de reativação a partir de então. 
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1953 2958 1963 1968 1973 1978 1981
Despesas correntes 3,485,018.08 3,219,128.60 2,321,783.01 3,865,035.04 2,872,734.00 5,036,850.00 3,984,600.00

Pessoal 2,195,093.92 2,807,772.51 1,777,934.30 2,558,522.25 1,869,760.00 3,165,500.00 1,376,200.00
Material e Serviços (1) 1,289,924.16 411,356.09 543,848.71 1,306,512.79 1,002,974.00 1,871,350.00 2,608,400.00

Despesas de Capital 322,736.81 444,282.31 18,091.08 1,493,353.76 186,000.00 1,040,000.00 411,800.00
Obras Públicas 16,602.47 4,288.26 624,437.56  520,000.00 8,000.00

Equipamentos e Instalações 398,459.29 12,811.06 798,796.30 124,000.00 390,000.00
Material Permanente 322,736.81 29,220.55 991.76 70,119.90 62,000.00 130,000.00 403,800.00

Outras despesas (2) 2,318,373.83 314,154.00 13,291,200.00 100,000.00

Total Geral 3,807,754.89 3,663,410.91 2,339,874.09 7,676,762.63 3,372,888.00 19,368,050.00 4,496,400.00

Notas:
(1) Material de Consumo e Serviços de Terceiros
(2) Outras Despesas" se refere a "Serviços e Regime de Programação Especial" e diversos tipos de transferências.
1953 - o valor de material permanente é uma estimativa (20% do total exclusive pessoal)
1981 - "Equipamentos e Instalações" e "Material Permanente" estão agrupados a partir de 1979.

Fonte: 1953 a 1970: David Carneiro Jr. e outros, Pesquisa Tecnológica no Brasil, Análise de Cinco Instituto Oficiais, Rio de Janeiro, IPEA, 1971.

Quadro 5.1 - Demonstrativo de Despesas do INT (valores de 1970) (anos selecionados).

1971 a 1981 - Diário Oficial, Orçamento da União.
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2. Pessoal de nível superior 
  
 Os dados disponíveis a partir de 1953 mostram um decréscimo progressivo do quadro de 
pessoal do INT, tanto os de nível superior quanto os demais. A partir de 1966, com a possibilidade 
de contratação de pessoal eventual, o quadro cresce novamente, voltando a cair em 1970, quando 
este pessoal é enquadrado no regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Em 1973 surge a 
possibilidade de contratações eventuais sem vínculo empregatício, na forma de grupos-tarefa. O 
aumento de pessoal de 1972 a 1974 se explica em grande parte pela criação da Secretaria de 
Tecnologia Industrial e do Centro de Informações Tecnológicas, que é extinto em fevereiro de 
1975. 
 
 Todas as evidências disponíveis apontam para alguns problemas bastante evidentes em 
relação ao quadro de pessoal. Primeiro, a proporção entre pessoal de nível superior e outros é 

Orçamento 
União (INT)

Orçamento 
União 

(FUNAT)

Orçamento 
Miniplan (FUNAT)

Projetos STI Outros (projetos, 
convênios, 

contratos, testes, 
etc.

Total

1969 5,779 674 6,453
1970 5,730 986 937 7,653
1971 6,242 1,550 2,074 9,866
1972 6,501 1,072 7,573
1973 4,972 500 5,025 1,418 11,915
1974 5,063 550 5,592 1,745 2,245 15,195
1975 8,625 8,000 1,576 5,140 23,341
1976 10,965 115,262 126,227
1977 8,320 130,000 138,320
1978 22,785 100,000 122,785
1979 25,500 150,000 175,500
1980 121,050 5,000 126,050

Orçamento 
União (INT)

Orçamento 
União 
(FUNAT)

Orçamento 
Miniplan (FUNAT)

Projetos STI Outros (projetos, 
convênios, 
contratos, testes, 
etc.

Total

1969 125,011 14,580 139,591
1970 103,352 17,784 16,900 138,036
1971 95,517 23,222 31,072 149,811
1972 83,037 13,692 96,729
1973 55,274 5,553 55,863 15,761 132,451
1974 43,739 4,751 48,309 15,075 19,395 131,269
1975 58,270 54,048 10,647 34,726 157,691
1976 52,446 555,298 607,744
1977 27,897 435,890 463,787
1978 55,071 241,700 296,771
1979 70,650 70,650
1980 42,920 42,920

b) Valores a Preços de 1980
(Índice Geral de Preços, FGV Coluna 2, Disponibilidade Interna)

a) Valor histórico:

Quadro 5.2 - Recursos do INT
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extremamente baixa, raramente ultrapassando os 40%, quando o ideal para instituições deste tipo 
seria entre 55 e 75%164 Além disto, há uma carência crônica de técnicos de nível intermediário, que 
pudessem proporcionar uma infra-estrutura de apoio adequada aos técnicos de nível superior. 
Segundo, os salários, principalmente do pessoal estatutário, decrescem sistematicamente desde 
1953, com pouca diferença entre os níveis iniciais e finais da carreira, levando a uma grande perda 
de pessoal competente e a dificuldades de contratação de novos técnicos, que só conseguiam se 
vincular ao instituto de forma precária. Assim, em 1973 os funcionários do INT de nível superior e 
vínculo estatutário tinham em média mais de 24 anos de tempo de serviço, enquanto que os de 
regime CLT tinham uma media de 6 e os de grupo tarefa, menos de um165. 
 

                                                           
164 Itiro Iida e outros, INT - Analise Preliminar. Ministério da Indústria e Comércio, Secretaria de Tecnologia 
Industrial, Desenho Industrial, março de 1976 (mimeografado), p.15. 
165 INT - Análise Preliminar, p.19. 
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Técnicos de nível 
universitário (a)

Lotação total de pessoal (b) a/b

Ano
1953 116 291 0.4
1954 110 304 0.36
1955 98 264 0.37
1956 96 260 0.37
1957 96 260 0.37
1958 97 248 0.39
1958 97 248 0.39
1960 92 258 0.36
1961 95 245 0.39
1962 84 220 0.38
1963 70 198 0.35
1964 65 190 0.34
1965 66 168 0.39
1966 53 158 0.34
1967 78 210 0.37
1968 122 271 0.45
1969 118 256 0.46
1970 67 260 0.26
1971 81 235 0.34
1972 64 350 0.18
1973 92 420 0.22
1974 159 450 0.35
1975 135 370 0.36
1976 118 352 0.34
1977 80 280 0.29
1978 61 231 0.26

Quadro 5.3: INT - Técnicos de Nível universitário e Total de Pessoal.

Fontes: Para Técnicos de Nível Superior, de 1953 a 1969: David Carneiro e outros, A Pesquisa 
Tecnológica no Brasil, Análise de Cinco Institutos Oficiais.; para Lotação Total de Pessoal, de 1953 a 1975 
- MIC/STI, INT- Análise Preliminar; para Pessoal de Nível Superior e Total, de 1976 a 1978 - Subsídios do 
INT com Vistas à Elaboração da Analise da Evolução e Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro 
(Realizações do Governo Geisel)

  
Escrevendo em 1966 na revista da Federação nacional da Indústria, Heraldo de Souza Matos 

não dissimula a gravidade da situação: 
 

O Instituto está desaparecendo à medida que o volume de serviço técnico dele solicitado aumenta. 
Em 1960, o quadro de pessoal contava com o total de 258 funcionários e este total caiu para 169 em 
1965; ao passo que os trabalhos técnicos solicitados passaram de 4.102 em 1960 para 5.300 até 5 de 
agosto do corrente ano. O corpo técnico de nível superior caiu, em 1960, de 92, para 66 em 1965, e o 
corpo técnico de nível médio (...) caiu de 28 em 1960 para 14 em 1965. Como vêem, a situação é 
grave e desoladora e, se não aparecer à tempo uma medida, ou melhor, se não se operar um milagre, 
o INT desaparecerá por falta de técnicos166 

 
 À primeira vista, o problema de pessoal do INT se devia a dois fatores, ambos ligados à sua 
posição de órgão da administração direta federal: a inexistência de novos concursos e contratações, 
congelados pelo DASP a partir de 1955, e os baixos salários para o pessoal de melhor nível, o que 
colocava o INT sem condições de competição tanto com o setor privado quanto com outras 
instituições de ensino e pesquisa que começaram a crescer no país, principalmente na década de  60. 

