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Patentes: oportunidade para negócios e aprendizagem



Atuação do NIT/Materiais

• Extensão: Indicadores de CTI; Mapeamento, Prospecção e Inteligência Tecnológica

• Pesquisa: Métodos e ferramentas para apoio à extensão

• Ensino: graduação, pós lato/stricto sensu, cursos de curta duração



O que é a Patente ?

• Título de propriedade temporária ... outorgado pelo Estado aos 
inventores/detentores ... que concede direito de impedir terceiros de produzir, usar, 
colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente ou obtido 
diretamente por processo por ele patenteado.... Em contrapartida, o inventor se 
obriga a revelar o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente (INPI) 

• A Patente de Invenção abrange produtos ou processos que atendam aos requisitos 
de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial (INPI)

• Oportunidade para negócios e para aprender

http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-patente#patente
http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-patente#patente


Universidade, Pós-Graduação, Engenharia e Patentes

• Missão da Universidade: formar pessoas, gerar conhecimento, beneficiar a 
sociedade

• A pós-graduação é um sistema de cursos constituído para favorecer a pesquisa 
científica e o treinamento avançado... (CAPES)

• Engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático, 
com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar estruturas, 
máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos (Wikipedia)

http://capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/pos-graduacao-stricto-sensu/7443-sobre-pos-graduacao-stricto-sensu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia


Vale a pena patentear ? 
Caso Geox e o calçado que respira (US2008/0209769)

Sapato com sola que respira, mas à prova d’água

Geox

2.590 funcionários, €850 mi receita

Mario Polegato

top1000 + ricos do mundo, US$ 2,3 bi

Constante desenvolvimento: 112 patentes

Gestão e estratégia de negócio eficientes

Marketing: esporte de alto desempenho



Vale a pena patentear ?
Coleira para passear com cobras

US6490999 – Coliar apparatus enabling
secure handling of a snake by tether

http://www.youtube.com/watch?v=OVfNHCLGVM8

http://www.youtube.com/watch?v=OVfNHCLGVM8


GB2559559A - Washing machine counterweight

https://patentimages.storage.googleapis.com/b7/c7/eb/87b891698763af/GB2559559A.pdf


Patentes e Empreendedorismo na UFSCar

Antônio Henrique Alves Pereira

Clever Chinaglia, Murilo Crovace e 
Marina Trevelin

Gustavo Valio

bHealed



Licenciamento
Caso: UFSCar e o “papel sintético”

• Benefícios para a UFSCar: 
Reconhecimento, engajamento 
de alunos e docentes em um 
projeto, royalties

• Benefícios para a Sociedade: 
proteção do conhecimento; 
solução para reciclagem de 
resíduo plástico, produto melhor



Licenciamento
O cultivar de cana-de-açúcar da UFSCar

• ~ 50% da cana-de-açúcar 
plantada no Brasil é 
desenvolvida por rede 
com participação UFSCar



Pesquisar E patentear
Ampliar os benefícios resultantes da pesquisa

Participação dos 5 principais países na produção de patentes e de 
artigos científicos sobre frutas da amazônia entre 2000 e 2009

Angela Emi Yanai, PPGCTS/UFSCar, 2012
Patentes de produtos naturais amazônicos: análise do impacto da inovação tecnológica mundial

http://lattes.cnpq.br/8156649281808253


Informação disponível nas patentes



Forças

• 70% da informação não disponível em outra fonte

• Especialistas desconhecem ~50% das invenções 

• Informação sobre tecnologia, inventor, mercados

• Cobertura de todas as áreas tecnológicas

• Disponibilidade de dados

• Disponibilidade de bases de dados

• Classificação detalhada

Fraquezas

• Variação de lei, procedimento e cultura de 

patenteamento entre países, áreas etc

• Estilo de redação técnico-jurídica

• O papel das patentes na estratégia das empresas

• Não cobrem todas as inovações (segredo, etc)

• 18 meses de sigilo

Patentes registram avanço tecnológico e permitem "medição" da tecnologia

Patentes como fonte de informação: forças e fraquezas



Informação de patente:
Quem protegeu o que, quando e onde



Aprendizagem sobre Aplicações e Obtenção
Ex: Patente sobre cristais coloidais (WO2005/084369)

