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• Introdução

• Conceitos básicos: O documento de patente e tipo 

de informação que se pode obter

• Passo a Passo: Definição do objetivo, busca de 

patentes, download e construção da base, tratamento 

dos dados, análise dos dados.

• Estudo de casos

Roteiro



• Apresentar a importância do uso de documentos de 
patente em estudos de prospecção tecnológica

• Apresentar um passo a passo e ferramentas para 
elaboração destes estudos

Objetivo



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).



Introdução

Por que usar documentos de patentes 

em estudos de prospecção

tecnológica?



Propriedade intelectual e inovação

Patente

A contrapartida à proteção 
da invenção é a 

divulgação da informação 
tecnológica em até 18 

meses após o depósito do 
pedido de patente

Informação tecnológicaMonopólio temporário

O titular tem o direito 
temporário de excluir 
terceiros de usar sua 

invenção

Benefícios privados Benefícios públicos

Introdução



Informação em Documentos de Patentes

• Informação mais recente

• Muitas vezes única informação disponível

•Como estão as pesquisas sobre o assunto?

•Quem está desenvolvendo tecnologia? Onde?

•O quê está sendo desenvolvido?

•Quais os principais gargalos e o que deve ser desenvolvido?

•Quis os caminhos tecnológicos que estão sendo buscados?

Introdução



O processo de obtenção de uma patente implica na 
divulgação de uma série de dados que quando 

compilados são excelentes indicadores em estudos de 
prospecção tecnológica.

Introdução



Informações contidas nos 

documentos de patente

Conceitos básicos



Conceitos básicos

• O documento de patente

- Tipos de documentos de patentes

- Estrutura do documento de patente

- Fontes de documentos de patente



Conceitos básicos

O documento de patente

• Tipos de documentos de patente

- Pedido de patente  - documento depositado,    

independente de ter sido concedido ou não.

- Patente concedida – documento final, após o 

processamento do pedido.



Pedidos publicados



Pedidos publicados - PCT



Pedidos concedidos

USBR

Patente de Invenção

Modelo de Utilidade

Utility Patent

Design Patent

Plant Patent

Utility Model Patent



Pedidos concedidos

País Nome da proteção Duração da Proteção

Indonesia Simple Patent 5

França Utility Certificate 6

Holanda Short Term Patent 6

Grécia Utility Model 7

Austrália Innovation Patent 8

Tailândia Petty Patent 10

Brasil Utility Model 15

Malásia Utility Innovation 15

Japão Utility Model >15

Coréia Utility Model >15



Tipos de documentos de patente

Fonte: http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf  



Conceitos básicos

• O documento de patente

- Tipos de documentos de patentes

- Estrutura do documento de patente

- Fontes de documentos de patente



• Estrutura do Documento de Patente

- Informações bibliográficas - Folha de rosto

- Relatório descritivo

- Reivindicações

Conceitos básicos



Informações bibliográficas - Folha de rosto

Internationally agreed Numbers for the Indentification of bibliographic Data

( )INID codes



Informações bibliográficas - Folha de rosto

• Requerente/Titular

• Inventor

• Datas

• Prioridade

• Classificações

• Citações

•Título e Resumo



Requerente / Titular

No contexto dos estudos envolvendo as patentes, o

Requerente/Titular representa o detentor de uma patente

com os quais devem ser conduzidas as negociações

dos direitos associados à invenção.



Inventor

No contexto dos estudos envolvendo as patentes, o

Inventor representa a pessoa ou pessoas responsáveis

pelo esforço intelectual associado com a invenção.



Datas

No contexto dos estudos envolvendo as patentes, as datas representam o

tempo associado ao desenvolvimento ou patenteamento de uma invenção.

A análise das datas pode fornecer indicações de quando as invenções

foram desenvolvidas e quanto tempo levaram para serem aperfeiçoadas e

modificações começarem a ocorrer.