                                                           
166 Op.cit, pp.18-21  
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 Esta situação geral era responsável, em grande parte, pelo clima de apatia e desmotivação 
encontrado entre os funcionários do INT nos primeiros anos da década de 70. Segundo os 
responsáveis pela Análise Preliminar, entrevistas demonstraram um clima generalizado de 
insatisfação ou acomodação. "Do que conseguimos extrair de grande parte dos entrevistados, o 
motivo principal de sua permanência no INT deve-se à espera do novo plano de classificação de 
cargos, à parcela de tempo realmente ocupada pelo trabalho permitindo a utilização do restante do 
tempo em tarefas extra - INT ou a possibilidade de aperfeiçoamento profissional para posterior 
absorção pelo mercado de trabalho". Haviam certamente diferenças importantes conforme as 
chefias, algumas das quais conseguiam "até mesmo exercer uma liderança carismática que parece 
levar os seus subordinados a um bom desempenho", enquanto outras se caracterizavam pela 
centralização excessiva da autoridade e descaso com as necessidades de preparação dos 
subordinados. Em relação ao pessoal subalterno, havia ainda um problema adicional causado pela 
transferência para o INT de um contingente significativo de funcionários do Lloyd Brasileiro, em 
geral rebaixados de função e sem maiores motivações de trabalho. 
 
 O papel do DASP parece ter sido especialmente nefasto, e não somente em relação ao INT, 
ao impor a todo o serviço público um tratamento que não diferenciava o técnico do funcionário 
administrativo comum. Segundo um dos depoimentos, 
 

A resistência do DASP em perceber a diferença fundamental que existe entre o técnico e o burocrata 
impediu o INT de absorver elementos novos e até mesmo de reproduzir seus quadros. Até a criação 
da Fundação de Tecnologia Industrial em 1977, o Instituto só contava com o pessoal mais antigo, 
ligado ao INT por laços de amizade. A equiparação do técnico ao burocrata, num país como o nosso, 
é uma total inversão do que deveria ser feito. O técnico é uma das molas mestras do 
desenvolvimento e seu trabalho, completamente diverso do burocrático (...) Do modo como isso está 
regulamentado, ainda hoje, o que acontece é que, quando o técnico é bom, ele é requisitado pelo 
setor privado e, se é esperto, torna seu emprego público em mero 'bico', que é o que geralmente 
acontece."167 

 
 Além disto, havia um problema mais profundo, que era a pouca motivação da maioria dos 
técnicos de melhor nível do INT, assoberbados pelo trabalho de rotina e sem apoio suficiente para 
atividades profissionalmente mais gratificantes.  
 
 Todo este quadro apontava para uma situação de grande rigidez e pouca motivação, que 
dificilmente seria superada sem uma ação mais decisiva. É isto que explica, em grande parte, a 
decisão de constituir junto ao INT a Fundação de Tecnologia Industrial, que pudesse incorporar um 
novo quadro de pessoal com níveis salariais, competência e motivação adequados. É evidente, 
também, que a coexistência destas duas estruturas não deixaria de trazer seus problemas. 
 
 

3. Publicações técnicas e científicas 
 
 Publicações são produtos naturais de quem trabalha em ciência e tecnologia, e funcionam 
como indicadores de grande importância da natureza e qualidade deste trabalho. Existe, desde logo, 
uma diferença profunda entre instituições de pesquisa científica mais acadêmicas e institutos de 
orientação mais aplicada. No primeiro caso, as publicações científicas são o principal produto, ou 
pelo menos a principal manifestação aparente da atividade desempenhada. Já no segundo caso, 

                                                           
167 Nancy de Queiroz Araújo, entrevista 
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trabalhos de tipo técnico muitas vezes importantes não produzem publicações, ou produzem textos 
que não chegam a circular através de formas acadêmicas mais estabelecidas. 
 
 Um levantamento feito das publicações do Instituto Nacional de Tecnologia desde sua 
criação em 1922 como Estação Experimental de Combustíveis e Minérios até 1978168 revelou 
aproximadamente 1.550 títulos, que foram analisados em suas diversas características, revelando e 
confirmando vários aspectos significativos da atuação do Instituto através do tempo. 
 
 Este tipo de análise é muito importante porque só ele permite ter uma visão integrada de um 
aspecto tão fundamental de uma instituição técnica, que são as publicações de seu pessoal. Ela está, 
no entanto, sujeita à uma série de possíveis erros. Primeiro, o verdadeiro significado das 
publicações como indicador das atividades da instituição varia muito, e está sujeito a diferentes 
interpretações. Depois, a fonte de dados utilizada pode estar incompleta. Neste caso, a opinião de 
várias pessoas consultadas é a de que o trabalho do IBBD foi bastante satisfatório, mas não fizemos 
uma verificação independente. Pará o período posterior, coberto pelo suplemento, é bastante claro 
que existem deficiências graves, principalmente pela ausência de referências sobre publicações fora 
do próprio INT. 
 
 Um terceiro tipo de erros deriva das dificuldades de classificação dos diversos trabalhos em 
termos das categorias utilizadas na análise. Nem sempre o codificador tem meios para identificar 
adequadamente a natureza do trabalho, ou da revista ou publicação que o imprimiu. Finalmente, 
existe um último erro que ocorre do processo de processamento eletrônico da informação, que vai 
desde eventuais problemas de perfuração até critérios necessariamente arbitrários de organização 
dos dados para efeitos de análise. 
 
 Cada um destes erros pode ser reduzido pelo trabalho sistemático de pesquisa, verificações e 
revisões, ainda que não possam ser totalmente eliminados. Como o que nos interessa é o quadro 
geral, um certo nível de erros é admissível, desde que estejamos conscientes deles. Neste caso, foi 
feito um esforço substancial de correção dos possíveis erros, no que se refere à codificação e 
processamento. Não é possível, no entanto, quantificar a margem de erro com que trabalhamos. 
Com estas observações em mente, pode-se passar à análise. 
  

*** 
  
 Um total de 261 autores escreveram os 1.546 trabalhos aqui analisados, dando uma média de 
5,9 trabalhos por autor. Na realidade, este número é bem menor, já que o numero de trabalhos com 
autorias múltiplas é grande: 
 

com 5 ou mais autores: 37
com 4 autores 50
com 3 autores 122
com 2 autores 187
com 1 autor 1150
Total 1546

Quadro 5.4: Número de Autores por Trabalho

 
 

                                                           
168 A fonte para o período 1922-1970 é Instituto Nacional de Tecnologia - MIC 1922/70 - Bibliografia dos Técnicos - 
Índice KWIC (Rio de Janeiro, INT, 1970). Esta bibliografia foi elaborada pelo extinto IBBD (hoje IBICT/CNPq). Para 
os anos 1971-1978 existe um suplemento mimeografado. A análise foi feita pela utilização do Statistical Package for 
Social Sciences, no Rio Datacentro - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
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 Isto dá uma média de 1,47 autores por trabalho, 4,02 trabalhos por autor. No entanto, esta 
média pouco significa, Já que alguns autores concentram um grande número de trabalhos: 
 

S . F . Abreu                                255
B. Gross              169
J. Santa Rosa              153
F. R. T. Rosenthal 113
T. Oniga              112
J. C. Perrone                94
A. Iachan                             67
Silva                                          57
INT                                          52
E. Tolmasquim                      45
A .H . da S . Feijó                 41
R. D. de G. Paula                38
P. A. de Sá                             37
Araújo                                    36
G .B . Domont         33
Carvalho                             29
Y. S. Visconti                             29
L. D. Antonaccio                26
Carneiro                              22
H. L. Radino                21
A. Camardella                             21
E B. Mano                             18
R. de C. Roquette                18
E. Orosco                             18
B. N. F. Nicot                17
Oliveira                             16
Castro                                           15
Rocha                                           14
D. M. Peixoto                             13
L. A. P. Pedroso                13
E. L. da F. Costa                 13
G. Kegel                11
H Gilbert                             10

