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Conflito de interesses: um desafio inevitável 

N
a exata medida em que vem crescendo a 
importância da pesquisa científica e tecno
lógica no contexto da vida econômica, tor

nam-se mais freqüentes situações em que os resul
tados do desenvolvimento de projetas de pesquisa 
promovem ou contrariam interesses econômicos 
objetivos, seja dos pesquisadores neles envolvidos, 
seja de empresas ou instituições responsáveis por 
seu financiamento, ainda que parcial. Até que pon
to essa situação interfere na fidedignidade científi
ca desses resultados? Como medir o grau dessa fi
dedignidade em cada caso? Quais os 
parâmetros relevantes para medi-lo? 
Em todo o mundo, há hoje um de-

tos colaterais tenham sido adequadamente avalia
dos. Esses múltiplos interesses podem, é certo, con
vergir - mas também é certo que podem divergir. 
Seja como for, configura-se uma situação, bem des
crita pelo termo "potencial conflito de interesses': 
cujas ressonâncias tanto éticas quanto propriamen
te científicas não podem ser subestimadas. 

Suponhamos que alguém seja encarregado de 
apitar um jogo de futebol de que participe seu fi
lho. Tratando-se de uma pessoa absolutamente ín
tegra, o potencial conflito de interesses é extremo: o 

desejo de que o filho tenha sucesso 
pode conflitar com o desejo de con
duzir-se de maneira completamente 

bate intenso e salutar sobre essas 
questões, envolvendo agências de 
fomento, publicações científicas, 
universidades, pesquisadores, em
presas e governos. Por exemplo, o 
New England Journal of Medicine, 
um dos mais importantes periódi
cos científicos do mundo, tem pu
blicado vários artigos a esse respeito. 

" O exercício 
da capacidade 

imparcial. Se todas as decisões de um 
juiz de futebol pudessem ser toma
das mediante a aplicação mecânica 
de regras explícitas, a existência des
se conflito, na hipótese da integri
dade do juiz, em nada poderia in
terferir no resultado final do jogo. 
Ocorre, porém, que muitas dessas 
decisões dependem de avaliações 
que comportam boa dose de subjeti-

de julgar pode ser 
i nvol unta ria mente 
afetado por 
potenciais conflitos 
de interesses, 

Para melhor ilustrar a complexi
dade do problema e a relevância 
desse debate, consideremos um caso 
típico e ordinário. Antes de ser colo-
cado no mercado, por uma empresa 
farmacêutica, um novo medicamen-
to, pesquisas devem ser realizadas a 
fim de determinar se ele é realmente eficaz e se não 
tem efeitos colaterais nocivos. Via de regra, tais pes
quisas contam com financiamento da empresa -
objetivamente interessada em demonstrar que seu 
produto é bom e inofensivo - e, muitas vezes, são 
realizadas por pesquisadores por ela empregados 
ou contratados- objetivamente interessados no su
cesso financeiro da empresa, de que depende, por 
exemplo, a manutenção de seus empregos ou a ob
tenção de futuros contratos e financiamentos. A es
ses interesses, soma-se o interesse ético e profissio
nal dos pesquisadores em realizar seu trabalho 
segundo a boa metodologia científica, bem como o 
interesse da sociedade em dispor de um produto 
apto a resolver problemas de saúde, mas com ga
rantias razoáveis de que os riscos de possíveis efei-
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vidade e é precisamente aí que o po
tencial conflito faz sentir seus efeitos: 
involuntariamente, pode ser tomada 
uma decisão favorável ao filho, que 
não seria tomada em outras circuns
tâncias; ou, pelo contrário, na ânsia 

de agir com isenção, o juiz pode tomar uma deci
são prejudicial ao filho, que não seria tomada em 
outras circunstâncias. Em suma, o potencial confli
to de interesses pode interferir no exercício da ca
pacidade de julgar do juiz, de uma maneira que não 
pode, por princípio, ser por ele precisamente iden
tificada, controlada ou evitada. Ainda que, de fato, 
não interfira, a percepção do grau de isenção de 
suas decisões será inevitavelmente afetada pela 
existência do potencial conflito de interesse. 

Em muitos aspectos, as conseqüências de um 
potencial conflito de interesses na pesquisa científi
ca e tecnológica são da mesma espécie. Com efeito, 
em vários momentos de seu trabalho, os pesquisa
dores são obrigados a tomar decisões cuja correção 
não se pode medir, de antemão, por nenhum con-



junto de regras precisas e explícitas- decisões rela
tivas, por exemplo, a estratégias alternativas de con
dução da pesquisa ou à determinação do valor de 
dados certamente relevantes, porém não inteira
mente conclusivos, ou até mesmo conflitantes en
tre si. Nesses momentos, a qualidade das decisões 
tomadas depende essencialmente de uma capaci
dade de julgar dos pesquisadores que se poderia 
chamar de "bom senso metodológico", fruto prin
cipalmente da conjugação de sua experiência com 
seu talento. É o exercício dessa capacidade que 
pode ser involuntariamente afetado por potenciais 
conflitos de interesses - de uma maneira que não 
pode, por princípio, ser por eles precisamente iden
tificada, controlada ou evitada. Também aqui, a 
percepção do grau de isenção das decisões tomadas 
pode ser afetada pela existência de potenciais con
flitos de interesses. 