Data de prioridade

Data de depósito

Data de publicação

Data de conceção



Nº de Pedidos de Patente em Biodiesel                                                                             
Publicados por Ano por Brasileiros
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Composição Setor Automotivo Matéria prima Produção de biodiesel

Nº de pedidos de patente em Biodiesel, por setor, 
publicados por ano no mundo 



Classificações

No contexto dos estudos envolvendo as patentes, a classificação

representa um meio de identificação das características ou

atributos técnicos associados com uma invenção.

CIP



A análise das classificações fornece um meio de se categorizar as

invenções dentro de amplas seções tecnológicas ou subdividi-las

dentro de seções baseadas em novos desenvolvimentos ou melhorias.



Citações

No contexto dos estudos envolvendo as patentes, as

citações representam uma forte relação entre duas

invenções. A análise das citações fornecem um meio de

identificar documentos que podem ter tido um alto

impacto no desenvolvimento de uma tecnologia.



Campo do Documento Informacões

Data de Depósito

(Filling date ou Application date)
ano do depósito / país do depósito (PCT)

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

Data da Prioridade

(Priority ou Prior Application Date)

Supor a época da finalização do desenvolvimento da 
tecnologia 

Data de Publicação  / No da 
Publicação Internacional (PCT)

ano da publicação / país de depósito 
(internacionalização), status do documento  (pedido 
publicado ou patente concedida)

Classificação Internacional de 
Patentes (CIP)

código alfanumérico da CIP, edição da CIP – indicação 
da natureza da tecnologia

Informações bibliográficas - Folha de rosto



Dados extraídos da Folha de Rosto de todas as patentes US

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

Informações bibliográficas - Folha de rosto



- Estrutura do Documento de Patente

- Informações bibliográficas - Folha de rosto

- Relatório descritivo

- Reivindicações

Conceitos básicos



Relatório descritivo

Detalha o estado da técnica, a invenção, ressaltando os problemas

técnicos resolvidos, as vantagens alcançadas e um melhor meio de

execução da invenção que permita um técnico no assunto

implementá-la.

Fonte:Abrantes 2011



Estado da Técnica



Sumário

da

Invenção



O relatório descritivo é uma das partes mais difíceis de interpretar uma vez

que apresentam informações da nova invenção e de outras invenções

similares que foram desenvolvidas anteriormente.

A partir da perspectiva da busca e da mineração de dados esta divisão

dentro do estudo pode levar a erros devido a dificuldade de determinar se

os termos encontrados ou analisados referem-se a invenção ou ao estado

da técnica.

Portanto não se indica a realização de mineração de texto ou análise no

texto completo de uma patente devido a ambiguidade inerente ao relatório

descritivo.

Relatório descritivo



- Estrutura do Documento de Patente

- Informações bibliográficas - Folha de rosto

- Relatório descritivo

- Reivindicações

Conceitos básicos



Reivindicações

As reivindicações representam o escopo legal de proteção de uma

patente sendo indiscutivelmente a parte mais importante das patentes

uma vez que definem as fronteiras dos direitos protegidos.

Com relação aos estudos envolvendo as patentes, a análise das

reivindicações normalmente são conduzidas de acordo com cada caso e

somente nos documentos que são considerados de alto interesse

baseado na interpretação dos outros dados analisados no estudo.



A partir da leitura das reivindicações...



Família de patentes



O que significa Família de Patentes ?

Um conjunto de patentes depositadas em vários países

visando a proteção de uma invenção.

Onde o “direito a prioridade” do primeiro depósito é

estendido aos depósitos subsequentes em outros

países.
Fonte: EPO

Família de patentes



As informações contidas em 
documentos de patentes podem ser 
compiladas para gerar indicadores.

Indicadores de P&D?

Indicadores de Inovação?

Conceitos Básicos



• São um meio de proteção de invenções desenvolvidas
por firmas, intituições ou indivíduos  indicadores de
invenção.