2 a 10 publicações  nomes             592 referências
1 publicação  nomes        101 referências
Total  nomes            2.275 referências

Quadro 5.5: Distribuição dos Trabalhos do INT por Nomes *

Mais de 100 publicações

50 a 99 publicações

30 a 49 publicações

10 a 30 publicações

 
 

* Como o programa de computação trabalhou com sobrenomes, em alguns casos perdeu-se a 
especificidade de autores homônimos. Os principais foram os seguintes: Silva: principalmente 
M.C.M. da Silva, mas também de M. Silva e M.H. da Silva; Araújo: A. de Araújo, N. de Q. 
Araújo, W.M.R. de Araújo; Carvalho: principalmente de W.A.T. de Carvalho, mas também L. de 
Carvalho; Carneiro: principalmente de F.L.R. Carneiro, mas também de L.A.M. Carneiro e 
O.A.D. Carneiro; Oliveira: A.P. de Oliveira, A.Q. Oliveira, C.P.H. de Oliveira, E.S. de Oliveira, 
S.G. de Oliveira; Castro: principalmente G.M. de O. Castro, mas também E. de Castro, F.M.O. 
Castro; Rocha: principalmente P.S. Rocha, mas também E.F. Rocha. 
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O significado desta distribuição fica mais evidente quando observamos que sete autores, S. 
F. Abreu, B. Gross, J. Santa Rosa, F. R. T. Rosenthal, T. Oniga, J. C. Perrone e A. Iachan, são 
referidos 963 vezes nas 1.546 publicações, ou seja, em 62% dos textos, ou 46% das referências. No 
outro extremo, 38,7% dos autores só são citados uma vez, em 6.5% das publicações ou 4,4% das 
referencias. Em síntese, as publicações do INT através do tempo são em número bastante reduzido, 
e extremamente concentradas em uns poucos autores. Para a maioria dos técnicos do Instituto, a 
obrigação ou preocupação em publicar os resultados de seus trabalhos não tinha maior peso em suas 
atividades normais. 
 
 No tempo, o quadro mostra que a atividade de publicações no INT atinge um teto de pouco 
mais de quarenta publicações anuais a partir de 1954, caindo rapidamente a partir de 1971. Ainda 
que os dados utilizados nesta análise sejam incompletos para este período, outras fontes adicionais 
de informação confirmam esta produtividade reduzida de publicações. Documento interno do 
Instituto, de 1978, lista 109 trabalhos publicados entre 1973 e 1978, dando uma média anual de 18. 
Destes, 25 foram publicados fora do Instituto, dos quais 7 no exterior, e não constam da bibliografia 
utilizada nesta análise169. 
 

Período Número de 
publicações

Media por Ano 
no Período

Percentagem do total

1922-1933 69 5,7 14,5
1934-1938 169 33,8 11,0
1939-1953 1479 31,9 31,1
1954-1963 1417 141,7 27,1
1964-1970 299 142,7 19,1
1971-1978 105 13,1 6,8

Quadro 5.6 - Publicações do INT através do tempo (1922-1978)

 
 
 Os autores do INT escrevem principalmente para o leitor brasileiro: 83,9% de todas as 
publicações são em português. A distribuição, no tempo, é a seguinte: 
 

Português Inglês Francês Espanhol Alemão Outra
1922 a 1933 65 1 - 4 -
1934 a 1938 149 6 2 - 12 -
1939 a 1953 394 59 12 5 9 -
1954 a 1963 327 75 5 1 5 1
1964 a 1970 258 39 1 - 1 -
1971 a 1978 98 7 - - - -
Total 1291 186 21 6 23 1

Quadro 5.7 - Línguas utilizadas nas publicações

 
 
 
 O que estes dados mostram é que a utilização de idioma internacional aumenta em termos 
relativos com o aumento geral das publicações do Instituto, de 1945 a 1964, para decair em seguida. 
Nos últimos anos, o Instituto não só publica menos, como concentra suas publicações em veículos 
de língua portuguesa. 
 
 A classificação dos veículos de publicação não é tarefa simples. De uma maneira geral, 
procurou-se separar as revistas e publicações de tipo científico das de divulgação, sejam estas 
dirigidas ao público profissional ou não. No caso das publicações brasileiras que reúnem um grande 

                                                           
169 Ministério da Indústria e Comércio, Secretaria de Tecnologia Industrial, Instituto Nacional de Tecnologia, 
Subsídios do INT com vistas à elaboração da análise da evolução e perspectivas do desenvolvimento brasileiro 
(realizações do governo Geisel)., Rio de Janeiro, novembro de 1979, manuscrito.  
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numero de artigos, elas foram codificadas de forma individualizada. Ao mesmo tempo, e de forma 
independente, os diversos artigos foram classificados segundo sua natureza. Os resultados cruzados 
destas duas classificações e o constante no Quadro 5.8.  
 
 Tomadas em si mesmo, as duas classificações dos artigos são obviamente sujeitas a erros e 
imprecisões. Quando feitas separadamente e combinadas, no entanto, elas permitem um certo grau 
de validação recíproca. Assim, 63% dos artigos classificados como científicos foram publicados em 
veículos internacionais ou nacionais de cunho científico. Em relação aos artigos ou relatórios 
técnicos, 56% foram publicados pelo próprio INT . Os trabalhos mais descritivos ou informativos se 
concentraram em publicações de divulgação, como a Revista de Química Industrial, ou foram 
publicados de forma avulsa. 
 
 As publicações consideradas como "científicas" ou "técnicas" correspondem a cerca de 42% 
do total, enquanto que as de tipo descritivo (descrições de produtos e processos, estados de arte, 
etc.) somam os 58% restantes. Do ponto de vista dos veículos, o principal deles em volume foi, no 
tempo, a Revista de Química Industrial, com 21% do total, seguidas das publicações avulsas ou 
periódicas do INT, somando as duas últimas 28%. Menos de 16% das publicações foram feitas fora 
do Brasil. 
 

 
 
 As variações através do tempo podem ser observadas no Quadro 5.9. O padrão é consistente 
com os resultados anteriores: as publicações de cunho mais especificamente científico tendem a 
aumentar proporcionalmente até 1963, caindo a seguir; a percentagem de publicações técnicas, no 
entanto, se mantém baixa, chegando a um máximo de 25% após 1970. Os veículos internacionais 
são cada vez menos utilizados a partir de 1963, com grande preferência sendo dada ao próprio 
Instituto como fonte de publicações. 
 

Período

% de publicações 
científicas

% de publicações 
Técnicas

% de publicações do 
INT

% de publicações em 
veículos internacionais

1922 a 1933 10,1 14,5 17,3
1934 a 1938 23,7 17,2 40,2 18,4
1939 a 1953 24,2 14,4 28,4 12,7
1954 a 1963 33,7 12,5 14.4 25,4
1964 a 1970 30,4 15,7 26,8 10,3
1971 a 1978 15,2 24,7 80,0   5,8

Total 26,7 15,3 28,6 15.8

Quadro 5. 9: Tipo de Veículo e de Publicação, 1922-1978

Publicação Veículo

 
 
 

artigo 
científico

artigo ou 
relatório 
técnico

descrições de 
produtos e 
processos

"estado-da-arte" 
conferencias, 
bibliografias

notícias 
institucionais

Total %

132 29 38 38 6 243 15.7%

97 12 10 3 - 122 7.9%

15 2 15 1 - 33 2.1%

29 15 39 59 5 147 9.5%

9 16 149 133 18 325 21.0%

16 36 74 21 13 160 10.4%

45 97 89 28 21 280 18.1%

67 28 34 87 9 225 14.6%

- 1 9 - - 10 0.6%

410 236 457 370 72 1545 100.0%

26.5% 15.3% 29.6% 23.9% 4.7% 100.0%  

Patentes

Total

%

Quadro 5.8: Tipo de Veículo das publicações
Tipo de publicação: 

