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 A análise de tecnologias emergentes e suas conseqüências são vitais para 
economia, sociedade e empresas. 

 Estas análises apóiam decisões críticas em nível governamental (regional, 
nacional ou supranacional) e institucional (ex. uma empresa). 

 Os tomadores de decisão precisam estar muito bem informados para:  

• priorizar esforços de P&D; 

• entender e gerenciar os riscos de inovação tecnológica;  

• explorar a propriedade intelectual; 

• aumentar a competitividade de produtos, processos e serviços. 

Fonte:Porter, 2004 

Monitoramento Tecnológico  



 Monitoramento Tecnológico – “consiste em coletar, analisar e 

validar informação sobre desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos em uma área de interesse definida, para dar suporte 

a uma ação ou decisão específica. Pode ser um estudo isolado que 

é iniciado e concluído em poucos meses ou um esforço contínuo 

e interativo” (CGEE, 2008). 

Monitoramento Tecnológico  



Estudos de Futuro 

 
 Estudo de Futuro é o termo que abrange todos os tipos de estudos 

relacionados à tentativa de antecipar ou construir o futuro.   



Prospecção 

 Prospecção - é o processo que se ocupa de examinar, sistematicamente, o 

futuro de longo prazo da ciência, da tecnologia, da economia e da 

sociedade, com o objetivo de identificar áreas de pesquisa estratégica e 

tecnologias genéricas emergentes com potencial de gerar os maiores 

benefícios econômicos e sociais (Cuhls & Grupp, 2001 apud Coelho, 2003). 
 

Prospecção Não É o mesmo que prognóstico ou previsão. Traz idéia 
implícita de participação ativa na conformação do futuro. (Coelho, 2003) 



Prospecção Tecnológica 

Meio sistemático de avaliar os desenvolvimentos científicos e tecnológicos de 
potencial impacto na competitividade industrial e agropecuária, na criação de 
riquezas e na qualidade de vida (Georghiou, 1996 apud Salles-Filho, 2001). 

Visa incorporar a informação ao processo de gestão tecnológica, buscando 
predizer possíveis estados futuros da tecnologia ou condições que afetam sua 
contribuição para as metas estabelecidas (Coelho, 2003). 

A estratégia da prospecção como exercício de possibilidades futuras considera 
atores de um dado setor, suas alianças, suas oposições e metas. A partir desta 
ação, é possível abrir um leque de oportunidades para absorção, criação e 
domínio de tecnologias, que se aplicam a diferentes contextos, a múltiplas 
possibilidades e sugerem estratégias diversificadas (Canongia, 2004). 



Objetivos e Potenciais Benefícios 

 Entender as forças que orientam o futuro. 

 Antecipar e entender o percurso das mudanças. 

 Subsidiar/orientar o processo de tomada de decisão em ciência, 
tecnologia e inovação. 

 Subsidiar decisões relativas ao estabelecimento de prioridades em 
P&D, gestão de risco das inovações tecnológicas e melhoria da 
competitividade tecnológica de produtos e processos.  

Prospecção Tecnológica 



 Os estudos de prospecção tecnológica envolvem o uso simultâneo de 
diferentes técnicas e métodos quantitativos e qualitativos , dado que 
nenhum deles é capaz de, sozinho, atender às necessidades em questão. 

• métodos quantitativos – requerem séries históricas confiáveis ou dados 
padronizados; 

• métodos qualitativos – são vulneráveis à limitação do conhecimento de 
especialistas, suas preferências e parcialidades. 

 Não há uma fórmula pronta para metodologias de prospecção tecnológica. 

 

Prospecção Tecnológica 



 A seleção das técnicas e métodos a serem empregados em um estudo de 
prospecção dependerá: 

• da área de conhecimento em questão; 

• da aplicação da tecnologia no contexto regional ou local, governamental 
ou empresarial; 

• da abrangência do estudo; 

• do tempo disponível; 

• do custo etc. 

 

Prospecção Tecnológica 



 Os métodos  e técnicas de prospecção podem ser classificados em: 

•  hard -  quantitativos, empíricos ou númericos 

•  soft – qualitativos, baseados em julgamentos ou refletindo 
conhecimentos tácitos 

       OU 

•  normativos – percepção da necessidade futura 

•  exploratórios – extrapolação das capacidades tecnológicas 
correntes 

Prospecção Tecnológica 



Técnicas de prospecção segundo Porter et al, 2004: 

•  Criatividade – Análise morfológica, análise de impacto, brainstorming, 
focus group, ficção científica etc.; 

•  Métodos Descritivos & Matrizes – Exs. análise de risco e roadmapping; 

• Opinião de Especialistas – Delphi, painel de especialistas, tecnologias 
críticas, survey, avaliação individual, comitês, seminários, conferências, 
workshops; 

• Cenários – exploratório, Godet e LA prospective, GBN, SWOT; 

Prospecção Tecnológica 



•  Análise de Tendências - regressão, curva S, equações de Lotka-Volterra; 

•  Sistemas de Avaliação e Decisão – Ex. análise de custo-benefício; 

• Monitoramento & Sistemas de Inteligência – Inteligência Competitiva 
Tecnológica - Ex. análise de patentes; 

• Métodos Computacionais e Ferramentas Analíticas (Métodos 
Estatísticos) – modelagem, simulação, matriz de impacto cruzado, KSIM, 
sistemas dinâmicos, jogos, análises multicritério, data minning, text 
minning, cientometria e bibliometria. Ex. análise de patentes 

Prospecção Tecnológica 
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Uso de Documentos de Patentes em  
Estudos de Prospecção e Monitoramento 

Tecnológico 



Sistema criado para garantir a propriedade ou exclusividade 
resultante da atividade intelectual nos campos industrial, 
científico, literário e artístico. 

  
 
Apresenta diversas formas de proteção: propriedade 

industrial, direitos de autor e proteção de cultivares. 

Propriedade Intelectual 



Título de propriedade temporário outorgado pelo Estado ao inventor ou 
pessoa legitimada. 
 
 
Permite que terceiros sejam excluídos de atos relativos à matéria 

protegida. 
 

Patente: O que é? 

 Prazos de vigência: 
 
• Patente de Invenção (PI): 20 anos a partir da data de 

depósito; pelo menos 10 anos de vigência após a concessão; 
 

• Patente de Modelo de Utilidade (MU): 15 anos; 8 após a 
concessão. 



Interesse do Inventor: 

Garantia de retorno do investimento em P&D – manutenção de vantagem 
competitiva. 

Interesse da Sociedade: 

Disponibilização de novas tecnologias no mercado (produtos e processos) – 
resulta na movimentação da economia. 

Disponibilização formal da informação sobre a obtenção das novas 
tecnologias – garantia do fluxo da informação para a continuidade do 
processo de desenvolvimento. 

Informação Tecnológica como Contrapartida do Detentor 
da Patente para a Sociedade 



Patentes como Indicadores de C&T 

• Meio de proteção de invenções desenvolvidas por 
firmas, instituições ou indivíduos  indicadores de 
invenção. 

 

• Para uma invenção se tornar uma inovação, há 
necessidade de esforços empreendedores para 
desenvolver, produzir e comercializar a invenção. 



 Invenção  Concepção de uma nova idéia ou de novos conhecimentos 
sobre produtos e processos: 

• não necessariamente é incorporada ao processo produtivo; 

• sua comercialização depende da relação entre o custo de produção, 
os investimentos para a sua comercialização (propaganda etc.) e o 
mercado a ser atendido. 
 
 

 Inovação  Incorporação dos novos conhecimentos à atividade 
produtiva. 

Invenção x Inovação 



Tempo entre o lançamento de invenções e sua 
utilização por mais de 50 milhões de pessoas 

Fonte: Ruhoff, 2005 

 



O que as estatísticas em patentes medem? 



Patentes no Processo de Inovação  

As estatísticas de patentes em geral são relacionadas a fase de 
desenvolvimento como um indicador  dos resultados  
(output) da P&D. 
Podem ser consideradas um estágio intermediário entre a 

P&D e inovação.  
Patentes podem ser obtidas em estágios diferentes do 

processo de P&D. 
Estudos mostram uma forte relação entre a P&D e o número 

de patentes. 



Output de P&D 
Input e Output - processo de invenção  

Input para inovação 

Visão de Futuro 



 Baseia-se no pressuposto:  do interesse por novas tecnologias 

 da atividade de P&D 

 do nº de depósitos de patente 

 Presume que é possível identificar novas tecnologias pela análise de 
pedidos de patente em determinados campos tecnológicos.  

 Os resultados são, na maioria das vezes, quantitativos, mas seu uso 
no processo decisório baseia-se em avaliações qualitativas.  

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  



O Monitoramento Tecnológico por meio de patentes tem se constituído em 
potente ferramenta de apoio à decisão, tendo em vista a riqueza de informação 
contida neste tipo de documento, que permite identificar: 

• tecnologias relevantes; 

• parceiros; 

• nichos de mercado para atuação; 

• inovações incrementais; 

• movimentos de concorrência (ex. gestão de processos e produtos, novas 
linhas de P&D e fusões e aquisições); entre outros aspectos. 

       (Fonte: Canongia, 2004) 

 

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  



VANTAGENS 

• Cobertura mundial  a maioria dos países permite a proteção por patentes. As 
coleções de documentos completos estão centralizadas em escritórios nacionais 
ou regionais de patentes. Muitas delas podem ser acessadas pela internet. 

Ex. http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp 

• Informação tecnológica mais atual  18 meses de sigilo + tempo para indexação 
nas bases de dados após publicação;  

• Abrange quase todos os campos tecnológicos, organizados pela Classificação 
Internacional de Patentes  critério objetivo para acessar documentos 
relevantes; 

• Formato universal  dados bibliográficos distribuídos de forma padronizada em 
campos específicos e codificados (numerados). 

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  



DESVANTAGENS 

• Fatores institucionais, incluindo aspectos das leis de patentes e de 
procedimentos internos que podem variar de um país ou instituição para 
outro.  

Ex. patentes de plantas nos EUA;  

• A opção de algumas empresas por proteger suas invenções por meio de 
segredo industrial, evitando a divulgação obrigatória no caso de patente; 

• Diferenças na forma de patentear em função das diversidades de cada setor 
tecnológico, escritório de patente, mercado e/ou tipo de inventor e empresa.  

Ex. patentes de compostos químicos X patentes de aeronaves; 

 

• Período de sigilo. 

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  



Informações contidas nos documentos de 
patente 

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  



O processo de obtenção da patente - divulgação 
de muitas informações para propósitos legais ou 
administrativos. 

Informações de grande interesse para quem vai 
elaborar as estatísticas em patentes. 

 

Informações contidas nos documentos de patente 



Patente Concedida 
(Informação Jurídica) 

 
X 
 

Documento de Patente 
(Informação Tecnológica) 

 

Informações contidas nos documentos de patente 



• Dividida em três grupos: 

 

• Descrição Técnica da invenção 

• Desenvolvimento e  propriedade da invenção 

• Histórico do pedido de patente 

Informações contidas nos documentos de patente 



• Descrição Técnica da invenção 
• Titulo e resumo 
• Reivindicações 
• Classificação (em geral a CIP) 
• Estado da arte - determina a ligação entre o que está em 

domínio público e o que o depositante tem direito de proteção 
no que se refere as reivindicações 

• Referências patentárias – citações a prévia tecnologia 
relevante protegida ou descrita em outras patentes 
depositadas em qualquer lugar do mundo. 

• Referências não patentárias – publicações científicas, anais 
de congressos, livros, bases de dados, manuais técnicos 

Informações contidas nos documentos de patente 



• Desenvolvimento e  propriedade da invenção 

• Inventores/criadores e seus endereços – é a pessoa que teve a idéia 
inicial da invenção e/ou participou na sua execução e 
desenvolvimento.   

• Obs. Nos Estados Unidos os inventores são os depositantes (applicants) 
que depois cedem a os direitos à instituição (assignee).   

• Depositantes/requerente e seus endereços –  titulares da patente se 
concedida.  

• Na maioria dos casos os depositantes são instituições e inventores seus 
pesquisadores, no entanto é possível que a mesma pessoa seja o inventor 
e depositante (ex. inventores independentes) 

Informações contidas nos documentos de patente 



• Histórico do Pedido de Patentes 
• Número de publicação, número de depósito, número da patente 

concedida. 
• Número de prioridade - número de publicação/depósito da 

prioridade – permite verificar o país de prioridade e as famílias de 
patentes. 

• Data de prioridade – data mais próxima da invenção. 
• Data da publicação – em geral 18 meses do depósito. 
• Data de concessão. 
• Data de indeferimento ou abandono. 

Informações contidas nos documentos de patente 



O Documento de Patente 

• Informações bibliográficas - Folha de rosto 
 

• Relatório descritivo 
 

• Reivindicações 
 

• Desenhos, se for o caso 
 

• Resumo 

Informações contidas nos documentos de patente 



Dados extraídos da Folha de Rosto do documento de patente: 

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  

Campo do Documento  Informacões 
Dados de Depósito (Filling ou 
Application) ano do depósito / país do depósito (PCT) 

Dados de Prioridade (Priority ou Prior 
Application)   ano da prioridade / país da prioridade  

Dados de Publicação  / No da 
Publicação Internacional (PCT) 

ano da publicação / país da prioridade , 
status do documento  (pedido publicado 

ou patente concedida) 

Inventor(es)  pesquisadores, inventores isolados etc. / 
país do inventor 

Depositante(s)  (Applicant ou 
Assignee)  

empresas, universidades, institutos de 
pesquisa, agências de fomento,  

pesquisadores, inventores isolados etc./ 
país do depositante  

Classificação Internacional de 
Patentes (CIP) 

código alfanumérico da CIP, edição da 
CIP  



 

 

 

 

 

 

 

Obs. Muitos documentos disponíveis no Esp@cenet já trazem esta 
informação.  

 

Referências Citadas  
(Foreign Patent Documents + 
Other References) 

 

Documentos (relevantes ou do estado da 
técnica) citados pelo examinador  após o 

exame 

Referências Citantes  
(Referenced by) 

Documentos posteriores ao documento de 
referência, que o citam 

Campo do 
Documento 

Informacões 

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  



Citados e citantes no Esp@cenet 

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  



Citados e citantes no Esp@cenet 

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  



Citados e citantes no Esp@cenet 

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  



Citados e citantes no Esp@cenet 

Análise de Patentes em  
Estudos de Monitoramento Tecnológico  



Outros dados de documentos de patente disponíveis no 
Esp@cenet (http://worldwide.espacenet.com): 

Onde encontrar O que encontrar 
Relatorio de Busca do 
PCT   
(International Search Report) 

Documentos (relevantes e do estado da tecnica) 
resultantes da busca previa de anterioridade  

Inpadoc  
(Patent Family) 

Documentos depositados para a mesma 
tecnologia em outros paises e com numeros de 

prioridade relacionados → FAMILIA DE PATENTE 



Prioridade/Família de Patentes 

 Um documento de patente depositado em um país pode ser reivindicado pelo 
seu titular como prioridade para depósitos de pedidos nos demais países; a 
data de depósito do pedido inicial servirá como limite para a busca por 
anterioridades da matéria descrita no documento anterior. 

 

 Um documento pode apresentar mais de uma prioridade, caso a matéria nele 
contida tenha sido descrita em mais de um documento anterior. 

 

 O conjunto de documentos de vários países que apresentam prioridades em 
comum ou ligações entre prioridades são considerados como a família de 
patentes. Há diferentes estruturas consideradas para uma família de 
patentes, gerando diferentes conceitos de família. 