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

• Fonte: Manual OCDE, 2009

Conceitos Básicos



Uso de Documentos de Patentes em 

Estudos de Prospecção

Passo a passo

Passo a passo



1 – Definir o objetivo do estudo

2 – Busca de documentos de patente

2.1 – Escolha da base

2.2 – Estratégia de busca

3 – Tratamento e análise dos dados

3.1 – Download dos documentos e elaboração da base

(se necessário)

3.2 – Análise dos dados

Passo a passo



1 – Definir o objetivo do Estudo

2 – Busca de documentos de patente

2.1 – Escolha da base

2.2 – Estratégia de busca

3 – Tratamento e análise dos dados

3.1 – Download dos documentos e elaboração da

base (se necessário)

3.2 – Análise dos dados

Passo a passo



1 – Definindo o Objetivo do Estudo

O objetivo do estudo vai determinar a base a ser 

consultada, a estratégia de busca, o tipo de 

tratamento de dados, as ferramentas a serem 

utilizadas, as análises que devem ser feitas.

Passo a passo



Passo a passo



Passo a passo



 Evolução da tecnologia e tendências tecnológicas

Identificar o surgimento de uma tecnologia (patente

fundamental ou básica) e mapear sua evolução

 Identificar tecnologias emergentes

 Prever novos produtos

Identificar potenciais rotas para aperfeiçoamentos em

produtos e processos existentes

Passo a passo



Passo a passo



 Rastrear competências tecnológicas;

 Identificar novos entrantes;

 Monitorar concorrentes;

 Antecipar movimentos de empresas;

 Identificar inventores que pesquisam o mesmo tema;

 Identificar fontes de licenciamento de tecnologia; etc.

Passo a passo



Onde a 
tecnologia foi 
desenvolvida; 

onde está 
protegida

Passo a passo



Onde se pesquisa sobre o a tecnologia

 Onde estão as competências

Onde se busca proteção para estas tecnologias, quais os

mercados

Passo a passo



Passo a passo



1 – Definir o objetivo do estudo

2 – Busca de documentos de patente

2.1 – Escolha da base

2.2 – Estratégia de busca

3 – Tratamento e análise dos dados

3.1 – Download dos documentos e elaboração da base

(se necessário)

3.2 – Análise dos dados

Passo a passo



Fatores que devem ser considerados para a 

escolha da base

 Cobertura

 Custo e acessibilidade

 Facilidade de recuperação dos dados

 Tipo de análise



Escolha da Base - Cobertura

• Bases de um Escritório nacional ou regional

(USPTO, PAJ, INPI);

• Bases que englobam informações de diversos

escritórios (DWPI, Espacenet).



Escolha da Base - Cobertura

• Bases específicas para um setor, ex. Registry

(CAS), e Derwent Chemistry Resource para

patentes de química.

• GQ-Pat, DGENE, PCTGEN, USGENE para busca

de sequencia genética



Derwent Innovation 
Index



Escolha da Base - Cobertura

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 - Custo

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



Bases de dados comercias, disponíveis a partir de bancos
de dados diversos (o custo de cada base varia)

Proquest Dialog  www.proquest.com (diversas bases como DWPI)

STN  www.stn-international.de (diversas bases como as bases do CAS)

Thomson Reuters thomsonreuters.com (Diversas bases como a DWPI)

Questel/Obit www.questel.com acesso a bases de patentes próprias

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

Bancos de dados do Portal Periódicos  Web of Knowledge (Derwent
Innovations Index), Scifinder (Caplus, Marpat, Substances), diversas bases
de artigos

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



Escolha da Base – Facilidade de recuperação

Bases em bancos de dados comerciais – Permite o

download de todos os registros pedidos de patentes na

busca, diferentes formatos – custo depende da base

Derwent Innovations (Portal CAPES) – Download dos

registros em diferentes formatos, de 500 em 500.

Base do INPI – Não permite exportação dos registros, por

enquanto.

ESPACENET – Permite a exportação de até 500 registros.



Outros fatores

Busca por compostos químicos e sequencia genética

Análises que requerem estratégia de busca mais 

elaborada

Análises de patentes citadas e citantes



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



Dica para escolha da base:

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.