Publicação Internacional

Anais da Academia Brasileira de Ciências

Anais da ABQ

Outras revistas científicas brasileiras

R. Química Industrial

Periódico INT

Avulso INT

Outros avulsos
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 O Quadro 5.10 mostra com clareza que a área temática mais importante, no total, é a de 
Química; se juntarmos a Química Orgânica e Inorgânica, Química de Produtos Naturais e 
Engenharia Química chegamos a 28,9% das publicações. Individualmente, o tema mais publicado é 
o de Física e Matemática, que inclui também os trabalhos relativos ã física do estado sólido e 
eletricidade. Aqui, é bastante claro que o grande volume de artigos se deve à obra prolífica de um só 
homem, Bernhard Gross. A área de Física e Matemática começa a perder importância a partir de 
1964, enquanto que a de Química, em seus diversos aspectos, começa a adquirir preeminência a 
partir de então. Chama a atenção, também, o comportamento do tema de energia: ele era o mais 
importante quando o INT se denominava Estação Experimental de Combustíveis e Minérios, e 
deixa de ter relevância quando, com a criação da Petrobras, a área de energia deixa de ser da alçada 
do Instituto; o tema reaparece, no entanto, nos anos mais recentes. 
 

Física, Matemática 31.6% 23.1% 19.8% 20.9% 7.4% - 251 16.3%
Química 1.4% 2.4% 6.1% 14.9% 14.4% 11.4% 172 11.2%
Química de produtos 
naturais

2.9% 1.8% 1.3% 7.2% 12.4% 12.4% 91 5.9%

Botânica 11.6% 14.8% 9.4% 4.1% 7.4% 21.9% 140 9.1%
Geologia 13.0% 16.0% 10.2% 12.2% 5.0% 1.9% 153 9.9%
Energia 3.2% 14.2% 12.7% 3.6% 3.3% 5.7% 132 8.6%
Engenharia Civil - 8.3% 6.3% 4.3% 7.0% - 64 4.2%
Engenharia Mecânica - 0.6% 4.4% 0.7% 7.7% 4.8% 53 3.4%
Engenharia Química 8.7% 11.2% 10.6% 11.5% 10.4% 24.8% 181 11.8%
Metrologia - - 1.5% 2.6% - - 18 1.2%
Temas de tipo 
institucional

4.3% 2.4% 4.6% 7.2% 5.4% 6.7% 82 5.3%

Temas de política 
cientifica, tecnológica e 
econômica

7.2% 3.6% 6.5% 6.2% 12.4% 4.8% 110 7.2%

Outros 15.9% 0.2% 6.7% 4.6% 6.7% 5.7% 91 5.9%
Total 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
N 102 313 344 425 295 59 1,538

Quadro 5.10 - Áreas Temáticas das publicações

1964 a 1970 Total %1922 a 1933 1934 a 1938 1939 a 1953 1954 a 1963 1971 a 1978

 
 
 O verdadeiro alcance e significado destas publicações é difícil de estimar, já que elas variam 
fortemente em função de seus objetivos e veículos.  Quando examinamos aonde foram publicados 
estes trabalhos, podemos ver que física, matemática e química, e mais especialmente química de 
produtos naturais, são disciplinas mais acadêmicas, e por isto mesmo concentram maior número de 
publicações científicas. Destas, a primeira é a que reúne maior número de trabalhos de circulação e 
presumivelmente, qualidade internacional. Geologia possui também um numero relativamente 
maior de publicações internacionais (20,9% de um total de 153 trabalhos), mas só 0,7% deste total 
foi classificado como publicação de tipo científico. 
 
 As áreas mais técnicas tenderam a gerar publicações de natureza também técnica, como 
seria de se esperar; o INT é o principal veículo de divulgação destes trabalhos, principalmente para 
a área de Metrologia, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil, sendo que esta última apresenta 
também um certo grau de publicações internacionais. 
 
 A redução progressiva das publicações científicas a partir de 1965, a utilização cada vez 
maior do próprio INT como canal de divulgação dos trabalhos, a percentagem relativamente baixa 
de trabalhos de cunho técnico em algumas áreas, tudo isto indica que os primeiros anos da década 
de 60 foram o inicio do fim de uma era, com uma forte redução no que se refere a publicações 
acadêmicas ou mesmo tecnicamente mais significativas. 
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4. O INT e o meio externo: Os arquivos do Instituto 
 
 Uma radiografia mais aprofundada das atividades do Instituto Nacional de Tecnologia 
através do tempo foi tentada pela analise sistemática de seu arquivo central a partir de 1953, ano 
que marca o inicio da gestão de Sílvio Fróes Abreu e o primeiro para o qual existe documentação 
disponível.  
 
 O arquivo analisado está organizado em "processo", cada qual iniciado, via de regra, por 
alguma solicitação externa encaminhada ao Instituto, e que tem algum tipo de resposta. Nem todas 
as atividades do Instituto estão registradas nestes processos. Por exemplo, projetos de pesquisa 
realizados internamente, sem solicitação externa, ou setores e atividades dotadas de arquivo 
administrativo próprio. Assim, o arquivo geral registra, principalmente, os contatos mantidos pelo 
INT como um todo com o mundo exterior, e desta forma reflete um aspecto importante, ainda que 
não exaustivo, de sua existência. 
 
 A análise foi feita a partir de uma amostra sistemática de 4% dos processos existentes, 
tomando-os de cinco em cinco anos e, dentro de cada um destes anos, de cinco em cinco, por ordem 
numérica. Alem disto, todos os outros processos dos anos incluídos na amostra foram examinados, 
e classificados aqueles que fossem considerados de interesse especial. Ao final, chegou-se a um 
total de 2.857 processos na amostra, e mais 435 considerados de interesse especial. A análise que se 
segue está baseada principalmente na amostra, com algumas referências aos demais processos 
analisados. 
 

4.1. Os clientes do INT 

 
O Quadro 5.11 mostra quem solicita a atenção do Instituto: na metade dos casos, empresas privadas, 
seguidas de órgãos de todo tipo do governo federal. O INT tem tido pouco contato com órgãos 
municipais ou estaduais, assim como com instituições privadas de tipo não lucrativo. 

 

1953 1958 1963 1968 1973 1978 Total
Órgão público municipal 1.4% 0.3%  2.1%   0.7%
Órgão público estadual 3.6% 1.7% 2.7% 2.3% 1.4% 4.9% 2.6%
Órgão federal 42.0% 45.1% 38.1% 29.4% 15.7% 20.0% 33.5%
Empresas Privadas 35.8% 46.0% 47.2% 36.5% 70.6% 63.4% 50.1%
Instituições privadas não 
lucrativas

5.9% 2.2% 2.9% 6.3% 5.8% 4.9% 4.6%

Indivíduos 11.3% 4.7% 8.9% 23.3% 6.0% 6.8% 8.5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N 576 596 485 428 497 265 2847

Quadro 5.11: Clientela do INT (%)

 
 
 
 O quadro 5.12 especifica algumas características destes órgãos públicos e empresas 
privadas. Na maioria, elas são ligadas ao setor industrial mais moderno, e também ao de serviços 
(que inclui firmas de consultoria, planejamento e engenharia). No tempo, nota-se um aumento 
contínuo da participação de industrias químicas, e uma redução progressiva de industrias ligadas à 
construção civil:  
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1953 1958 1963 1968 1973 1978 Total
Indústrias extrativas 2.1% 2.9% 5.2% 2.5% 4.0% 2.4% 3.4%
indústria química 4.3% 7.3% 10.4% 15.1% 18.5% 22.0% 12.9%
indústria tradicional (2) 6.3% 2.5% 2.2% 7.0% 4.0% 11.3% 5.0%
outros setores industriais (3) 31.4% 21.5% 27.0% 38.2% 35.8% 25.6% 30.1%
Construção civil 17.4% 16.7% 12.6% 12.1% 5.7% 6.5% 11.6%
Setor de serviços(4) 22.7% 24.0% 38.3% 11.6% 28.7% 25.6% 25.7%
Empresas de Comércio exterior 15.5% 25.1% 4.3% 13.6% 3.5% 6.0% 12.2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 99% 101%
N 207 275 230 199 352 168 1431

(3) Incluindo industrias elétricas e eletrônicas, metalúrgica e mecânicas, de equipamentos, etc.