 



Prioridade/Família de Patentes 

Fonte: Guerrante, 2011 



Prioridade/Família de Patentes 



Prioridade/Família de Patentes 



Uso de Documentos de Patentes em  
Estudos de Prospecção/Monitoramento 

Tecnológico  
 
 

Passo a Passo 



1 – Definindo Objetivos do Estudo 



 Monitorar a performance tecnológica – países, regiões, empresas. 

 líderes tecnológicos em uma área ou setor; 

 mapeamento da evolução de tecnologias (mudanças tecnológicas); 

 Identificação de tecnologias emergentes.   

 Previsão de novos produtos. 

 Potenciais rotas para aperfeiçoamentos em produtos e processos existentes. 

 identificação de novos mercados; 

 Rastreamento de capacitação tecnológica. 

 Identificação de fontes de licenciamento etc. 

 Difusão do conhecimento e a dinâmica da mudança tecnológica. 

Objetivos do Estudo 



 Geografia da invenção. 

 Criatividade e redes sociais – carreira e performance de inventores, redes de 
inventores. Performance e mobilidade dos pesquisadores. 

 Monitoramento do trabalho interno do sistema de patentes (número de patentes por 
empresa, como os escritórios de patentes operam, etc.) 

 Valor econômico das invenções. 

 O papel das universidades no desenvolvimento tecnológico. 

 Globalização das atividades de P&D. 

 Estratégias de patenteamento das empresas. 

 Efetividade do Sistema Patentário 

 Forecast de depósitos de patentes – demanda futura por patentes. 

Objetivos do Estudo 



2 – Escolha da Base de Dados 



Fatores que devem ser considerados 
 
• Cobertura da base 
• Custo 
• Facilidade de recuperação dos dados X tempo  
• Tipo de análise 

 

Escolha da Base 



Fatores que devem ser considerados 
 
• Cobertura da base 
• Custo 
• Facilidade de recuperação dos dados X tempo  
• Tipo de análise 

 

Escolha da Base 



Escolha da Base 
 
• Bases de um Escritório nacional ou regional 

(USPTO, PAJ, INPI); 
 

• Bases que englobam informações de diversos 
escritórios (DWPI, Espacenet). 
 

Escolha da Base 



Escolha da Base  
 

• Tecnologias desenvolvidas em um país  base 
nacional; 
 

• Tecnologias de interesse mundial  bases com 
cobertura internacional; 
 

• Visão geral da tecnologia  base internacional para 
verificar quais países estão desenvolvendo a 
determinada tecnologia de interesse.  
 

Escolha da Base 



Fatores que devem ser considerados 
 
• Cobertura da base 
• Custo 
• Facilidade de recuperação dos dados X tempo  
• Tipo de análise e busca 

 

Escolha da Base 



 Bases Eletrônicas Gratuitas  fácil acesso 

- Base brasileira de patentes – INPI (www.inpi.gov.br) - documentos 
depositados no Brasil; 

- Esp@cenet® - worldwide.espacenet.com - contém documentos 
depositados e publicados em mais de 80 países; 

- USPTO – www.uspto.gov –  Depósitos nos Estados Unidos. 

-  PATENTSCOPE – Pedidos PCT e diversos outros escritórios 

-  Outros escritórios: 
http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp 

 

 

Escolha da Base 



Bancos de Dados Comercias: 

 
•  Dialog  permite acesso a cerca de 600 bases de dados. 

(www.dialogweb.com) 
 

• STN  permite acesso a mais de 300 bases de dados                 
(www.fiz-karlsruhe.de) 

Outras Bases : 

• EPO - Global Patents Index 
http://www.epo.org/searching/subscription/gpi.html 

• Portal Periódicos  Derwent Innovations Index, Scifinder etc. 

• EPOQUE  acesso restrito a técnicos registrados, de determinados 
Escritórios Nacionais ou Organizações Internacionais de Patentes; 

 
 

 

Bases de patentes  



Fatores que devem ser considerados 
 
• Cobertura da base 
• Custo 
• Facilidade de recuperação dos dados X tempo  
• Tipo de análise e busca 

 

Escolha da Base 



– Exemplos 

• DWPI no Dialog – Permite o download de todos os 
registros pedidos de patentes na busca, diferentes formatos. 

• Derwent Inovations (Portal CAPES) – Download dos 
registros em diferentes formatos, de 500 em 500. 

• Base do INPI – Não permite exportação dos registros. 

• ESPACENET – Permite a exportação de 30 registros de 
cada vez. 

 

Escolha da Base 



Fatores que devem ser considerados 
 
• Cobertura da base 
• Custo 
• Facilidade de recuperação dos dados X tempo  
• Tipo de análise e busca 

 

Escolha da Base 



–Exemplos 
 

Busca por compostos químicos  

Análises que requerem um grande volume de dados 

Análises de patentes citadas e citantes 

 
 

Escolha da Base 



Busca - Biodiesel ou Bio()diesel 

• EPODOC – Cada registro representa um documento de patente  467 famílias 

• DWPI – Cada registro na DWPI representa a uma família de documentos de 
patentes  1475 documentos 

• Chemical Abstracts - Cada registro de patentes representa o primeiro 
documento da família (a base fornece a família de patentes também). 

• Espacenet – Só disponibiliza os primeiros 500 registros, sendo que cada um 
representa uma família. 

Base Pesquisada Registros 

Epodoc 886 
DWPI 577 
Chemical Abstracts 605 
Espacenet 483 

Escolha da Base 



Dica: 

Antes de fazer a busca ler o Help da base de dados 
para saber: 

Os mecanismos e campos de busca. 

 As informações disponíveis em cada base. 

O que cada registro representa. 

 

 

Escolha da Base 



3 – Busca e Recuperação dos Dados 



Dependendo do objetivo do trabalho: 

 Por assunto (palavra-chave, classificação, etc.). 

 Por país (país de depósito, país do depositante, país do inventor, 
país da prioridade. 

 Por Ano (ano de depósito, ano de publicação, ano de prioridade, ano 
de concessão/arquivamento, etc.) 

 Documentos citados e citantes. 

 Misturas dos parâmetros acima entre outros!! 

 

Busca  dos Dados 
 



Dependendo do objetivo do trabalho: 

 

 Depende da base selecionada e das ferramentas de análise a 
serem utilizadas 

 

 

Recuperação dos Dados 
 



4 – Tratamento dos Dados 



Algumas Ferramentas empregadas na compilação de dados obtidos a partir de 
documentos de patente, empregados em estudos de monitoramento tecnológico 

Microsoft Access e Excel 

PAJEK - http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/ 

Treemap - http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap/ 

Spacetree - http://www.cs.umd.edu/hcil/spacetree/ 

Matheo Analyzer  - http://www.matheo-software.com 

 VantagePoint - http://thevantagepoint.com 

  PatentLab II - http://www.delphion.com 

  Aureka - http://www.micropat.com 

  Focust v1.2 – http://www.wisdomain.com/overview.htm 

 

Tratamentoo dos Dados 
 



PAJEK 

 Possibilita a criação de gráficos de correlação entre os 
parâmetros. 

  Software Gratuito  

Para transformar o arquivo excel no formato Pajek – utilizar o 
software exceltopajec disponível na página. 

 

Tratamentoo dos Dados 
 



 

Tratamento dos Dados 
 



Treemap  e Spacetree 

Permite a visualização de estruturas 
hierárquicas. 
 
Softwares gratuitos 

 
Desenvolvidos na Universidade de Maryland - 

USA 

 

Tratamento dos Dados 
 



 

Tratamento dos Dados 
 



 

Tratamento dos Dados 
 



Matheo Analyzer 

 Desenvolvido pela empresa Matheo Software, importa informações 
bibliográficas de documentos de patentes a partir do site do USPTO e 
do European Patent Office – Esp@cenet. 

 Possibilita mapeamentos de tecnologias através de listas de 
freqüências, gráficos de ocorrências e co-ocorrências e redes de 
relacionamentos. 

 Acesso através de licença  3.450 euros por usuário.               

 

 

Tratamento dos Dados 
 



 Software desenvolvido pelo grupo da Georgia Technology Institute – 
USA.  

 Permite estudos estatísticos de dados bibliográficos contidos em diferentes 
bases de dados, através da visualização de gráficos, mapas e redes de 
relacionamentos. Para tanto, é necessário que o usuário importe ou prepare 
uma base de dados local em TXT, previamente.  