ALGUMAS BASES DE PATENTES IMPORTANTES



Bases de patentes de 

escritórios nacionais



Bases de Patente de Escritórios Nacionais

- Geralmente disponíveis para busca sem custo

- Alguns separam a busca de patentes publicadas e concedidas

- A maioria permite buscar em Inglês independente da língua nativa

- Possuem diferentes sintaxes de busca e funcionalidades

- Alguns permitem o “download” dos documentos da busca 

- Poucos dispõem de exportação dos dados bibliográficos dos documentos

- Análise on-line dos documentos da busca de forma elementar



Bases de Patente de Escritórios Nacionais





Espacenet



- Acesso a base de patentes de mais de 80 países 

- Possui diferentes sintaxes de busca

- Possui documentos citados e citantes

- Permite o “download” dos documentos da busca 

- Dispõe de exportação dos dados bibliográficos dos documentos

Espacenet



Mais de 34 
milhões de 
patentes

Patentscope



- Acesso a base de patentes de mais de 30 * países e pedidos PCT

- Permite diversas combinações de campo de busca

- Permite o “download” dos documentos da busca *

- Dispõe de exportação dos dados bibliográficos dos documentos *

Patentscope



Derwent Innovations Index (DII) via Portal Capes 

 Possibilita a busca e recuperação de informações relativas a depósitos de

patentes em mais de 80 países, por meio de busca em vários campos.

 Os resumos dos documentos de patente indexados são refeitos por

especialistas em diferentes áreas do conhecimento.

Permite a elaboração de estatísticas dos dados de patente.

 Disponível, gratuitamente, via Portal Capes para universidades federais e

algumas estaduais (www.webofknowledge.com).

 O custo de acesso desta base via bancos de dados privados é extremamente

alto.





1 – Definir o objetivo do estudo

2 – Busca de documentos de patente

2.1 – Escolha da base

2.2 – Estratégia de busca

3 – Tratamento e análise dos dados

3.1 – Download dos documentos e elaboração da base

(se necessário)

3.2 – Análise dos dados

Passo a passo



- 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.)

- Por Depositante/Inventor

- Documentos citados e citantes.

- Misturas dos parâmetros acima entre outros!!

Estratégia de busca



- Exemplos  - Busca por assunto 

- Tudo sobre uma determinada tecnologia, quem 

desenvolve, o que desenvolve, onde.

Estratégia de busca



Exemplos  - Busca por assunto 

Palavra-chave

Estratégia de busca













Exemplos  - Busca por assunto 

Classificação

Estratégia de busca



- Quando existe classificação específica é importante.

- Ex.  

- Palavra-chave: Antibiotic ou antibacterial – mais de 100.000. 

- IPC específica (“A61P-031/04 - Antibacterial agentes”, “A61P-
031/06 - for tuberculosis” e “A61P-031/08 - for leprosy”

pertencentes ao grupo “A61P-031 - Antiinfectives, i.e. antibiotics, )
– 32.000



Exemplo: Panorama 

F41 ou F42

Patentscope







Exemplo:  IC = F41 and PN=BR and pd>=1993

Espacenet



Espacenet



Exemplo:  IC = F41 and PN=BR and pd within “01.01.2002 31.12.2012”   

Espacenet



Espacenet



Patentscope



Patentscope



Patentscope



Patentscope



Patentscope



Patentscope



Patentscope



Patentscope



Patentscope



Exemplos  - Busca por assunto 

Palavra-chave e Classificação

Estratégia de busca







- Exemplos  - Busca por país 
- O que está sendo desenvolvido em um país –

país do inventor, depositante ou prioridade

- O que está sendo protegido em um país – país 
de publicação

- O que está livre para ser utilizado no país –
Depositados em outros países e não 
depositados no país

Estratégia de busca











Exemplos  - Busca por DEPOSITANTE

Inteligência competitiva, monitoramento 

concorrentes e atores

Estratégia de busca







Exemplos  - Citados e Citantes

Evolução da tecnologia











Tutoriais de Busca INPI







1 – Definir o objetivo do estudo

2 – Busca de documentos de patente

2.1 – Escolha da base

2.2 – Estratégia de busca

3 – Tratamento e análise dos dados

3.1 – Download dos documentos e elaboração da base

(se necessário)