(4) Incluindo o comercio, seguradoras, firmas de consultoria em engenharia e planejamento, companhias de transportes

Quadro 5.12: Empresas Privadas Clientes do INT

(1) Principalmente salineiras e pedreiras, e excluindo o setor de petróleo.
(2) Industrias têxteis, alimentícias e de bebidas

 
 
 Em sua grande maioria, são instituições nacionais (88,6% do total) e em menor monta 
empresas multinacionais operando no Brasil (5,9%). Em pouco mais de 5% dos casos as 
solicitações vêm do exterior, em primeiro lugar dos Estados Unidos (25%) e outros países da 
Europa (25%). 
 
 Quanto ao setor público, o predomínio é de órgãos administrativos responsáveis por vários 
tipos de serviço, na área de segurança do trabalho, propriedade industrial, previdência, e outros; em 
segundo lugar vêm instituições financeiras, tributárias e de fiscalização. O volume de solicitações 
por parte deste tipo de instituições era alto a princípio, devido, sem dúvida, ao acúmulo de 
atribuições legais do Instituto, caindo depois de 1968. 
 
 
 
 

1953 1958 1963 1968 1973 1978 Total
Órgãos administrativos governamentais 
(1)

5.5% 5.0% 12.0% 9.0% 36.5% 21.2% 10.6%

serviços administrativos (2) 45.4% 39.9% 70.0% 16.6% 17.6% 13.6% 40.4%
Órgãos técnicos (3) 5.9% 5.3%  7.6% 2.4% 7.6% 4.7%
Órgãos de ciência e tecnologia (4) 11.1% 3.9% 1.5% 8.3% 20.0% 13.6% 7.8%
Instituições de ensino (5) 4.8% 2.8% 1.0% 9.0% 2.4% 10.6% 4.3%
Empresas estatais (6) 2.6% 4.3% 5.5% 6.9% 7.1% 6.1% 4.8%
Instituições financeiras, de fiscalização e 
tributárias (7)

21.7% 35.3% 9.5% 39.3% 4.7% 19.7% 23.9%

Instituições militares (8) 3.0% 3.6% 0.5% 2.8% 9.4% 7.5% 3.4%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N 271 281 200 145 85 66 1048

Quadro 5.13 - Clientes do INT do Setor Público

(5) Incluindo o Ministério da Educação e Cultura

(6) Petrobrás, Cia. Vale do Rio Doce e outras

(7) Órgãos financeiros (Banco do Brasil, Rede Bancária Oficial, Escritório Brasileiro em New York, órgãos de 
fiscalização (tribunais de contas, alfândegas, Capitania dos Portos, Delegacia de Economia Popular, etc.) e 
tributários (Coletorias e Recebedorias do Imposto de Consumo, Conselho Superior de Tarifas, etc.)

(8) Exercito, Marinha e Aeronáutica.

(1) Presidência da República, Gabinete do Ministro, Secretaria de Tecnologia Industrial, poderes legislativo e 
judiciário, polícia, outros ministérios e secretarias estaduais.

(2) Órgãos previdenciários, Departamento Nacional do Trabalho, Departamento Nacional da Propriedade 
Industrial, Conselho Nacional de Imigração, Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho e outros serviços 
públicos. 

(3) Conselho Nacional de Petróleo, Conselho de Minas e Metalurgia, Instituto do Álcool e do Açúcar, Departamento 
Nacional de Obras contra a Seca, etc.

(4) Conselho Nacional de Pesquisas, Instituto de Pesquisas Tecnológicas , Departamento Nacional da Produção 
Mineral e outros.
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1953 1958 1963 1968 1973 1978 Total
Órgãos administrativos governamentais 
(1)

5.5% 5.0% 12.0% 9.0% 36.5% 21.2% 10.6%

serviços administrativos (2) 45.4% 39.9% 70.0% 16.6% 17.6% 13.6% 40.4%
Órgãos técnicos (3) 5.9% 5.3%  7.6% 2.4% 7.6% 4.7%
Órgãos de ciência e tecnologia (4) 11.1% 3.9% 1.5% 8.3% 20.0% 13.6% 7.8%
Instituições de ensino (5) 4.8% 2.8% 1.0% 9.0% 2.4% 10.6% 4.3%
Empresas estatais (6) 2.6% 4.3% 5.5% 6.9% 7.1% 6.1% 4.8%
Instituições financeiras, de fiscalização e 
tributárias (7)

21.7% 35.3% 9.5% 39.3% 4.7% 19.7% 23.9%

Instituições militares (8) 3.0% 3.6% 0.5% 2.8% 9.4% 7.5% 3.4%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N 271 281 200 145 85 66 1048

Quadro 5.13 - Clientes do INT do Setor Público

(1) Presidência da República, Gabinete do Ministro, Secretaria de Tecnologia Industrial, poderes legislativo e 
judiciário, polícia, outros ministérios e secretarias estaduais.

(2) Órgãos previdenciários, Departamento Nacional do Trabalho, Departamento Nacional da Propriedade 
Industrial, Conselho Nacional de Imigração, Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho e outros serviços 
públicos. 

(3) Conselho Nacional de Petróleo, Conselho de Minas e Metalurgia, Instituto do Álcool e do Açúcar, Departamento 
Nacional de Obras contra a Seca, etc.

(4) Conselho Nacional de Pesquisas, Instituto de Pesquisas Tecnológicas , Departamento Nacional da Produção 
Mineral e outros.

(5) Incluindo o Ministério da Educação e Cultura

(6) Petrobrás, Cia. Vale do Rio Doce e outras

(7) Órgãos financeiros (Banco do Brasil, Rede Bancária Oficial, Escritório Brasileiro em New York, órgãos de 
fiscalização (tribunais de contas, alfândegas, Capitania dos Portos, Delegacia de Economia Popular, etc.) e 
tributários (Coletorias e Recebedorias do Imposto de Consumo, Conselho Superior de Tarifas, etc.)

(8) Exercito, Marinha e Aeronáutica.
 

 

 Finalmente, as instituições não lucrativas com as quais o instituto se relaciona são, na 
maioria, associações de tipo técnico-científico e patronais, com alguma participação de 
estabelecimentos de ensino. (quadro 5.15). 
 
 

 
 

4.2. Os interesses dos clientes 

 
 Que buscam estes "clientes" ao se dirigir ao INT? Existem três possibilidades: primeiro, eles 
podem estar premidos por algum tipo de obrigação ou responsabilidade legal; segundo, podem ter 
algum tipo de interesse técnico, profissional ou científico que o INT possa atender; terceiro, podem 

 1953 1958 1963 1968 1973 1978 Total
Instituições de ensino 9.8% 7.1% 40.0% 23.9% 41.7% 10.5% 19.5%
instituições de pesquisa 15.7% 17.9% 10.0% 9.4% 11.1% 21.1% 15.8%
Associações cientificas 45.1% 39.3% 25.0% 50.0% 2.8% 36.8% 34.2%
Associações de classe e 
sindicatos

19.6% 25.0% 20.0% 11.1% 27.8% 31.6% 21.6%

outros 9.8% 10.7% 5.0% 5.6% 16.6%  8.9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N 51 28 20 36 36 19 190

Quadro 5.14 - Clientes Institucionais (não lucrativos)
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estar respondendo a uma iniciativa do próprio Instituto. De fato, a terceira possibilidade quase não 
ocorre, enquanto que as outras duas dividem quase igualmente o total dos processos: 
 

1953 1958 1963 1968 1973 1978 Total
necessidade legal ou formal 49.6% 59.6% 33.3% 44.4% 9.6% 38.9% 40.1%
interesse do cliente 44.2% 38.8% 66.7% 54.4% 88.2% 60.0% 57.6%
Solicitação do INT 5.9% 1.7%  0.7% 2.2% 1.1% 2.1%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N 577 592 487 428 500 265 2855

Quadro 5.15: Motivação das Solicitações: 

 
 
  
 Em geral, há uma redução progressiva das solicitações de tipo formal ou legal através do 
tempo, e sua substituição gradativa por solicitações motivadas pelos interesses dos clientes. Esta 
tendência parece se interromper em 1978, mas aqui o mais significativo é a redução do numero total 
de processos, fazendo supor que esta redução afetou muito mais as solicitações voluntárias do que 
aquelas feitas por força de obrigações legais ou formais. 
 
 A classificação de "interesse do requerente" reporta-se basicamente ao interesse no controle 
de qualidade e verificação de causas de eventuais problemas. Muito freqüentes, também, foram os 
pedidos de composição de amostras de solo, que tinham em vista a viabilidade econômica da 
exploração de alguns minérios e não raros foram os pedidos de análise ou exame que visavam um 
laudo que legitimasse a qualidade do produto perante o consumidor. 
 
 Mas a rotina do INT não se limitava à realização de análises, ensaios e aferições; a trabalhos 
de laboratório em suma. Envolvia também consultas bibliográficas e pareceres sobre interpretações 
de leis. E, ainda com respeito às solicitações por "interesse do requerente", foram muito comuns os 
pedidos de formulas de fabricação (de sabão, velas, creme de barbear, bebidas, telhas, azulejos, 
papel carbono, derivados sumos, pilhas elétricas, manteiga e doces, cera, tintas, etc.) e a tal ponto, 
que em 1953, ficou decidido, por iniciativa de Jayme Santa Rosa e Ruben Descartes, que essas 
informações técnicas só seriam dadas mediante a comprovação da real viabilidade do 
empreendimento: a decisão foi tomada por ocasião de um pedido de fórmulas de fabricação de 
óleos comestíveis, couro e porcelana: 
 

Essas indústrias requerem conhecimentos muito especializados, capitais elevados e uma serie de 
condições materiais e técnicas que somente uma grande empresa pode satisfazer (...) 

 
 O INT era ainda solicitado a informar sobre os procedimentos e requisitos burocráticos e, 
inclusive, a respaldar empresas perante as normas e determinações de órgãos públicos. Muito 
freqüentes foram, por exemplo, as solicitações de pareceres que legitimassem pedidos de isenções 
tarifarias e, particularmente, inclusões nas listas da CACEX. Nem sempre, contudo, o Instituto 
podia intervir nessas áreas, por que a iniciativa para o seu pronunciamento deveria partir dos 
próprios órgãos responsáveis. 
 
 De toda essa clientela que se dirigia ao INT por interesse próprio, a ABNT foi, sem dúvida, 
a mais presente. Estava em plena expansão de suas atividades, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e 
convidava sistematicamente os técnicos do Instituto para participarem das comissões que 
elaboravam as nomenclaturas, especificações e normas técnicas das mais diversas áreas. Mesmo 
quando o INT se escusava, o que era freqüente, a ABNT pedia-lhe então o seu parecer sobre as 
decisões tomadas. 
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 O montante de pedidos motivados por determinações legais era, normalmente, inferior ao 
dos serviços requeridos por interesses da clientela. Entretanto, algumas dessas funções obrigatórias 
para o INT foram alvo freqüente de más recordações no decorrer das entrevistas. Os processos do 
DNPI (Departamento Nacional de Propriedade Industrial) foram os mais lembrados e, sem dúvida, 
os mais problemáticos, como pudemos constatar também na pesquisa dos arquivos. Esses processos 
solicitavam o parecer técnico do INT sobre a viabilidade e originalidade do que era reivindicado 
como invenção. Isso exigia, no mínimo, uma série de consultas bibliográficas e envolvia, 
freqüentemente, complexas considerações técnicas que muitas vezes escapavam às especializações 
das equipes. Isso explica, em grande medida, a relativa incidência de reclamações do DNPI sobre 
solicitações não atendidas pelo Instituto. Em 1968, por exemplo, há um oficio reivindicando 19 
processos remetidos entre 2 a 5 anos atrás170. Detectamos também um caso de atrito entre duas 
divisões sobre a distribuição de processos que abrangiam ambas as áreas. Disputavam o desencargo 
da tarefa, tida sempre como um trabalho penoso. A partir do início dos anos 70 o INT foi finalmente 
liberado dessa função de prestar-se como o corpo técnico do DNPI, que cumpriu durante cerca de 
quarenta anos. 
 
 O volume de análises solicitadas por alguns órgãos era de tal monta que justificou a 
impressão de laudos específicos. Isso ocorreu com o IBC (Instituto Brasileiro do Café) para a 
classificação de café e com a própria ABNT para análises de cimentos. Até 1962, a fluência de 
pedidos relativos à metrologia era enorme e abrangia a aferição de todas as instalações e 
equipamentos de petróleo e derivados, de todos os instrumentos apreendidos pelos órgãos 
fiscalizadores do comércio varejista, dos fabricantes de balanças e outros instrumentos de medidas, 
etc. As normas a esse respeito nem sempre mantinham coerência e o INT encontrou dificuldades 
para elaborar um cadastro metrológico. 
 
 Outra demanda volumosa resultou da legislação de proteção aos profissionais sujeitos à 
radioatividade. O Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina encaminhava inúmeros processos 
solicitando o parecer do INT sobre o enquadramento a essa lei. As alfândegas, o Departamento de 
Rendas Aduaneiras, as Companhias dos Portos eram clientes assíduos, assim como as empresas 
exportadoras, todas obrigadas a apresentar laudos de análise para a identificação ou classificação 
dos produtos. O INT ocupava-se também das desavenças acerca de taxações, atendendo aos 
reclamantes e aos órgãos tributários e realizava, inclusive, testes de competência profissional para o 
BNH e outros órgãos. Eventualmente, era incumbido de elaborar cadastros; opinava sobre as 
condições de higiene e segurança do trabalho e sobre a aplicação da lei dos 2/3 de mão-de-obra 
nacional; autorizava e estabelecia as condições de transporte de cargas explosivas ou inflamáveis, 
etc. Encontramos alguns casos em que atendimento a esse tipo de encargos legais envolvia sérios 
riscos, como a verificação da presença de gás explosivo em porão de um navio sueco ou da 
possibilidade de explosão de hidrogênio em um depósito perto de uma estação da Rede Ferroviária 
Federal. 
 
 Esta exemplificação é suficiente para que se forme uma idéia do peso, em termos de tempo e 
pessoal, que os serviços de rotina demandavam, e também da dispersão a que foi submetido o 
Instituto como um todo. Uma visão quantitativa da natureza destes pedidos é apresentada no 
Quadro 5.17. Em sua maioria, são pedidos de análises químicas e ensaios relativamente simples e 
rotineiros: juntas, estas duas atividades perfazem mais da metade das solicitações, com pouca 

                                                           
170 No entanto, observa Nancy de Queiroz Araújo que, apesar do trabalho penoso, a opinião dos técnicos do INT era 
tão superior em qualidade à dos estudantes que, durante muito tempo, executaram estas tarefas no INPI que, durante 
dois ou três anos, o pessoal do INT prestou assistência remunerada ao INPI. E mesmo cessado o contrato, 
freqüentemente técnicos do INPI recorriam informalmente aos colegas do INT, tendo havido inclusive recursos ao INT 
em questões de alta relevância, ainda na gestão de Ubirajara Cabral. 
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variação no tempo. Trabalhos técnicos mais complexos, incluindo pareceres, informações e outros 
tipos de assessoria, não chegam a 10% do total. 
 

1953 1958 1963 1968 1973 1978 Total
Analises 19.2% 31.7% 36.7% 46.5% 37.5% 24.9% 32.6%
Ensaios 13.7% 14.9% 22.1% 16.4% 29.3% 29.6% 20.0%
Aferições 7.4% 15.1% 1.4% 0.9% 2.0% 0.7% 5.5%
Pareceres sobre patentes 17.8% 15.6% 16.2% 1.4%   9.8%
Outras atividades de rotina 8.3% 5.4% 4.1% 8.4% 3.0% 4.1% 5.7%
Pareceres técnicos 0.5% 1.2% 2.5% 5.1% 4.4% 10.2% 3.3%
Informações Técnicas 4.3% 3.2% 6.3% 3.3% 4.4% 5.6% 4.4%
Outros tipos de assessoria técnica 2.2% 1.3% 1.8% 1.6% 2.2%  1.7%
Pedidos de estagio, bolsas de estudo, 
certificados de curso

2.1% 0.7% 1.2% 2.3% 2.4% 2.6% 1.8%

Outras atividades de ensino 2.2%  0.2% 0.2% 0.8% 0.7% 0.7%
Intercâmbio de publicações 5.2% 3.0% 3.1% 4.4% 2.6% 4.9% 3.8%
Outros assuntos 17.1% 7.9% 4.2% 9.7% 11.4% 17.0% 10.7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Quadro 5.16 - Solicitações Encaminhadas ao INT - Assuntos

 
 
 
 Um exame mais detalhado das solicitações de pareceres técnicos mostra que, dos 121 
processos que caem nesta categoria, a grande maioria é feita para atendimento de requisitos legais 
ou fiscais de um ou outro tipo: 
 

Quadro 5.17 - Solicitações de Pareceres Técnicos

Sobre aplicação da lei em diversos assuntos (Imposto de 
Circulação de Mercadorias, tarifas em geral, classificações

19.8%

Sobre critérios para formulação de normas técnicas 14.5%
Sobre similaridades, para efeito de importações 4.6%
Para laudo pericial 9.9%
Sobre outras competências legais atribuídas ao INT 20.6%
Sobre taxa de depreciação de bens patrimoniais 16.0%
Sobre índices de perdas em lapidação de pedras preciosas. 3.8%

 Sobre pedidos de isenção à CEXIM ou à CACEX 1.5%
Sobre poluição industrial 2.3%
Sobre projetos a serem financiados pelo FUNAT. 3.8%
Sobre trabalhos técnico-científicos 3.1%
Total 100%
N 131  

4.3. O atendimento das solicitações 

 
 Uma vez recebidas, as solicitações são encaminhadas aos diversos setores do Instituto, que 
se encarregam de seu processamento, muitas vezes com a colaboração de outros setores ou 
departamentos. O quadro 5.18 dá a distribuição dos processos dentro do Instituto através do tempo:  
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1953 1958 1963 1968 1973 1978 Total
Química Inorgânica 6.60% 6.9% 9.1% 9.8% 9.5% 6.4% 8.0%
Química Orgânica 10.10% 22.0% 21.0% 18.5% 19.7% 14.7% 17.9%
Metalurgia 10.20% 7.2% 12.0% 12.1% 9.3% 8.7% 9.9%
Técnica de construções 14.70% 14.4% 23.3% 16.6% 27.6% 15.1% 18.7%
Açúcar e fermentação 1.60% 5.2% 1.2% 0.5% 2.0% 1.5% 2.2%
Têxteis e Celulose 5.00% 2.7% 4.5% 3.5% 2.2% 3.4% 3.6%
Motores e combustíveis 6.80% 5.4% 4.9% 3.3% 1.2% 0.8% 4.1%
Eletricidade e medidas elétricas 5.90% 3.5% 2.7% 2.8% 3.2% 1.5% 3.5%
Cerâmica e Refratários 0.30%  1.9% 2.3% 1.2% 3.4% 1.3%
Borracha e plásticos 3.80% 4.9% 7.6% 2.6% 3.4% 2.6% 4.3%
Física Industrial   2.1% 1.9% 2.2% 4.9% 1.5%
Laboratório de Amido     3.8% 0.8% 0.7%
Centro de Informação Tecnológica.    0.2% 5.8%  1.1%

Centro de avaliação Tecnológica.      8.3% 0.8%
Metrologia 10.60% 16.9%     5.7%
CEMA 0.30%  0.4%    0.1%
Ensino e Documentação 0.90%  0.6% 0.9% 0.8% 4.2% 0.9%
Outros setores administrativos 5.40% 4.9% 4.3% 3.2% 3.2% 13.5% 5.2%
Direção Geral 15.50% 6.2% 4.3% 21.7% 4.8% 10.2% 10.6%
TOTAL 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N 577 596 485 428 497 265 2848
Informação Incompleta  9
Total Geral 2857

Quadro 5.18 - Setores do INT que processaram as solicitações

 
 
 

 O que o quadro revela é a grande predominância de algumas divisões, principalmente na 
área de Química, Técnica de Construções e Metalurgia, alem da própria direção geral do Instituto; 
enquanto isto, grande parte das divisões técnicas do Instituto têm participação mínima no 
atendimento destas solicitações. 
 
 Uma outra maneira de ver as solicitações é tratar de distinguir o tipo de trabalho requerido 
pelo Instituto para atende-la. Este é um conceito bastante subjetivo e sujeito a erros, dependendo 
muito das impressões de quem o aplica. De qualquer forma, esta classificação foi feita com certo 
cuidado de comparar os juízos de mais de um codificador, e é razoável supor que eventuais erros 
não alterem demasiado o quadro global obtido. As diversas solicitações foram divididas da seguinte 
forma: 
 

o atendimento técnico de rotina: onde o trabalho consistiu na aplicação rotineira de um 
procedimento técnico qualquer em análises químicas, ensaios de diversos tipos, aferições. 

 
o atendimento burocrático: onde não houve trabalho técnico envolvido. 

 
o atendimento técnico complexo: onde foi necessário algum trabalho alem da rotina, seja uma 

pesquisa bibliográfica mais complexa, seja algum estudo técnico mais complexo. 
 

o divulgação: atendimentos relacionados com remessa e recebimento de publicações. 
 
 Os resultados gerais podem ser vistos no quadro 5.19. A grande maioria dos pedidos se 
referem a atividades técnicas de rotina, seguidas dos de tipo burocrático, e só em terceiro lugar 
pelas atividades de tipo técnico. Este quadro confirma, em linhas gerais, o grande peso das 
atividades de rotina na história do Instituto, assim como o aumento relativo das atividades mais 
técnicas nos últimos anos. 
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1953 1958 1963 1968 1973 1978 Total
Técnico de Rotina 69.8% 87.4% 84.4% 70.0% 75.0% 65.0% 6.6%
Burocrático 22.5% 6.8% 6.8% 24.3% 18.2% 17.7% 15.6%
Técnico 4.2% 3.6% 7.0% 5.4% 6.6% 11.9% 5.9%
Divulgação 3.5% 2.3% 1.4%  0.2% 5.3% 2.0%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30%
N 546 562 486 424 501 243 2762
Sem Classificação 95

2857

Quadro 5.19: Natureza do Serviço Prestado

 
 

 A diferença na natureza dos trabalhos se reflete, também, em seu tempo de tramitação. 
Ainda que alguns processos levassem mais de dois anos tramitando pelo Instituto, a metade deles 
tinha algum tipo de solução em até quatro semanas, variando um pouco conforme sua natureza: 
 

 Serviços 
técnicos de 
rotina

Tramitação 
Burocrática

Atendimento 
técnico

Divulgação Total

até 1 semana 16.4% 46.4% 16.7% 44.4% 21.6%
até 2 semanas 31.7% 57.9% 26.6% 53.7% 36.0%
até 3 semanas 41.7% 63.7% 34.6% 59.3% 45.1%
até 4 semanas 53.5% 71.1% 45.8% 64.9% 56.3%
até 10 semanas 75.3% 82.5% 68.0% 76.0% 76.3%
mais de 10 semanas 97.3% 96.0% 93.9% 98.0% 97.2%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
N 2115.0% 431 162 54 2762
sem classificação 95

2857

Quadro 5.20: Tempo de Atendimento (freqüências acumuladas)