OBTENÇÃOAPLICAÇÕES

Sedimentation

Electrophoretic 
deposition

Substrate 
drawing

Physical 
confinement

Spinning

Patterning

Chemical 
templating

Optical and 
optoelectronic 
components

Filtration

Sensing

Photonic
transducers



Compreensão de tecnologia-chave
Exemplo: Patente-chave sobre garrafa de alumínio



Fontes de informação sobre patentes
INPI – www.inpi.gov.br e ipc.inpi.gov.br



Fontes de informação sobre patentes
Derwent Innovations Index – periodicos.capes.gov.br



WO2014035046 “Original”
Laundry treating apparatus

• There is disclosed a laundry treating apparatus 
(100) including a cabinet (1) comprising an 
opening (11) through which laundry is introduced, 
a tub (2) provided in the cabinet (1), the tub (2) 
comprising a tub opening (21) in communication 
with the opening (11), a drum (3) provided in the 
tub (2) to store the laundry therein, the drum (3) 
comprising a drum opening (31) in 
communication with the tub opening (21), a drum 
supporting unit (L, H) configured to levitate the 
drum (3) within the tub (2), using a repulsive 
force generated between magnetic units (51, 52, 
53, 54) having the same magnetic pole, a motor 
(61) mounted…



WO2014035046 “versão Derwent Innovations Index”
Laundry treating apparatus for washing laundry, has drum supporting unit that levitates drum within tub 
using repulsive force generated between magnetic units having same magnetic pole

• NOVELTY - The laundry treating apparatus has a drum that is provided in a tub to 
store a laundry. A drum supporting unit levitates the drum within the tub using a 
repulsive force generated between magnetic units having a same magnetic pole. A 
motor (61) is mounted to an outer portion of the tub, and is comprised of a shaft 
(615). A coupler (63) connects the drum and the shaft with each other so as to 
rotate the drum and to make a rotation center of the drum movable with respect to 
a rotation center of the shaft in a predetermined distance range.

• USE - Laundry treating apparatus for washing laundry (claimed).

• ADVANTAGE - The laundry treating apparatus can reduce the vibration and noise 
generated during the rotation of the drum by levitating the drum in the tub. The 
laundry treating apparatus can maximize the volume of the tub provided in the 
cabinet providing a limited space. The leakage of the wash water outside the tub can 
be prevented.



Patentes são pouco usadas como referências

• RAVASCHIO, 2011

• 3.045 teses/dissertações, 5 Faculdades de Engenharia/UNICAMP, 2000-2007

Juliana Ravaschio, PPGCTS/UFSCar, 2011
Aproveitamento da informação tecnológica em pesquisas acadêmicas: análise de citações de patentes em teses e dissertações da área de engenharia

http://lattes.cnpq.br/1849784689634722


Starteca UFSCar
Espaço interdisciplinar de fomento ao empreendedorismo

• SIBi e Agência de Inovação

• Compartilhamento de problemas e a busca por soluções com 
abordagem em rede

• Serviços de prospecção tecnológica, analise de plano de negócios, 
agenda de eventos...



Exemplo de estudo prospectivo baseado em patentes



Inteligência Tecnológica
Tendências tecnológicas em eletrodoméstico da Linha Branca

• Objetivo

– Pontos fortes e fracos das 
empresas

• Desafio

– Ligação entre tecnologias 
patenteadas e benefícios 
percebidos pelo 
consumidor

1 Panasonic

2 LG

3 Hitachi

4 Whirlpool

5 Haier

6 Procter&Gamble

7 Toshiba

8 Samsung

9 Mitsubishi

10 Sharp

11 Bosch-Siemens

12 Electrolux

13 Daewoo

14 Kao

15 Fagor

16 GE

17 Lion Corp

18 Cixi Dragon

19 Henkel

20 Midea

21 Others
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= 02 patents



Ideia maluca ?
Máquina que lava roupas brancas e coloridas ao mesmo tempo



Agradecemos o apoio de:


