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RESUMO 

 
A busca por informações relevantes a tomada de decisão vem se tornando um 

fator chave que pode definir o sucesso de uma empresa, a utilização de fontes que 

contenham informações científicas e tecnológicas para o desenvolvimento de produtos, 

se torna uma atividade que pode definir os caminhos a serem tomados dentro dos 

objetivos a serem conquistados, neste sentido a utilização de documentos de patentes 

como fonte de informação tecnológica se configura como uma atividade de extrema 

agregação de valor nas perspectivas traçadas pelo objetivo, seja ele de cunho acadêmico 

ou empresarial.  

A pesquisa em questão visa compor um modelo teórico que contemple as 

informações contidas em documentos de patentes que estão em domínio público (sem 

proteção da legislação vigente), voltados para o setor de produtos naturais. Este modelo 

objetiva o auxilio na análise de patentes com fins de extração de indicadores que 

facilitem o delineamento de caminhos a serem tomados pela academia ou empresa 

dentro do seu escopo de estudo ou atuação. 

Para a composição do modelo, se perpassou por arcabouços teóricos 

anteriormente concebidos no que se refere ao tema, visto que a análise do documento de 

patente necessita de um prévio entendimento do que se quer buscar e onde se deve 

procurar, após este entendimento o foco da pesquisa se pautou na formulação dos 

passos metodológicos, compondo-se de um modelo descritivo dos indicadores a serem 

extraídos das informações da patente, fixando-se principalmente na tipologia qualitativa 

destes indicadores, visto que sua análise possui um caráter de extrema importância para 

a tomada de decisão. Para a coleta de dados, se utilizou de fontes de informação 

selecionadas de acordo com a abrangência do projeto. Para esta coleta definiu-se o 

escopo da pesquisa baseado em plantas amazônicas visando o estreitamento dos dados 

coletados, obedecendo ao período de domínio público da patente.  

Como resultado dos passos metodológicos, obteve-se um modelo que 

contempla a análise de informações de documentos de patentes, bem como o período 

temporal a ser considerado para a utilização deste documento, visto que uma patente em 

domínio público não possui essa especificação em bases de dados. 

O estudo revelou que o modelo proposto se mostrou útil tanto para análise de 

documentos em domínio público como para documentos ainda protegidos, visto que os 

campos informacionais são os mesmo, porém o uso destas de informações são 



diferenciadas, enquanto o documento em domínio público permite sua total análise e 

reprodução, o documento ainda protegido somente permite sua análise, sua reprodução 

pode esbarrar em medidas legislativas vigentes. Portanto, a pesquisa pode acelerar a 

análise de tais documentos no momento em que oferece os campos certos a serem 

analisados, que tipo de informação será extraída bem como o período temporal a ser 

utilizado para considerar a patente fora do prazo de proteção. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A propriedade industrial é o instituto jurídico criado para proteger as invenções 

e os modelos de utilidade (por meio de patentes), das marcas, indicações geográficas e 

desenhos industriais (através de registros), no Brasil os pedidos devem ser dirigidos ao 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

No Brasil, as patentes são produtos ou processos que devem atender aos 

requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial, dividindo-se em duas 

categorias: patentes de invenção e modelos de utilidades. A patente de invenção é um 

título de propriedade temporária sobre uma invenção, outorgado pelo Estado aos 

inventores, autores, outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a 

criação, e sua validade é de 20 anos a partir da data do depósito. Em contrapartida, o 

inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria 

protegida pela patente. (INPI, 2013) 

Dentro do contexto de proteção patentária, toda a invenção que não estiver 

protegida dentro do território de um país é considerada de domínio público, podendo ser 

usada livremente por qualquer pessoa, sem necessidade de pagamento de royalties aos 

titulares.  

A disponibilidade de informações existentes hoje de forma pública, são 

pouquíssimas ou quase nunca utilizadas, as decisões por criação de novas pesquisas e 

desenvolvimento de novos produtos, pode ser baseada em análises substanciais no que 

se refere à anterioridade de informação tecnológica e científica existentes. O uso de 

informações patentárias anteriores pode auxiliar a não repetição de erros, economia de 

recursos financeiros e intelectuais bem como detectar possíveis caminhos científicos e 

de mercados a serem seguidos. 

Apesar desta importância, a disseminação patentária apresenta diversos 

entraves, como desconhecimento das informações técnicas contidas em um documento 

de patente, falta de preparo do usuário para a recuperação desse tipo de informação nos 

bancos de patentes, descrédito por parte de muitos pesquisadores quanto à importância 

da proteção do trabalho intelectual.  

Neste sentido, as patentes em domínio público são importantes ferramentas 

para a identificação de lacunas tecnológicas que serão usadas como diferenciais 

competitivos nos mais diversos setores (governamental, militar e empresas privadas), 
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tendo em vista que a utilização destas informações resulta em economia de tempo e 

recurso em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I).  