 
  
 Em geral, pois, o atendimento proporcionado pelo Instituto parece ter sido razoavelmente 
rápido, principalmente se levamos em conta que, na maioria das vezes, a solicitação feita é 
atendida: 
 

serviços 
técnicos de 
rotina

tramitação 
burocrática

atendiment
o técnico

divulgação total

solicitação atendida 96.1% 64.5% 92.6% 88.0% 90.8%
não atendida 3.5% 26.2% 6.2% 11.1% 7.3%
indeterminado 0.4% 9.3% 1.2%  1.8%
Total 100% 100% 100% 99% 100%
N 2115 431 162 54 2762
Sem classificação  95

2857

Quadro 5.21 - Resultado do Atendimento

 
 
 
 No total, cerca de 60% dos serviços técnicos de rotina tinham algum custo para o solicitante, 
o mesmo se aplicando a 35% dos trabalhos de conteúdo mais técnico. No tempo, a distribuição de 
valores foi a seguinte: 
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1953 1958 1963 1968 1973 1978 Total

sem custo ou até Cr$ 100,00 60.7% 61.2% 51.8% 94.2% 43.3% 35.8% 58.9%

até Cr$ 200,00 75.4% 69.1% 55.5% 98.9% 58.3% 42.2% 68.1%
até Cr$ 300,00 88.2% 79.1% 65.3% 99.1% 69.5% 43.7% 76.6%
até Cr$ 600,00 95.3% 89.3% 78.6% 99.6% 85.1% 52.0% 85.0%
até Cr$ 2.000,00 99.3% 98.2% 94.0% 99.8% 95.9% 75.4% 91.9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Quadro 5.22: Custo dos Serviços (freqüências acumuladas)

 
 
 Estes dados não estão corrigidos pela inflação; o que eles significam, de uma maneira geral, 
é que o INT tendia a cobrar pouco ou nada pelos serviços prestados. Para os clientes, isto 
representava um serviço a baixo custo que por isto mesmo era freqüentemente preferido quando não 
haviam fatores de urgência ou complexidade que o levassem a outra fonte de assessoria. Para o 
Instituto, seu significado era irrisório, não chegando jamais a 2% de seus recursos. 

 

4.4. Atendimentos técnicos não rotineiros 

 
 Como vimos, 5,9% das solicitações, 162 casos, exigiram do INT um atendimento que ia 
além da simples rotina ou tramitação burocrática; a estes acrescentamos outras 189 solicitações 
semelhantes encontradas nos anos analisados, chegando a um total de 351 solicitações consideradas 
fora da rotina. Vale a pena fazer uma pequena análise destes casos, em contraste com a amostra 
como um todo. 
 
 De uma maneira geral, não há diferenças muito grandes entre os clientes deste grupo e os do 
INT em geral. A percentagem de empresas privadas solicitantes é similar, subindo de 46 para 50%; 
existem diferenças algo maiores quanto ao tipo de clientes: 

 

Amostra Solicitações fora da rotina
Indústria Química 12.9% 3.7%
Setor industrial tradicional 5.0% 9.3%
Indústria moderna e outros 
setores industriais

30.1% 35.2%

Construção civil 11.6% 6.2%
Serviços 25.7% 32.7%
outras 14.7% 12.9%
Total 100% 100%
N 1431 162

Quadro 5.23: Empresas privadas clientes do INT (%)

 
 
 Diferenças maiores surgem quanto aos solicitantes do serviço público: a maioria é 
constituída por órgãos da administração direta, e não mais por serviços administrativos: 
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Amostra Solicitações fora da 
rotina

Órgãos administrativos 10.6% 40.3%
Serviços administrativos 40.4% 12.2%
Órgãos técnicos 4.7% 8.6%
Órgãos de ciência e tecnologia 7.8% 9.4%
Instituições de ensino 4.3% 2.2%
empresas estatais 4.8% 1.4%
instituições financeiras, de 
fiscalização e tributarias

23.9% 14.2%

Instituições militares 3.4% 10.1%
Total 100% 98%
N 1048 139

Quadro 5.24: Clientes do INT do Setor Público*

* ver quadro 5.13 para a descrição das categorias.  
  
Há um aumento também de solicitações de instituições militares, de ciência e tecnologia e de órgãos 
técnicos; e diminuição de pedidos relacionados com obrigações financeiras, tributárias, etc. A 
presença de empresas estatais, por outro lado, continua reduzida, e até diminui um pouco. Em 
resumo, estes pedidos fora de rotina se originam, quando do governo, de órgãos administrativos 
superiores, de ciência e tecnologia e militares, e não de serviços administrativos gerais ou 
instituições de tipo financeiro ou tributário. De uma maneira geral, porém, quase a metade destas 
solicitações tem por trás uma motivação legal ou formal (em 42.7% dos casos), similar ao que 
ocorre com a amostra como um todo. 
 
 A principal diferença, no entanto, se relaciona ao próprio conteúdo destes pedidos fora de 
rotina: 42% se referem a pedidos de pareceres técnicos, e 38% a pedidos de informação de conteúdo 
técnico ou cientifico (as percentagens para a amostra são de 3,3% e 4,4%, respectivamente). No 
entanto, a natureza dos pareceres técnicos em si mesma não difere muito nos dois grupos, em boa 
parte porque eles, na realidade, se superpõem: 
 

Amostra solicitações 
fora da 
rotina

 
Sobre a aplicação da lei 19.8% 16.0%
Critérios de formulação de normas técnicas 14.5% 11.3%

Outras competências legais do INT 20.6% 20.0%
Sobre taxa de depreciação de patrimônio 16.0% 20.0%
Outros 29.1% 32.7%
Total 100% 100%
N 131 150

Quadro 5.25: Solicitações de Pareceres Técnicos

 
 

 O encaminhamento dos processos dentro do INT também revela diferenças significativas. 
Assim, a percentagem de processos não rotineiros encaminhados à área de química é menor do que 
na amostra total; em compensação, uma boa parte deles (17.4%) é encaminhada ao Centro de 
Avaliação Tecnológica (todos no ano de 1978), enquanto que o dado para a amostra total é de 3,4%. 
Isto evidencia a natureza relativamente mais sofisticada dos trabalhos do CAT em comparação com  
o resto do Instituto, em sua curta existência. 
 



 122

 

5. Conclusão 
 
 É possível resumir os resultados e implicações desta análise dos arquivos do INT em poucas 
palavras. Pelos processos estudados, fica claro que o INT tem funcionado pelo menos desde 1953 
em grande parte como um prestador de serviços de rotina e uma espécie de "cartório" para a 
produção de documentos e certificados de significação legal quando existem questões tecnológicas 
envolvidas. Este tipo de funcionamento era mais significativo no passado, sofrendo oscilações e 
modificações principalmente a partir da década de 70. Ao mesmo tempo em que estas atividades 
eram conduzidas, no entanto, algumas divisões e laboratórios mantinham linhas de pesquisa 
relativamente independentes e auto-sustentadas, que pouco se refletiam nos contatos rotineiros do 
Instituto com seu meio circundante. As tentativas de mudança de rumo e orientação das atividades 
do Instituto, a mais profunda das quais talvez tenha sido seu envolvimento no programa do álcool, 
não conseguiram abalar de forma mais permanente estes "procedimentos operacionais correntes" 
responsáveis pelo dia-a-dia do Instituto como repartição pública federal. É possível dizer que em 
1978, quando nossa análise termina, o INT admitia em seu seio a convivência de pelo menos três 
"personalidades" distintas e antagônicas: os setores mais tradicionais e rotineiros do Instituto, 
responsáveis pelo seu funcionamento quotidiano; os grupos de pesquisa mais qualificados no 
interior do Instituto, que conseguiam sobreviver e se manter com dificuldades; e a nova camada de 
técnicos e dirigentes interessados em vincular o Instituto a novos e ambiciosos projetos de política 
tecnológica, valendo-se para isto, em grande parte, das facilidades legais proporcionadas pela 
Fundação de Tecnologia Industrial. 