 Acesso através de licença  US$ 7.500 por usuário. 

VantagePoint 

 

Tratamento dos Dados 
 



 

Tratamento dos Dados 
 



PatentLab II 
 Software desenvolvido pela empresa Wisdomain e disponibilizado 
gratuitamente apenas para usuários assinantes do Delphion Research. 

 Permite a elaboração de listas de freqüência, gráficos e redes de 
relacionamentos a partir de bases de patentes disponíveis gratuitamente na 
internet ou disponibilizadas pela Derwent. 

 Para os estudos realizados a partir das bases da Derwent, é necessário que 
além da assinatura com o Delphion Research, o usuário tenha assinatura com 
a Derwent. 

 Acesso através de assinatura mensal  US$ 117,50 ou US$ 235 (acesso 
ilimitado a vários serviços). 

 

Tratamento dos Dados 
 



Aureka 

 Software disponibilizado pela empresa Thomson Corporation através do 
serviço Micropat oferecido na internet.  

 Permite análise de patentes por mapeamento da tecnologia, representada por 
árvores de citações, mapas por assunto, representação das redes de 
relacionamentos por vales e montanhas etc., a partir da base de patentes Derwent 
World Patents Index (DWPI). 

 Acesso através de assinatura anual com três opções  ouro, prata e bronze.  

 

Tratamento dos Dados 
 



 

Tratamento dos Dados 
 



 

Tratamento dos Dados 
 



Focust v1.2 

 Disponibilizado pela empresa Wisdomain. Combina o módulo de recuperação 
de informações com o de análise destas informações. Permite a importação de 
dados bibliográficos de documentos de patente para o ambiente local de 
trabalho, a partir de bases de patente disponíveis na internet e, a elaboração de 
gráficos e mapeamento das redes de relacionamentos por assunto, tecnologia, 
depositante, etc.  

 Permite as opções offline ou online de análise dos dados. 

 Acesso através de assinatura anual ao serviço Focust.  

 

Tratamento dos Dados 
 



 

Tratamento dos Dados 
 



5 – Elaboração e Análise dos Resultados 



Contagem de patentes  no de patentes (análise mais simples) 

• devem ser consideradas as particularidades de determinados 
setores: 

• a existência de cultura de patenteamento por parte de 
depositantes nacionais. Ex. células-tronco no Brasil; 

• algumas áreas apresentam maior concentração de patentes                                   
Ex. eletrônicos, softwares e química; 

• avaliar qual o mecanismo de proteção mais comumente 
empregado no setor → segredo industrial x patente 

 

 

 

 

Elaboração e Análise dos Resultados 

DICAS 



Contagem de patentes  no de patentes 

•  Número de pedidos de residentes → reflete a atividade do país; 

• Número de pedidos de não-residentes → interesse pelo mercado; 

• Número de pedidos em mercados estrangeiros (família) → 
interesse de uma firma em mercados externos. 

 

 

 

 

DICAS 

 

Elaboração e Análise dos Resultados 



 Relação entre patentes: 

•  Citação de patentes – pelo inventor, pelo examinador; 

•  Identificação das patentes muito e pouco citadas; 

  Distribuição das patentes por país ou empresa; 

  Identificação das redes de patentes, que permeiam diversas tecnologias.  

 
 

 

Elaboração e Análise dos Resultados 

DICAS 



Análise do patenteamento em nível setorial: 

• relação da classificação com a área do conhecimento; 

• análise do patenteamento em determinadas empresas – perfil de 

tecnologia e P&D da empresa. 

 

DICAS 

 

Elaboração e Análise dos Resultados 



Patentes em  
Estudos de Prospecção/Monitoramento 

Tecnológico          

Exemplos Práticos 



Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de 
países de tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 

 Países escolhidos para esta análise – Coréia, China e Brasil; 

 Objetivo - Traçar comparativo entre o número de patentes concedidas da 
Coréia, da China e do Brasil nos Estados Unidos, no período de 1986-2005; 

 Escolha da base de patentes para o levantamento – USPTO 

• contém somente documentos depositados e publicados nos Estados 
Unidos; 

• base de pedidos depositados ou de patentes concedidas? 

Exemplos Utilizando o Levantamento de Patentes  
como Ferramenta para o Monitoramento Tecnológico 







Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de tecnologia 
emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 

 base de pedidos depositados ou de patentes concedidas? 

- verificar cobertura da base; 

- conhecer o tempo médio de concessão da patente no país em questão (neste 
caso, ± 2 anos)  base brasileira de patentes – limita levantamentos de 
patentes concedidas até ± 2001; base européia - ± 4 anos; base japonesa - ± 5 
anos 

- escolher os campos de busca e combiná-los  

 

 

 
data de concessão da patente (ISD) país do depositante (ACN) 

 

Exemplos Utilizando o Levantamento de Patentes  
como Ferramenta para o Monitoramento Tecnológico 



Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 

Patentes Concedidas Pedidos Publicados 

Obs.  1) A busca no USPTO permite várias possibilidades de combinação de 
campos de busca  vantagem em relação à base européia e à base brasileira. 

 2) Observar as tabelas contendo os códigos dos campos de busca disponíveis 
em cada uma das bases (patentes concedidas e pedidos publicados 

Exemplos Utilizando o Levantamento de Patentes  
como Ferramenta para o Monitoramento Tecnológico 



Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 

• escolha dos campos 

Exemplos Utilizando o Levantamento de Patentes  
como Ferramenta para o Monitoramento Tecnológico 



Exemplo 2: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 

Obs. Para períodos de análise muito extensos, fracioná-los em vários intervalos  
1986-2005 (1986-90, 1991-95, 1996-2000, 2001-05) 

• formato dos dados de entrada nos campos selecionados 



• formato dos dados de entrada nos campos selecionados 

• China – CN 

• Coréia – KR 

• Brasil - BR 

Exemplo 2: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 







ACN/CN 
AND 
ISD/1/1/1986->12/31/1990 

ACN/CN 
AND 
ISD/1/1/1991->12/31/1995 

ACN/CN 
AND 
ISD/1/1/1996->12/31/2000 

ACN/CN 
AND 
ISD/1/1/2001->12/31/2005 

China 

Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 
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Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 



ACN/KR 
AND 
ISD/1/1/1986->12/31/1990 

ACN/KR 
AND 
ISD/1/1/1991->12/31/1995 

ACN/KR 
AND 
ISD/1/1/1996->12/31/2000 

ACN/KR 
AND 
ISD/1/1/2001->12/31/2005 

Coréia 

Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 
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Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 



ACN/BR 
AND 
ISD/1/1/1986->12/31/1990 

ACN/BR 
AND 
ISD/1/1/1991->12/31/1995 

ACN/BR 
AND 
ISD/1/1/1996->12/31/2000 

ACN/BR 
AND 
ISD/1/1/2001->12/31/2005 

Brasil 

Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 
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Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 
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Exemplo 2: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 



Observações & Questionamentos 

 Discrepância entre as escalas dos gráficos da China (0-1600),                  
Coréia (0-25.000) e Brasil (0-500). 

 Na década de 80, não havia discrepâncias significativas entre o nº de patentes 
concedidas nos três países. 

 Teria a entrada da China na OMC em 2001 influenciado o aumento 
significativo do nº de patentes concedidas? 

 

 

 

Análise Prospectiva  agregar aspectos econômicos, políticos, sociais, 
jurídicos e culturais dos 3 países em análise aos levantamentos 
quantitativos. 

Exemplo 1: Panorama do desenvolvimento tecnológico de países de 
tecnologia emergente, no período de 1986 a 2005 (cont.) 



Exemplo 2 – Citação de Patentes 

 Citação de Patentes – pelo inventor e/ou pelo examinador 
(documentos US); 

 Identificam-se patentes muito e pouco citadas; 

 Identificam-se redes de patentes, que permeiam diversas 

tecnologias.  

 

 



Exemplo 2: Panorama da evolução de uma dada tecnologia através do 

estudo das referências relacionadas a um documento específico 

 Documento selecionado para a análise – Patente US6000000  

 Tecnologia descrita no documento – Método e aparato para a sincronização 

de arquivos múltiplos em dois sistemas computacionais diferentes 

 Objetivo – Obter informações sobre o desenvolvimento da tecnologia ao 

longo do tempo, identificar “expertises”, identificar detentores da tecnologia, 

identificar pólos de geração da tecnologia; 



 Escolha da base de patentes para o levantamento – USPTO (base de 

patentes concedidas) 

• Apresenta listagem das referências citadas como estado da técnica para 

o documento escolhido e os documentos posteriores ao documento de 

referência, que o citaram como estado da técnica; 

•Possibilita fácil acesso aos dados de interesse, através de links. 
 

Coleta e compilação dos dados de interesse a partir dos links. 

Exemplo 2: Panorama da evolução de uma dada tecnologia através do 
estudo das referências relacionadas a um documento específico 

















• Os dados foram organizados de forma a tornar possível o seu 

processamento. 

• A tabela, a seguir, mostra os dados compilados após organização 

preliminar; outras tabelas (não mostradas) foram geradas, a fim de 

possibilitar o tratamento das informações 

Obs.: A maneira como os dados serão organizados depende das 

ferramentas que serão utilizadas para o seu tratamento. 

Metodologia para o tratamento dos dados 

Exemplo 2: Panorama da evolução de uma dada tecnologia através 
do estudo das referências relacionadas a um documento específico 
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Exemplo 2: Panorama da evolução de uma dada tecnologia através 
do estudo das referências relacionadas a um documento específico 
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Exemplo 2: Panorama da evolução de uma dada tecnologia através 
do estudo das referências relacionadas a um documento específico 
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Exemplo 2: Panorama da evolução de uma dada tecnologia através 
do estudo das referências relacionadas a um documento específico 
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Exemplo 2: Panorama da evolução de uma dada tecnologia através 
do estudo das referências relacionadas a um documento específico 
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Ano de Depósito 

Exemplo 2: Panorama da evolução de uma dada tecnologia através 
do estudo das referências relacionadas a um documento específico 



Análise do patenteamento em nível setorial: 

• Relação da classificação internacional de patentes 

com a área do conhecimento; 

 

Exemplo 3 – Área Tecnológica 



Exemplo 3: Panorama da produção biotecnológica de etanol 
através dos documentos de patentes brasileiros 

 Delimitação da área específica através da Classificação Internacional de 

Patentes - C12P7/00 a C12P7/16, C12C1/00 a C12C13/10, C12G1/00 a 

C12G3/14, C12H1/00 a C12H3/04 

Base de dados escolhida para a recuperação dos documentos - Esp@cenet® 

 Base de dados para a obtenção do status legal dos documentos - Base de 

patentes do INPI 

 



Definições da Classificação Internacional de Patentes 

Exemplo 3: Panorama da produção biotecnológica de etanol 
através dos documentos de patentes brasileiros 



• usar operador OR ; limitação da base a 10 termos por campo 

 Busca simultânea por várias classificações 

Exemplo 3: Panorama da produção biotecnológica de etanol 
através dos documentos de patentes brasileiros 



• Busca nas classificações C12C1/00 a C12C13/10  Digitar o código até a subclasse (C12C) 

• Busca nas classificações C12G1/00 a C12G3/14  Digitar o código até a subclasse (C12G) 

 Busca em todos os grupos e subgrupos de uma subclasse 

Exemplo 3: Panorama da produção biotecnológica de etanol 
através dos documentos de patentes brasileiros 



 Identificando o país de origem do depositante 

• colocar o código do país, entre colchetes, no campo “Applicant(s)” 

Exemplo 3: Panorama da produção biotecnológica de etanol 
através dos documentos de patentes brasileiros 
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Exemplo 3: Panorama da produção biotecnológica de etanol 
através dos documentos de patentes brasileiros 
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Exemplo 3: Panorama da produção biotecnológica de etanol 
através dos documentos de patentes brasileiros 
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Exemplo 3: Panorama da produção biotecnológica de etanol 
através dos documentos de patentes brasileiros 
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Exemplo 3: Panorama da produção biotecnológica de etanol 
através dos documentos de patentes brasileiros 



 Base de dados escolhida: PATENTSCOPE – base de pedidos de 
patentes da OMPI - http://www.wipo.int/patentscope/en/ 

 Contém os pedidos de patente depositados via PCT; 

 Não é uma base de patentes concedidas e sim de pedidos de 
patentes; 

 Permite diversos tipos de busca e elaboração de gráficos. 

 

Exemplo 4: Busca por proteção patentária por brasileiros em 
outros países. 



Exemplo 4: Busca por proteção patentária por brasileiros em 
outros países. 



Exemplo 4: Busca por proteção patentária por brasileiros em 
outros países. 



Exemplo 4: Busca por proteção patentária por brasileiros em 
outros países. 
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Exemplo 4: Busca por proteção patentária por brasileiros em 
outros países. 



Exemplo 4: Busca por proteção patentária por brasileiros em 
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Exemplo 4: Busca por proteção patentária por brasileiros em 
outros países. 
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Exemplo 4: Busca por proteção patentária por brasileiros em 
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Exemplo 4: Busca por proteção patentária por brasileiros em 
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Exemplo 4: Busca por proteção patentária por brasileiros em 
outros países. 



 Estudos de Monitoramento 
Tecnológico  

Publicados pelo INPI 
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Estudos de Monitoramento Tecnológico Publicados pelo INPI 





 Mapeamento Tecnológico do Biodiesel 
sob o Enfoque de Documentos de 

Patente 

Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento – DICOD 

Centro de Disseminação da Informação Tecnológica – CEDIN 

Coordenação de Estudos e Programas – CEPRO 

 

Maio 2008 



  

Análise das atividades de pesquisa e desenvolvimento 
em Biodiesel no mundo e no Brasil, utilizando pedidos 

de patente como indicadores. 

Objetivo 



 Busca 

 Refino e Tratamento 

 Análise e determinação de tendências 

 Conclusão 

Etapas 



 Busca 

 Refino e Tratamento 

 Análise e determinação de tendências 

 Conclusão 

Etapas 



Objetivo - Recuperar o máximo de documentos 
 sobre a tecnologia a ser estudada. 

Etapas: 

1. Escolha da base de dados 

2. Estratégia de busca 

Busca 



Objetivo do trabalho: 
 
Determinar tendências de patenteamento em biodiesel em 

nível mundial. 
 
 
    Bases escolhidas – abrangência mundial  

Busca 



•  Epodoc – acervo de mais de 10 milhões documentos. 

• DWPI e Chemical Abstracts – busca com palavras-chave é feita 

no DWPI, mas a informação referente aos documentos é 

recuperada na base Epodoc. 

• Base de Patentes do INPI 

Bases Consultadas 

Escolha da Base de Patentes  



Busca - Biodiesel ou Bio()diesel 

EPODOC – Cada registro representa um documento de patente  
467 famílias 

DWPI – Cada registro representa uma família de documentos de 
patentes  1475 documentos 

Chemical Abstracts - Cada registro de patente representa o 
primeiro documento da família. 

Espacenet – Só disponibiliza os primeiros 500 registros, sendo que 
cada um representa uma família. 

Base Pesquisada Registros 
Epodoc 886 
DWPI 577 
Chemical Abstracts 605 
Espacenet 483 



Busca – Biodiesel ou Bio()diesel 
Derwent EPODOC Chemical 

Abstracts**
INPI*

X
X X

X
X X X

X
X X

X X
X X X

X
X X X X

X X
X X

X X
X X X

Total 1981 1475 886 605 73
1
1
2
2

14
22
31
44

386
730

Número de 
Documentos

109
204
204
231

* A base engloba somente depósitos no Brasil 
**A base disponibiliza apenas o primeiro documento publicado de cada família 



Busca – Estratégia de busca  

Primeira patente de biodiesel  1937 (G. Chavanne, em 
Bruxelas/Bélgica. Patente 422.877) 

Biodiesel  Termo utilizado pela primeira vez em 1988, 
por WANG  R., no artigo “Development of Biodiesel Fuel”, 
Taiyangneng Xuebao 9:434-436(1988), China. 