O modo mais simples de afastar os riscos de 
uma situação de conflito de interesses é impedir 
seu aparecimento: o pai não apitará um jogo de que 
participe seu filho, o pesquisador não desenvolverá 
um projeto cujos resultados possam contrariar seus 
interesses pessoais, uma empresa ou instituição 
não financiará um projeto cujos resultados possam 

Normas da FAPESP relativas 
a potenciais conflitos de interesses 

1) Ao apresentar um projeto à FAPESP. o pesquisador 
deve listar todas as fontes de financiamento, públi
cas ou privadas, com que conta ou espera contar 
para desenvolvê-lo. 

2) O pesquisador deve consultar a FAPESP antes de 
aceitar qualquer apoio financeiro de qualquer outra 
fonte de financiamento, pública ou privada, para o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa a que con
cerne o auxílio concedido. 

3) Caso o desenvolvimento do projeto de pesquisa a 
que concerne o auxílio concedido tenha recebido 
apoio financeiro de qualquer outra fonte de finan
ciamento, pública ou privada, o pesquisador obriga
se a fazer referência expressa a esse apoio, com a 
identificação clara de sua fonte, em todas as formas 
de divulgação dos resultados obtidos (artigos, livros, 
teses, dissertações, trabalhos ou resumos apresenta
dos em reuniões, etc.). 

4) Em situações em que a assessoria da FAPESP iden
tifique potenciais conflitos de interesse, poderá será 
exigido contratualmente que se garanta a outros 
pesquisadores, a órgãos ou agências governamen
tais e a associações não governamentais o direito de 
amplo acesso a todos os dados coligidos e procedi
mentos adotados, para eventual auditoria visando 
determinar se o projeto foi conduzido em consonân
cia com as exigências da boa prática científica. 

contrariar seus interesses econômicos ou institu
cionais. Ocorre, porém, que essa solução pode ser 
demasiadamente simples, sendo no mais das vezes 
inviável, e até mesmo indesejável. 

De fato, a recusa em apitar o jogo pode implicar 
seu cancelamento, de modo que os jogadores po
dem preferir correr o risco de submeter-se a um 
juiz involuntariamente enviesado. Analogamente, o 
teste clínico de um medicamento pode não ser ma
terialmente viável sem o apoio da empresa interes
sada em sua comercialização, o que poderia signifi
car a privação do acesso a um valioso instrumento 
terapêutico. Além disso, parece razoável que uma 
boa parte dos custos do processo de elaboração de 
um produto comercial sejam assumidos pela em
presa que lucrará com sua comercialização, e não, 
por exemplo, por órgãos ou agências alimentadas 
por recursos públicos. 

Por essa razão, não nos resta senão lidar com 
potenciais conflitos de interesses por meio de estra
tégias mais complicadas, que muitas vezes só po
dem ser completamente definidas caso a caso. No 
entanto, dois princípios devem articular, em todos 
os casos, a formulação dessas estratégias: o princí
pio da plena informação e o princípio da plena veri
ficabilidade. 

Não apenas a comunidade dos pesquisadores, 
mas toda a sociedade, deve ser informada sobre to
das as circunstâncias de realização de um projeto 
que possa acarretar a existência de potenciais con
flitos de interesse. Apenas assim poderá ser defini
do o grau de fidedignidade a priori dos resultados 
obtidos, que vai determinar em que medida tais re
sultados devem se submeter a tratamento crítico 
antes de serem incorporados como resultados cien
tificamente validados. A revista Nature, por exem
plo, passará a exigir que, dos artigos por ela publi
cados, constem todas as fontes de financiamento 
das pesquisas que neles resultaram. 

Para que esse tratamento crítico seja possível, 
todos os dados e procedimentos utilizados pelos 
pesquisadores na realização de seu projeto devem 
estar disponíveis para verificação de auditores inde
pendentes, por iniciativa seja de outros pesquisa
dores, seja de órgãos ou agências governamentais, 
seja de associações não governamentais. A aplica
ção desses princípios em casos particulares pode 
não ser uma coisa simples, mas é um desafio que o 
perfil e a motivação de boa parte da pesquisa cien
tífica e tecnológica contemporânea nos destina a 
enfrentar. • 

LUIZ H ENRIQUE LOPES DOS SANTOS é assessor científico da 
FAPESP E j osE FERNANDO P EREZ é diretor científico 

PESQUISA FAPESP · MARÇO DE 2001 • 13 