3.2 – Análise dos dados

Passo a passo



Tratamento e análise

- Há necessidade de se criar uma base de dados? Se

os dados podem ser obtidos diretamente da base

não há necessidade

- Se houver necessidade faz-se o download dos

documentos em arquivos e utiliza-se uma software

para análise destes dados (excel, access, Vantage

Point, entre outros)



Busca Simplificada 

















Elaborando outras estatísticas 

que não as ofeceridas pela base 

Derwent Innovations Index… 



Retornando aos resultados da 1a busca…



Download dos dados bibliográficos dos documentos 
(1-500) para Excel  (versão anterior)



Download dos dados bibliográficos dos documentos 
(1-500) para Excel  (versão nova)























Planilha em Excel com os dados 
bibliográficos dos 500 primeiros pedidos







Espacenet



Espacenet



Espacenet



Espacenet



Dica para juntar os arquivos (WIN)

- Baixe os arquivos em uma pasta do C

- Em iniciar clique executar e CMD

- Na linha de comando digite CD C:/caminho da pasta

- Digite type *.txt >> nomearquivo.txt



1 – Definir o objetivo do estudo

2 – Busca de documentos de patente

2.1 – Escolha da base

2.2 – Estratégia de busca

3 – Tratamento e análise dos dados

3.1 – Download dos documentos e elaboração da base

(se necessário)

3.2 – Análise dos dados

Passo a passo



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

Tratamento e Análise



- Fatores que devem ser levados em consideração na análise dos 
resultados

- 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

Tratamento e Análise



- Fatores que devem ser levados em consideração na análise dos 
resultados

- Busca por depositantes – mudança de nomes, fusões e 
aquisições

- Formato do nome de inventores (nome, sobrenome ou
sobrenome, nome) – precisa uniformizar?

- Nem sempre o país de prioridade reflete as invenções do 
país

- Nas buscas por país verificar a cobertura da base, ex 
patentes IN no Espacenet

- Depositantes em pedidos PCT ou US

Tratamento e Análise



- 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.

Tratamento e Análise



- 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. 

Tratamento e Análise



- EXEMPLOS



AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE P&D EM ANTIBIÓTICOS 

NO BRASIL A PARTIR DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE 

PATENTE DE DEPOSITANTES RESIDENTES NO BRASIL

Cristina d’Urso de Souza Mendes
INPI

TPQB/EQ/UFRJ

Adelaide Maria de Souza Antunes
INPI

TPQB/EQ/UFRJ 

IV ENAPID – Rio de Janeiro/RJ
16  de outubro de 2011



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.



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





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



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

de 2000 a 2010
Fonte: Elaboração Própria



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



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



Ranking das principais classificações dos pedidos de patentes de 
antibióticos depositados por brasileiros

Fonte: Elaboração Própria



Escopo dos pedidos de patente depositados por brasileiros

Fonte: Elaboração Própria



Infecções/Bactérias a que se referem os pedidos de patentes de antibióticos 
depositados por brasileiros

Fonte: Elaboração Própria



RESULTADOS - CONTEÚDO

Pedidos de patente de novos antibióticos



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



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.



 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.



Uso estratégico da
informação tecnológica contida em 

documentos de patentes

Comissão Setorial de Silicones

INPI e ABIQUIM

Julho de 2014

Reunião II



Comissão de Silicones
- Última comissão: resultados preliminares da busca de pedidos de

patente por pedidos de patente em silicones.

- Projeto em andamento: estudo de mercado e tendências na área de
fios e cabos elétricos (energia, telecomunicações, controle e
aplicações especiais)

- Subsidio de ações futuras da Abiquim e estratégias de participação
efetiva no processo de normatizar, considerando o uso de silicone
como material de isolação / cobertura desses produtos.

Tendências Tecnológicas com temas e ou classificações 
relacionadas a cabos e fios.



Cabos elétricos resistentes ao calor e a chama -
revestidos de silicone

Busca de patentes



Classificação Internacional de Patentes

Cabos resistentes à chama

Período entre 2011-2014



Classificação Internacional de Patentes

H01B — CABOS; CONDUTORES; ISOLADORES; USO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS
DEVIDO AS SUAS PROPRIEDADES CONDUTORAS, ISOLANTES OU DIELÉTRICAS

SEÇÃO H — ELETRICIDADE

H01 — ELEMENTOS ELÉTRICOS BÁSICOS

H01B 7/29 · · por extremos de temperatura ou por chama
H01B 7/295 · · · usando material resistente à chama

H01B 7/00 - Condutores ou cabos isolados caracterizados por sua forma

H01B 7/17 - · Proteção contra danos causados por fatores externos, p. ex., revestimentos
ou blindagens

4054 pedidos de patente



Classificação Internacional de Patentes

A62C - COMBATE AO FOGO

SEÇÃO A — NECESSIDADES HUMANAS

A62 - SALVAMENTO; COMBATE AO FOGO

A62C 3/00 - Prevenção, contenção ou extinção do fogo especialmente adaptada para
objetos ou lugares especiais

A62C 3/16 - · em instalações elétricas, p. ex., cabos condutores

340 pedidos de 
patente



Prevenção, contenção ou extinção do fogo especialmente adaptada para 
objetos ou lugares especiais

A62C 3/16 · em instalações elétricas, p. ex., cabos condutores

OU

Proteção contra danos causados por fatores externos, p. ex., 
revestimentos ou blindagens

H01B 7/29 · · por extremos de temperatura ou por chama
H01B 7/295 · · · usando material resistente à chama

4393 pedidos de patente



QUAIS SÃO OS PEDIDOS DE SILICONE?



Classificação Internacional de Patentes

H01B — CABOS; CONDUTORES; ISOLADORES; USO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS
DEVIDO AS SUAS PROPRIEDADES CONDUTORAS, ISOLANTES OU DIELÉTRICAS

SEÇÃO H — ELETRICIDADE

H01 — ELEMENTOS ELÉTRICOS BÁSICOS

H01B 3/30 - · · resinas; ceras; resinas; ceras

H01B 3/00 - Isoladores ou corpos isolantes caracterizados pelos materiais isolantes;
Utilização de materiais específicos devido a suas propriedades isolantes ou dielétricas

H01B 3/18 - · consistindo, principalmente, de substâncias orgânicas

H01B 3/46 - · · · silicones

107 pedidos de patente (todos)

18 - Isolante térmico



C08G 77/06 · · Processos de preparação (1)

C08G 77/04· Polissiloxanas (4)

C08G 77/20    · · contendo silício ligado a grupos alifáticos insaturados (1)

C08G 77/12 · · contendo silício ligado ao hidrogênio (1)
C08G 77/14    · · contendo silício ligado a grupos contendo oxigênio (2)
C08G 77/16    · · · a grupos hidroxila (1)

C08G 77/24 · · · grupos contendo halogênio (3)
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C08G 77/44· Polímeros em bloco ou enxertados contendo segmentos de polissiloxanas >> contendo
apenas sequências de polissiloxanas (1)

C08G 77/442· Polímeros em bloco ou enxertados contendo segmentos de polissiloxanas >> · ·
contendo sequências de polímeros vinílicos (1)

C08G 77/50 · em que pelo menos dois átomos de silício, mas não a totalidade, são ligados de outro
modo que não por átomos de oxigênio >> · · por ligações de carbono (3)

C08G 77 - Compostos macromoleculares obtidos por reações formando na cadeia principal
da macromolécula uma ligação contendo silício, com ou sem enxofre, nitrogênio, oxigênio
ou carbono

Outros produtos contendo silicone



Tendências e monitoramento de tecnologia

C08L 83/00 - Composições de compostos macromoleculares obtidos por reações
formando na cadeia principal da macromolécula uma ligação contendo silício com ou
sem enxofre, nitrogênio, oxigênio ou carbono apenas; Composições contendo
derivados desses polímeros

COMPOSIÇÕES

C08L 83/04  · Polissiloxanos (93)
C08L 83/05 · · contendo silício ligado ao hidrogênio (6)
C08L 83/06 · · contendo silício ligado a grupos contendo oxigênio (9)
C08L 83/07 · · contendo silício ligado a grupos alifáticos insaturados (43)
C08L 83/08 · · contendo silício ligado a grupos orgânicos contendo átomos outros que não o 

carbono, o hidrogênio e o oxigênio (4)

C08L 83/10  · Copolímeros em bloco ou enxertados contendo segmentos de polissiloxanas (1)

C08L 83/14  · em que pelo menos dois átomos de silício mas não sua totalidade são ligados de outra 
maneira que não por átomos de oxigênio (2)

C08L 83/16 · em que todos os átomos de silício são ligados de outra maneira que não por átomos de 
oxigênio (4)



C09D 183/00 - Composições de revestimento à base de compostos macromoleculares
obtidos por reações que formam na cadeia principal da macromolécula uma ligação contendo
silício, com ou sem enxofre, nitrogênio; oxigênio; ou somente carbono; Composições de
revestimento à base de derivados de tais polímeros

C09D 183/04 • Polisiloxanas (6)

C09D 183/06 • • contendo silício ligado a grupos contendo oxigênio(4)

C09D 183/07 • • contendo silício ligado a grupos alifáticos insaturados (1)

C09D 183/08 • • contendo silício ligado a grupos orgânicos contendo átomos diferentes de
carbono, hidrogênio e oxigênio (3)

C09D 183/10 • Copolímeros em bloco ou enxertados contendo sequências de polisiloxanas
(2)

C09D 183/16• • • contendo sequências de poliéter (1)



OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

C09J 183/06 - Adesivos·a base de Polisiloxanas >> contendo silício ligado a grupos
contendo oxigênio (2)

C09J 183/08 - Adesivos·a base de Polisiloxanas >> contendo silício ligado a grupos
orgânicos contendo átomos diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio (1)

B32B-025/20 - Produtos em camadas compreendendo, essencialmente, borracha
natural ou sintética >> · compreendendo borracha de silicone (1)

C08F-299/08 - Compostos macromoleculares obtidos por meio de reação interna de
polímeros envolvendo apenas reações de ligação insaturada carbono-carbono, na
ausência de monômeros não-macromoleculares >> · · a partir de polissiloxanas (2)

H01B-003/46 - Isoladores ou corpos isolantes caracterizados pelos materiais isolantes;
Utilização de materiais específicos devido a suas propriedades isolantes ou dielétricas
>> consistindo, principalmente, de substâncias orgânicas>> resinas; ceras; resinas;
ceras>> silicones (107)



PEDIDOS DE SILICONE – CABOS RESISTENTES A CHAMA

Palavras-chave (título e resumo)

silicone e polysiloxane

226 pedidos de patente

Classificação Internacional de Patentes

específicas de silicone

101 pedidos de patente

243



LEITURA DE PEDIDOS DE PATENTE



LEITURA DE PEDIDOS DE PATENTE

32 Pedidos foram retirados da amostra

211 
restantes

Produto: tipo de silicone

Aplicação final: cabo em si, material para o cabo 
etc. 

Composição: Papel do silicone de no 
produto final (lubrificante, camada isolante, 
etc..)

Análise de conteúdo



Número de  Pedidos Produto
58 silicon rubber
17 methyl vinyl silicone rubber
15 organic silicone
15 silicone (não especificado)
13 modified silicone rubber
12 silicone masterbatch
9 crosslinking silicone rubber
9 silicone oil
8 dimethyl silicone oil
8 powder silicone
6 high molecular weight silicone
5 methyl silicone oil
5 silicone composites
3 phenyl silicone rubber
3 silicon-containing polymer composite
3 silicone adhesive
3 vinyl silicone rubber

2 alpha , omega -dihydroxy polydimethylsiloxane

2 methylhydrogen silicone oil
2 silicone dioxide
2 silicone powder

Tipos de silicone



Aplicação Número de Pedidos 

Material do Cabo 136

Cabo em si 75

Produto do pedido de patente



Material (composições) para revestimento de Cabos
Número de 

Pedidos
Tipo de Composições

35 Composições com silicones que não borracha
30 Composições onde o silicone é lubrificante

25
Composições onde borracaha de silicone é a 

base
24 Composições contendo borracha de silicone

10
Composições onde o silicone é agente de 

processamento
5 Compósitos de silicone
4 Ceramização de silicone
3 Composições onde outros silicones são a base

5
O silicone é o agente de tratamento de 

superfície

2
Composições onde o silicone é aditivo ou 

estabilizante
1 O silicone é o "antidripping"
1 Espuma de borracha de silicone
1 Tratamento de superfície do magnésio



Tipo de Composição Principais Produtos de silicone

Composições contendo outros 
silicones (34)

organic silicone (6), modified silicone 
rubber (6), powder silicone (5); dimethyl 
silicone oil (3), silicone masterbatch (2), 

silicone oil (2)

Lubrificante (30)
silicone masterbatch  (7), silicone oil (5), 

silicone (4), organic silicone (3)
high molecular weight silicone (3)

Borracha de silicone é a base (25)

methyl vinyl silicone rubber (14)
silicon rubber [5];

vinyl silicone rubber (3)

Composições contendo borracha 
de silicone (24)

silicon rubber (17), modified silicone 
rubber(3)



Depositante Número de pedidos de patente
FUJIKURA LTD (FUJD-C) 15

WHHU HANGTIAN SPECIAL CABLE 
FACTORY 7

AKAD GORNICZO HUTNICZA IM STA 5
ANHUI JINQIAO CABLE CO (ANHU-Non-

standard) 5
INST INZYNIERII MATERIALOW 

POLYIMEROWYCH 5

POLITECHNIKA LODZKA 5
SHENZHEN WOER HEAT SHRINKABLE 

MATERIALS 5

NINGBO YIZHOU PLASTICS CO LTD 4
ORIGIANL DOW ADVANCED COMPOUNDS 

SHANGHAI 4

TONGLING TONGDU SPECIAL CABLE PLANT 4



Outras Informações

País/Escritório  de Depósito Número de Pedidos de 
Patente

China 107
Japão 19
PCT 9

Polônia 5
Escritório Europeu 3

Coréia do sul 3
Rússia 3

Estados Unidos da América 3
Canadá 1
França 1
Taiwan 1



Número de Pedidos Produto de silicone
37 silicon rubber
9 crosslinking silicone rubber
4 organic silicone
3 modified silicone rubber
3 silicone
3 silicone adhesive
2 dimethyl silicone oil
2 methyl vinyl silicone rubber

2 silicon-containing polymer composite

2 silicone composites
1 high molecular weight silicone
1 polyetherimide/siloxane copolymer
1 powder silicone
1 silicone gel
1 silicone hydroxide;foam silicon
1 silicone masterbatch
1 silicone oil
1 silicone powder

Pedidos de patente de cabos elétricos 



Próximos passos

Definir o aprofundamento do estudo

Composições? Processos?

Outras palavras-chave e classificações?

Documentos completos?



OBRIGADA!

Equipe:

Cristina d’Urso de Souza Mendes

Denise Palácio

Observatório Tecnológico - OBTEC

Coordenação de Pesquisa em Inovação e Propriedade Industrial – COPIP

Centro de Disseminação da Informação Tecnológica – CEDIN

Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento - DICOD



www.inpi.gov.br





Mapeamento Tecnológico do Biodiesel 

sob o Enfoque de Documentos de Patente



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



 Planejamento – escolha da base, critérios para a busca 
(classificação, palavras-chave, período, etc)

 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; 



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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Mapeamento Tecnológico do Biodiesel 

sob o Enfoque de Documentos de Patente

Nº de Pedidos de Patente em Biodiesel Publicados por Ano no Mundo 
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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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Número de Pedidos de Patente
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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



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]
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Nº de Pedidos de Patente
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Brasil



Produção de 
Biodiesel

40%

Biodiesel - outros 
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Setor Automotivo
11%

Catalisadores ou 
enzimas
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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)
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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)
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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.
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