 

 

 

Necessário Ampliar a Busca 



Busca – Estratégia de busca  

Termos - “fatty acid” / ester / methyl ou ethyl ou alkyl / 
diesel ou fuel  busca nas bases DWPI e Epodoc 

Busca na base XFULL do sistema Epoque  busca no 
documento completo 

Ampliação da Busca 

Biodiesel  Mistura de ésteres mono-alquílicos de ácidos graxos 
(ésteres de ácidos graxos etílicos ou metílicos) 



Busca - Resultado 

6932 documentos de pedidos e/ou patentes 
2836 famílias de patentes 

Como tratar? 



Etapas  

 Busca 

 Refino e Tratamento 

 Análise e determinação de tendências 

 Conclusão 



Refino e Tratamento dos Dados 

 Ferramenta utilizada  banco de dados Access 

 Dados exportados da base Epodoc em txt, tratados e inseridos na 
base de dados criada em Access. 

 Informações importadas  

• Indexador;   • título;    • IPC; 

• nº de publicação;    • nº do pedido;   • entre outros. 

• país de publicação;   • nº da prioridade; 

• ano de publicação;    • depositante; 

• resumo;     • inventor;     



 Microsoft Access  

• Permite a correlação entre diversas variáveis distintas. 

• O conteúdo do banco de dados criado em Access pode ser 
empregado na determinação de tendências de 
patenteamento em diferentes países e também na 
construção do cenário mundial. 

• A busca pode ser expandida e os registros inseridos na 
base; as informações não se perdem. 

 
  

 

Refino e Tratamento dos Dados 



 Etapas 

• download dos registros das bases; 

• indexação dos registros em um banco de dados em Access; 

• leitura dinâmica dos documentos; 

• uniformização e consolidação dos dados; 

• estatísticas e análise dos resultados; e 

• conclusão. 

Refino e Tratamento dos Dados 







Exemplos de algumas tecnologias descritas em pedidos sobre o tema 

“…Continuous method of preparing biological diesel oil…”  Produção de biodiesel 

“…Fuel preparation, useful for diesel engines, comprises vegetable oil monoalcohol 
esters, and paraffins, olefins and alcohols…”  Composição 

“…Fuel injector for diesel engine used for road vehicles, trains, airplane and marine craft, 
activates magnetic field generation units to generate magnetic field changing at 
ultrasonic frequencies within cavity, on fuel injection detection to combustion 
chamber…”  Motores e Setor Automotivo 

 

Setores Diferentes!!!!! 

Refino e Tratamento dos Dados 



Setores descritos em patentes relacionadas a biodiesel: 

produção de biodiesel 

Composições 

Automotivo 

matéria-prima 

uso de subprodutos 

outros 

 
Como separar os documentos ? 

 

Refino e Tratamento dos Dados 





v 



Uniformização dos depositantes 

“INST FRANCAIS DU PETROL” 

“INSTUTUTFRANCAIS DU PETROLE” 

“INST DU PETROLE” 
 
 
 
 

IFP – INSTITUTE FRANCAIS DU PETROLE 

Refino e Tratamento dos Dados 







 Após a leitura dos títulos e resumos: 

 2846 pedidos de patente (1021 famílias) foram retirados da base por não estarem 

relacionados a biodiesel. 

 Os outros 4197 (1808 famílias) pedidos de patente foram separados em 8 setores: 

Setor
Nº de Pedidos 

de Patente
Nº de Famílias de 

Patentes
Produção de Biodiesel 1494 762

Composição 1265 399
Setor Automotivo 417 195

Matéria prima 330 194
Biodiesel - outros usos 294 103

Outros 184 65
Uso de subprodutos 135 51

Produção de biodiesel - 
Catalisadores ou enzimas 78 39

Total 4197 1808

Refino e Tratamento dos Dados 



Etapas  

 Busca 

 Refino e Tratamento 

 Análise e determinação de tendências 

 Conclusão 



Análise 
Base de dados relacional permite diversas correlações de dados: 

nº de depósitos x ano 

nº de documentos x depositantes 

origem da tecnologia 

ano x depositante 

nº de documentos x classificação 

outras… 
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Nº de Pedidos de Patente em Biodiesel Publicados por Ano por Brasileiros 

Mapeamento Tecnológico do Biodiesel  
sob o Enfoque de Documentos de Patente 



Principais Depositantes de Patentes 
Relacionadas a Biodiesel no Mundo  

(1996-2006) 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

MONSANTO [US]

THE LUBRIZOL CORPORATION [US]

MERTEC LCC [US]
AFTON CHEMICAL CORPORATION (EX - ETHYL

PETROLEUM ADDITIVES, INC.) [US]
ETHYL CORPORATION [US]

BASF [DE]

CLARIANT [DE]

IFP - INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE [FR]

TSINGHUA UNIVERSITY [CN]

J. EBERSPACHER GMBH & CO. KG [DE]

CARGILL INC [US]

COGNIS [DE]

RENESSEN LLC [US]

LEUNA POLYMER GMBH [DE]

NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. [JP]

SHELL [HL]

CLEAN DIESEL TECHNOLOGIES, INC.[US]

O2DIESEL CORP (ex - AAE TECH. INT.) [US]

PIONEER HI BRED INT [US]

SIEGFRIED, PETER [DE]

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY [JP]

AB-CWT, LLC [US]

DU PONT [US]

PETROLEO BRASILEIRO S.A.-  PETROBRAS [BR]

CDM CONSULTING KK [JP]

ENERGEA UMWELTTECHNOLOGIE GMBH [AT]

KIMBERLY CLARK CO [US]

MALAYSIAN PALM OIL BOARD [MY]
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ta

nt
es

Número de Pedidos de Patente

Mapeamento Tecnológico do Biodiesel  
sob o Enfoque de Documentos de Patente 



Mundo 



 Cabe ressaltar que os Estados Unidos optaram por proteger as novas cultivares por 
meio do sistema de patentes, razão pela qual a Monsanto aparece liderando o ranking dos 
depositantes de patentes de biodiesel. No Brasil, estas cultivares não estão protegidas pelo 
sistema de patentes. 

Observações... 

A Lei de Proteção de Cultivares e a Lei da Propriedade Industrial são mecanismos 
distintos de proteção à propriedade intelectual. 

• A proteção de cultivares não é patente de novas variedades vegetais. 

• Os direitos de exclusividade concedidos pela Lei de Cultivares não impedem o uso, 
para pesquisa, de cultivar protegida para a obtenção de novos cultivares por terceiros, 
mesmo sem a autorização do detentor do direito. 

Proteção no Brasil 



Mundo 



Mundo 



Mundo 



Principais depositantes em 
Biodiesel no Brasil 

(documentos publicados entre 
1996-2006)  

 

0 1 2 3 4 5 6

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
- UFRJ [BR]

ROHMAX ADDITIVES GMBH [DE]

AFTON CHEMICAL CORPORATION (EX - ETHYL
PETROLEUM ADDITIVES, INC.) [US]

THE LUBRIZOL CORPORATION [US]

IFP - INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE [FR]

O2DIESEL CORP (ex - AAE TECH. INT.) [US]

COGNIS [DE]

MONSANTO [US]

CARGILL INC [US]

RENESSEN LLC [US]

ETHYL CORPORATION [US]

PETROLEO BRASILEIRO S.A.-  PETROBRAS
[BR]

SIEGFRIED, PETER [DE]

STEPAN COMPANY [US]

D
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Nº de Pedidos de Patente

Mapeamento Tecnológico do Biodiesel  
sob o Enfoque de Documentos de Patente 



Brasil 



Brasil 



Depositantes brasileiros 
de pedidos de  patente 

em Biodiesel 
(documentos publicados 

entre 1996-2006)  
 

Mapeamento Tecnológico do Biodiesel  
sob o Enfoque de Documentos de Patente 



Produção de 
Biodiesel

40%

Biodiesel - outros 
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6%

Setor Automotivo
11%

Catalisadores ou 
enzimas

2%

Uso dos 
Subprodutos

3%

Matéria Prima
11%

Outros
4%

Composição
23%

Distribuição Setorial dos Pedidos de Patente Relacionados a Biodiesel no 
Mundo, no Período 1996-2006  

(nº de pedidos publicados no período - 1371) 

Mapeamento Tecnológico do Biodiesel  
sob o Enfoque de Documentos de Patente 
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Distribuição Setorial dos Pedidos de Patente Relacionados a Biodiesel           
no Brasil no Período 1996-2006 

 (nº de pedidos publicados no período - 112) 

 

Produção de 
Biodiesel

47%

Composição
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Setor Automotivo
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Outros
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Uso dos 

Subprodutos
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Matéria Prima
9%

Biodiesel - outros 
usos
4%

Mapeamento Tecnológico do Biodiesel  
sob o Enfoque de Documentos de Patente 



 

 

Distribuição Setorial dos Pedidos de Patente Relacionados a Biodiesel de 
Depositantes Brasileiros no Período 1996-2006  

(nº de pedidos publicados no período - 35) 

 

Mapeamento Tecnológico do Biodiesel  
sob o Enfoque de Documentos de Patente 



Conclusões 

O estudo identificou o estágio atual da P&D em biodiesel no Brasil e no 
mundo, mapeando os principais depositantes, suas tecnologias, os 
países nos quais elas estão sendo desenvolvidas e protegidas e o 
grau de desenvolvimento tecnológico. 

 Próximas etapas: 

 utilização da banco de dados criado para este estudo no desenvolvimento de 
outros levantamentos com enfoque em cada um dos elos da cadeia de 
biodiesel.  

 estudos prospectivos, que levem em consideração os resultados apresentados 
neste trabalho, direcionados a formuladores de políticas públicas, ao meio 
acadêmico e às empresas atuantes no setor. 

 



Patenteamento de Células-tronco no 
Brasil 

Cenário Atual 

Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento – DICOD 

Centro de Disseminação da Informação Tecnológica – CEDIN 

Coordenação de Estudos e Programas – CEPRO 

 

Julho 2007 



1. Objetivos 

 Traçar o cenário brasileiro atual para o patenteamento das aplicações terapêuticas envolvendo 
células-tronco, bem como de todas as técnicas relacionadas ao isolamento, à purificação, ao 
cultivo e à diferenciação dessas células. Para alcançar o objetivo central, o estudo visa identificar: 

o desenvolvimento tecnológico na área ao longo dos anos; 

 os depositantes de patente mais expressivos na área, bem como suas nacionalidade e 
natureza (universidades públicas/privadas, institutos de pesquisa pública/privada, empresas 
etc.); 

a existência (ou não) de cooperação entre depositantes para o desenvolvimento de pesquisas 
cm células-tronco;  

 os países que mais se interessam em proteger esta tecnologia no Brasil; 

 os países com maior desenvolvimento tecnológico no setor; e 

 as áreas científicas e tecnológicas que permeiam esta área do conhecimento humano. 



2. Metodologia 

 Escolha da base de dados de patente  BRASPAT (www.inpi.gov.br) 

• base gratuita de acesso público; 

• levantamento abrange somente pedidos sobre células-tronco 
depositados e publicados no Brasil. 

Obs. Verificar sempre a cobertura da base!!! 

• dados bibliográficos; 

• ago. 82 – jul. 92  acervo ainda incompleto (documentos já 
digitalizados, faltando sua integração à base) 

• ago. 92 em diante  base completa  

• 1o ago. 06 em diante  documentos disponíveis no formato integral   

 



 Elaboração das estratégias 

• conteúdo da estratégia  PALAVRA(S)-CHAVE + CIP  

campo de busca amplo; 
na época em que foi feito 
o estudo não havia CIP 
específica para o tema 

- célula(s)-tronco 

- célula(s) tronco 

- célula(s) progenitora(s) 

- célula(s) embriônica(s) 

- célula(s) embriogênica(s) hoje  C12N 5/0735; C12N 5/074;  
C12N 5/0775; C12N 5/0789;      C12N 

5/0797; C12N 5/095 

2. Metodologia 
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C12N - Microorganismos ou enzimas; suas composições; propagação, preservação  
manutenção de microorganismos ou tecido; engenharia genética ou de mutações; m  
de cultura.

A61K – Preparações para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas.

A01N - Conservação de corpos de seres humanos ou animais ou plantas ou partes  
mesmos; biocidas, por ex. desinfetantes , pesticidas, herbicidas; repelentes ou atrati   
pestes; reguladores do crescimento de plantas.

C07K – Peptídeos.

C12Q - Processos de medição ou ensaio envolvendo enzimas ou microorganismos;  
composições ou seus papéis de teste; processos de preparação dessas composiçõe  
controle responsivo a condições do meio nos processos microbiológicos ou 
enzimáticos.

A61P - Atividade terapêutica de compostos químicos ou preparações medicinais.

G01N - Investigação ou análise dos materiais pela determinação de suas propriedad  
químicas ou físicas.

A61L - Métodos ou aparelhos para esterilizar materiais ou objetos em geral; desinfec  
esterilização ou desodorização do ar; aspectos químicos de ataduras, curativos, 
almofadas absorventes ou artigos cirúrgicos; materiais para ataduras, curativos, 
almofadas absorventes ou artigos cirúrgicos.

C07H - Açúcares; seus derivados; nucleosídeos; nucleotídeos; ácidos nucléicos.

C07D - Compostos heterocíclicos.

A01K - Pecuária, tratamento de aves, peixes, insetos; pscicultura;criação ou reprodu   
animais, não inluídos em outro local; novas criações de animais.

A61F - Filtros implantáveis nos vasos sangüíneos; próteses; dispositivos que promo  
desobstrução ou previnem colapso de estruturas tubulares do corpo, por ex. stents; 
dispositivos ortopédicos, de enfermagem ou anticoncepcionais; fomentação; tratame  
ou proteção dos olhos ou ouvidos; ataduras, curativos ou almofadas absorventes; 
estojos para primeiros socorros

Distribuição das CIPs de 
Pedidos de Patente sobre 

Células-tronco 



2. Metodologia 2. Metodologia 



2. Metodologia 



2. Metodologia 



3. Resultados 

102 pedidos de patente sobre células-tronco depositados e 
publicados no BR 

Número de Pedidos de Patente Depositados por Ano no Brasil 
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Fonte: Base de Patentes do INPI – Acesso: out. 2006  

Situação Atual dos Pedidos de Patente
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3. Resultados 



Fonte: Base de Patentes do INPI – Acesso: out. 2006  
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3. Resultados 



7 – Distribuição das Nacionalidades dos Depositantes dos Pedidos de Patente sobre Células-tronco Depositados e Publicados no Brasil  

Distribuição das Nacionalidades dos Depositantes dos Pedidos de Patente sobre 
Células-tronco Depositados e Publicados no Brasil  

3. Resultados 



Fonte: Base de Patentes do INPI – Acesso: out. 2006  

3. Resultados 



Cenário Regulatório para as Células-tronco em Diversos Países  

Fonte: Base de Patentes do INPI – Acesso: out. 2006  

3. Resultados 



Fonte: Base de Patentes do INPI – Acesso: out. 2006  

Natureza dos Depositantes dos Pedidos de Patente sobre Células-tronco  
Depositados e Publicados no Brasil  

3. Resultados 



Fonte: Base de Patentes do INPI – Acesso: out. 2006  

19%

81%

Documentos Compartilhados

Documentos Não Compartilhados

 Fração dos Pedidos de Patente com Co-titularidade  

3. Resultados 



4. Conclusões 

 A tecnologia inerente às células-tronco é muito recente em todo o mundo, 
tendo seu desenvolvimento se tornado expressivo somente no novo milênio; 

 
 Esta tecnologia permeia diversos campos científicos e tecnológicos, e neles 
interfere, como a medicina, a biologia, a microbiologia e a física, em função da 
alta complexidade tecnológica envolvida. 

 
 Grande parte dos resultados de pesquisas com células-tronco desenvolvidas 
em todo o mundo ainda está em sigilo, visto que muitos dos pedidos de patente 
para esta tecnologia ainda não foram publicados. 

 
 O número de depósitos de pedidos de patente sobre o tema no Brasil vem 
crescendo ao longo dos anos. 

 



 As objeções ético-religiosas às células-tronco, as incertezas geradas pelas 
possíveis aplicações terapêuticas dessas células, bem como o cenário 
regulatório, ainda em construção no país, podem estar contribuindo para o baixo 
número de depósitos de patente sobre o tema no Brasil, principalmente no que 
diz respeito à presença insignificante de pedidos de patente depositados por 
entidades nacionais. 

 

 A maioria dos pedidos de patente sobre células-tronco depositados e 
publicados no país ainda não teve seu exame de mérito executado pelo INPI, 
devido à complexidade e ao fato de que se trata de tema extremamente recente. 
Desta maneira, não é possível avaliar com precisão a forma como esta 
tecnologia será efetivamente protegida no país. 

 

4. Conclusões 



 Entre os depositantes de patentes sobre células-tronco no Brasil há 

predominância de entidades norte-americanas (48%), seguidas de canadenses 

(10%), japonesas (6%), inglesas (6%), francesas (6%) e indianas (6%) entre os 

depositantes de pedidos de patente sobre células-tronco depositados e publicados 

no Brasil. 

 

 Neste mesmo conjunto de depositantes, apenas um é de origem nacional 

(Universidade Federal de São Paulo – Unifesp) e divide a co-titularidade do pedido  

com duas outras entidades americanas, o instituto de pesquisa Forsyth Institute e o 

hospital privado Massachusetts General Hospital. 

4. Conclusões 



 Trabalhos futuros deverão refinar este de agora, permitindo conhecer: 

• o estágio de desenvolvimento em que se encontram as linhas de pesquisa 
com células-tronco desenvolvidas no país;  

•a forma como essa tecnologia vem sendo protegida (reivindicada) no 
Brasil; as aplicações terapêuticas mais promissoras;  

•os ramos em que ainda há espaço para o desenvolvimento de novas 
pesquisas no país; o cenário mundial para esta tecnologia, incluindo os 
principais mercados; e 

•o regime de proteção da tecnologia em diferentes países, entre outros 
aspectos. 

4. Conclusões 



Os resultados apresentados neste estudo, bem como todos aqueles 

que decorrerão de trabalhos futuros sobre o tema, são de grande 

relevância para a sociedade, permitindo-lhe fundamentar sua escolha em 

informações confiáveis e não tendenciosas; para o governo, fornecendo-

lhe subsídios para a elaboração de políticas públicas para o país; e para 

o meio científico, evidenciando a importância do sistema de patentes na 

proteção dos resultados das pesquisas nele obtidos. 

 

4. Conclusões 



Cristina d’Urso de Souza Mendes 
cmendes@inpi.gov.br 

Tel: (0XX 21) 3037-3381 
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ANTIBIÓTICOS 

USO   DISSEMINADO MICROORGANISMOS 
RESISTENTES  

NECESSIDADE DE 
NOVOS ANTIBIÓTICOS 

DESENVOLVIMENTO DE 
NOVOS ANTIBIÓTICOS 

POUCO ATRATIVO 
PARA INDÚSTRIA  

POLÍTICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

ESFORÇOS DE P&D NO BRASIL 

RESULTADOS DE P&D NO BRASIL 

PEDIDOS DE 
PATENTE   

DIAGNÓSTICO 
DA P&D 

INDICADOR 

Visão geral das inovações que poderão acontecer. 

Fleming não patenteou a penicilina mas pode-se afirmar 
que todos os antibióticos descobertos desde então foram 
patenteados. 
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METODOLOGIA 
Escolha da Base: Derwent Innovations Index 
Busca: 
 Palavras-chave: “antibacterial” ou “antibiotic”  
 Código Manual Derwent: B02 (Antibióticos) e B14-A01 (Antibacterial)  
 Período: 2000 a 2010 
 95.954 pedidos de patente 

Download dos Documentos e Elaboração Base de 
Informação 

Seleção dos Pedidos com Prioridade Brasileira 
 482 pedidos de patente 

Leitura Orientada 
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Pedidos Retirados da Base: 
 Pedidos de patente de depositantes estrangeiros foram retirados 

(base do INPI e PATENTSCOPE) 
 documentos não pertinentes ao estudo (ex. de uso somente 

veterinário, não estivessem contemplados na definição de 
antibióticos, etc.) 

55 PEDIDOS DE 
PATENTE 

DEPOSITANTES CONTEÚDO 
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RESULTADOS - DEPOSITANTES 

Principais depositantes brasileiros de pedidos de patentes de antibióticos 
indexados na base Derwent Innovations Index no Período de 2000 a 2010 

Fonte: Elaboração Própria 
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RESULTADOS - DEPOSITANTES 

Natureza dos depositantes de pedidos de patentes de antibióticos no Brasil 
Fonte: Elaboração Própria 
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RESULTADOS - DEPOSITANTES 

Mapa dos pedidos de patentes de antibióticos de brasileiros com mais de um 
depositante 

pessoas físicas: 23 depósito compartilhado com suas instituições de origem, 2 
pessoas compartilham um pedido de patente, 7 depositantes sozinhos 
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RESULTADOS - CONTEÚDO 

Ranking das principais classificações dos pedidos de patentes de antibióticos 
depositados por brasileiros 
Fonte: Elaboração Própria 
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RESULTADOS - CONTEÚDO 
Escopo dos pedidos de patente depositados por brasileiros 

Fonte: Elaboração Própria 
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RESULTADOS - CONTEÚDO 
Infecções/Bactérias a que se referem os pedidos de patentes de antibióticos 

depositados por brasileiros 

Fonte: Elaboração Própria 
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RESULTADOS - CONTEÚDO 
Pedidos de patente de novos antibióticos 
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CONCLUSÃO 
 Instituições que desenvolvem pesquisa em antibióticos: 
 Principais depositantes: 
 Universidades públicas: UNICAMP, USP, UFMG, UNIFESP e 

UNESP  
 Instituições de pesquisa pública como a FIOCRUZ e a 

EMBRAPA.  

 Naturaza dos Depositantes: empresas privadas (14 
pedidos) e em universidades e instituições de pesquisa 
públicas (14 pedidos).  
 

P&D voltada para novas formulações 
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CONCLUSÃO 
A resistência bacteriana é uma realidade no Brasil - o 

desenvolvimento de novos fármacos para combate a 
estas bactérias - processo demorado e dispendioso.  

Novos compostos desenvolvidos por instituições 
nacionais:  
 12 pedidos (3 arquivados ou indeferidos, 9 em trâmite 

no INPI; 5 depositados via PCT ou em outros países)   
 FIOCRUZ principal depositante; 1 pedido de empresa 

privada  
 desenvolvimento voltado para o combate à 

tuberculose.  
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CONCLUSÃO 
 Pesquisa em antibióticos por instituições brasileiras incipiente, 

poucos ou nenhum novo antibiótico desenvolvido por brasileiros 
chegará ao mercado nos próximos anos. 

 Necessidade urgente de elaboração de políticas para 
desenvolvimento de novas drogas (resistência bacteriana é uma 
realidade no Brasil) 

 Sugestões de continuação do presente artigo: 
 monitorar os esforços e investimentos em P&D no Brasil;  
 mapear o surgimento de resistência bacteriana no Brasil; 
 Outros estudos de P&D em antibióticos a nível mundial;  
  análise do patenteamento por instituições estrangeiras e brasileiras 

em antibióticos no Brasil. 
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OBRIGADA! 
 
 

CRISTINA D’URSO DE SOUZA MENDES 
CMENDES@INPI.GOV.BR 
TEL: (0XX 21) 3037-3381 
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