Neste contexto, os estudos bibliométricos desenvolvidos no campo da Ciência 

da Informação, por meio da análise de características de documentos existentes em 

bases de dados recuperados através de estratégias de buscas bem elaboradas, favorecem 

a padronização das informações, a criação de categorias de análise, escolhas 

relacionadas às classificações as quais viabilizam a criação de indicadores tecnológicos 

de qualidade e confiabilidade. Tal conjunto de procedimentos viabilizam o 

entendimento das tendências tecnológicas corroborando para amparar decisões sobre o 

tema em estudo. 

No contexto do desenvolvimento de estudos desta natureza, a Ciência da 

Informação tem colaborado significativamente por meio do levantamento de dados 

existentes em bases de informação publica para, após mineração e com o amparo das 

técnicas bibliométricas que utilizam métodos estatísticos para mensurar elementos em 

grande volume, oferecer indicadores que permitam a tomada de decisão sobre o tema 

em foco. De fato, os estudos amparados pela Ciência da Informação, objeto deste 

projeto, não se contextualizam no mérito do objeto patenteado no sentido de examiná-lo 

para compreender a validade do que está exposto, mas sim na compreensão das 

temáticas abordadas bem como das áreas que foram contempladas pelos documentos 

minerados. 

O mercado de produtos naturais cresce exponencialmente a cada ano, tendo em 

vista o seu apelo comercial. Para atuar e obter sucesso em um ambiente globalizado, 

complexo e instável, as empresas brasileiras que atuam nesse mercado necessitam, cada 

vez mais, de tecnologias de gestão que as tornem mais competitivas, isto é, que sejam 

capazes de sobreviver de maneira sustentável no cenário mercadológico ao qual 

pertencem. Logo, a utilização de recursos informacionais disponíveis (no caso as 

patentes em domínio público na área de produtos naturais), tornam-se importantes 

facilitadores para a pesquisa e desenvolvimento de produtos no campo acadêmico e 

empresarial. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Compor um modelo teórico de análise de patentes em domínio público na área de 

produtos naturais. 

 

2.2 Específicos 

a) Realizar levantamento bibliográfico sobre temas relevantes para o projeto. 

b) Verificar métodos propostos para a análise de patentes em domínio público 

existentes na literatura. 

c) Elaborar processo metodológico de recuperação e análise de patentes em 

domínio público na área de produtos naturais. 

d) Testar o modelo de análise de patentes em domínio público na área de produtos 

naturais criado. 

 

3. REFERENCIAL TEORICO 

Para direcionar os estudos da pesquisa, se faz necessário a utilização de 

refenciais teóricos dentro dos assuntos contemplados pelos projeto em questão, vale 

ressaltar que como estudo dentro da área de ciência da informação, bem mais além do 

que somente dentro da área patentária, é necessário o conhecimento sobre técnicas, 

dentro deste campo, que deem suporte a execução do estudo proposto, como as técnicas 

bibliométricas da ciência da informação, bem como conhecimentos teóricos de patentes 

para a análise final. 

 

3.1 Bibliometria 

A bibliometria, como área de estudo da Ciência da Informação, vem ao longo 

dos anos, se tornando de extrema relevância no que compete a avaliação da produção 

científica e tecnológica de um país, pois, seus indicadores caracterizam os caminhos que 

estão sendo percorridos pela produção científica bem como pela inovação de 

determinados mercados. 

O termo bibliometria foi utilizado pela primeira vez por  Paul Otlet em 1934, 

no Tratado da Documentação, sendo oficialmente incorporado a área da Ciência da 

http://www.youtube.com/watch?v=_Y9k0T9Zqfg
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Informação em 1969 por Pritchard, em um artigo intitulado Bibliografia estatística ou 

Bibliometria?. O termo surgiu para definir o ato da “técnica quantitativa e estatística de 

medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento científico” 

(ARAÚJO, 2006, p. 12), logo, possui a finalidade principal de avaliar a produção e 

comunicação da comunidade científica. 

Segundo Vanti (2002, p.155), a bibliometria possui, dentre outras, as principais 

possibilidades de aplicação:  

 Identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área; 

 Identificar as revistas do núcleo de uma disciplina; 

 Mensurar a cobertura das revistas secundárias; 

 Identificar os usuários de uma disciplina 

 Prever as tendências de publicação; 

 Estudar a dispersão e a obsolescência da literatura científica; 

 Prever a produtividade de autores individuais, organizações e países; 

 Medir o grau e padrões de colaboração entre autores; 

 Analisar os processos de citação e co-citação; 

 Determinar o desempenho dos sistemas de recuperação da informação; 

 Avaliar os aspectos estatísticos da linguagem, das palavras e das frases; 

 Avaliar a circulação e uso de documentos em um centro de documentação; 

 Medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas. 

 

Tendo em vista esses aspectos, a atividade da bibliometria se torna uma 

possibilidade viável nos quesitos custo, benefício e tempo para a avaliação de 

documentos científicos e tecnológicos, perpassando por avaliação de serviços até as 

recomendações de mercado, se tornando uma importante e inteligente ferramenta ao se 

buscar um direcionamento em estudos científicos, bem como setores para se investir em 

inovação. 

 

3.2 Leis da Bibliometria 

Para as atividades de bibliometria, o campo da Ciência da Informação se utiliza 

de 3 (três) leis básicas a saber, a Lei de Bradford sobre produtivida de periódicos, a Lei 

de Lotka que aborda aprodutividades de autores e Lei de Zipf a qual aborda a freqüência 

de ocorrência de palavras. A primeira lei se preocupa em prospectar o grau de 

http://www.dgz.org.br/jun10/Art_05.htm#R1
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produtividade de artigos na área do conhecimento em estudo. A segunda avalia a 

produção de determinados autores em determinada área do conhecimento, tendo em 

vista que os de maior produção apresentam um maior prestigio dentro da área estudada. 

A terceira lei estima a frequência de ocorrência das palavras de um determinado texto 

científico e tecnológico e a região de concentração de termos de indexação. 

Além destas leis existem outros estudos englobados pela bibliometria, a qual é 

empregada por várias áreas de conhecimento para a obtenção de indicadores de 

produção científica. As técnicas empregadas variam desde uma simples avaliação de 

publicações até determinação de recomendações. Tendo em vista esta gama de 

possibilidades, o uso de técnicas bibliométricas, segundo Araújo (2011), podem auxiliar 

também a medição da ciência via literatura, auxilia a elaboração de modelos teóricos 

para futuras aplicações dentro do campo de análise da produção científica e tecnológica. 

 

3.3 Bases de dados  

Para os estudos bibliométricos, se utiliza de bases de dados para a coleta de 

informações e consequente análise proposta, é possível afirmar genericamente que 

qualquer conjunto de dados é uma Base de Dados (BD): uma agenda com o endereço de 

pessoas conhecidas, uma lista de CDs, um livro, anotações de uma aula, os dados 

guardados nos computadores e etc., porém, para o contexto do estudo, a definição 

utilizada se pauta na ideia de que bases de dados são repositórios de informação, de 

determinado assunto, específico ou não, armazenadas em meio físico ou digital, sendo 

algumas disponíveis para públicos em geral e outras para clientes pagantes. Estes 

repositórios indexam as informações de revistas técnicas/científicas de determinada 

área, e, por meio de um mecanismo de busca, visa à disseminação das informações 

armazenadas, a vantagem destas bases se concentra no fato da organização destas 

informações, sendo o retorno da busca mais eficiente e eficaz do que uma busca em, por 

exemplo, internet aberta. 

 

3.4 Propriedade Intelectual e Industrial 

Após o entendimento das questões referentes a Ciência da Informação 

englobadas pelo projeto em questão, se faz necessário a compreensão dos termos 

referente a proteção patentária presentes neste estudo, termo “propriedade” confere o 

direito sobre um determinado bem a uma determinada pessoa, logo, a propriedade 
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intelectual concede direitos aos autores que realizaram as criações, provenientes do seu 

próprio intelecto. A Propriedade intelectual abrange diversos campos, como os direitos 

de autor, cultivares e organismos geneticamente modificados, circuitos integrados e 

programas de computador, bem como a propriedade industrial. 

Segundo o Manual de Propriedade Industrial da UFSCar (2004) a propriedade 

industrial é uma parte integrante da propriedade intelectual que visa proteger o bem 

imaterial (criação humana) com aplicação industrial. Essa proteção aborda invenções e 

modelos de utilidade (criações que podem ser transformadas em bens materiais), marca 

(sinal distinto para reconhecimento e diferenciação de um produto ou serviço frente à 

concorrência) e indicações geográficas (permitem precisar a origem de um determinado 

produto). 

Todas as patentes ou registros concedidos são publicados com o objetivo de 

beneficiar a sociedade através da difusão e avanço do conhecimento, além do enfoque 

social, a proteção concedida pode vir a ser uma fonte de recursos quando o invento 

permitir sua exploração econômica, o que justifica e estimula o contínuo investimento 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D).  

 

O sistema de proteção à criação intelectual busca valorizar o dispêndio realizado 

durante um período anterior concedendo a exclusividade de uso ou exploração ao seu 

proprietário (titular), evitando que determinada tecnologia seja ilicitamente apropriada 

por terceiros. (UFSCar, 2004) 

 

3.5 Patentes 

A pesquisa e desenvolvimento para a elaboração de novos produtos requerem 

altos investimentos financeiros e intelectuais durante o processo de criação, tendo em 

vista que esses recursos utilizados, a proteção do resultado deste investimento se torna 

um meio pelo qual inventores/criadores podem prevenir-se da má fé de terceiros em 

utilizar o resultado de seu trabalho sem o arcabouço de sua geração, obtendo um retorno 

financeiro rápido sem nenhum investimento em pesquisa e desenvolvimento. A patente 

confere a proteção necessária à preservação desse direito, tornando-se uma valiosa e 

imprescindível ferramenta para que a invenção e criação se torne um investimento 

rentável. 

Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), Patente é:  
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Um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de 

utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores, ou autores, ou outras pessoas 

físicas ou jurídicas detentoras de direito sobre a criação. Em contrapartida, o 

inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da 

matéria protegida pela patente. (INPI, 2008) 

 

Portanto, a concessão de uma patente em um determinado país assegura ao 

representante, a autoridade legal de impedir terceiros de produzir, usar ou vender a 

invenção objeto da patente naquele país, sem seu consentimento, por um período de 

tempo determinado. Esta autoridade não se estende a outros países, sendo 

indistintamente necessário efetuar o pedido em que cada país onde se busca tal proteção. 

Em contrapartida pelo privilégio concedido, o proprietário da invenção concorda em 

revelar detalhes sobre o seu trabalho no documento de patente. 

Após o fim do período determinado para a proteção da patente, o invento se 

insere no que é chamado de domínio público, ou seja, o que ficou protegido pode ser 

utilizado como modelo para a geração/reprodução de novos produtos sem autorização 

prévia de seus detentores, visto que o período de concessão de monopólio terá chegado 

ao fim, e o retorno à sociedade deve ser garantido. 

Além do fim do privilégio do monopólio, ainda se inserem no termo domínio 

público, patentes cujos pedidos tenham sido retirado sem que o exame do documento 

tenha sido solicitado, retirada do pedido de patente quando o requerente não tenha 

atendido alguma exigência, quando o pedido tenha sido indeferido e quando ocorrer o 

não pagamento da taxa anual da patente. (BARROSO et al., 2003). 

 

3.6 Documento de Patente 

O documento de patente é uma importante fonte de informação tecnológica, 

pois segundo Araújo (1984) e Cabral (1999), descreve a informação tecnológica mais 

recente em relação ao estado da técnica, ou seja, o que já existe sobre o assunto, 

ademais permite o conhecimento de inovações fundamentais para a indústria, a partir da 

descrição original do invento, bem como, contém 71% de toda a tecnologia divulgada 

no mundo, em contrapartida apenas 16% das demais fontes (periódicos, congressos, 

seminários, etc.), publicarão integralmente a tecnologia divulgada e menos de 13% 

dessas mesmas fontes farão a publicação parcial, além disso, uma vez que as patentes 

tem restrição territorial (só vigoram nos países que as concederam), apenas 5% das 
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patentes em vigor no mundo são válidas em países em desenvolvimento, e por outro 

lado, cerca de 95% das patentes válidas nos países industrializados são de domínio 

público nos demais (em particular os “em desenvolvimento). 

As informações contidas nos documentos de patentes possibilitam o 

conhecimento imediato da situação legal do pedido, bem como facilita a obtenção do 

conhecimento prático da execução da invenção. A maioria dos países, inclusive o 

Brasil, publica e torna acessível ao público os pedidos de patentes concedidas, atentando 

para o fato de que essa disponibilização refere-se à publicação das informações, não 

dando o direito de reprodução da invenção patenteada, servindo somente como fonte de 

informação tecnológica para fins de análise e não reprodução. 

O público interessado nas informações contidas em documentos de patentes 

poderão encontrar várias possibilidades para uso destas fontes, segundo Santos e 

Antunes (2008), pode-se com os documentos de patentes: 

 No caso das patentes recém publicadas, pode-se utilizá-las como indicadores do 

estado da arte, apresentando informações recentes em determinado setor, no caso 

área em estudo. 

 A análise de patentes com foco em determinados setores pode indicar tendências 

a serem seguidas dentro deste seguimento, podendo este estudo mostrar também, 

através de cruzamentos geográficos, caminhos a serem seguidos e/ou 

melhorados no mercado de interesse do estudo. 

 Ao se fazer análise de cunho temporal obtém-se uma linha histórica de 

desenvolvimento daquele setor ou tecnologia, direcionando assim ações, 

decisões e esforços a serem seguidos para a obtenção do objetivo do estudo. 

 Garanti o conhecimento sobre a proteção real vigentes em cada país, 

possibilitando assim a não violação dos direitos concedidos pelas patentes nos 

territórios estudados. 

A partir da análise das informações contidas em documentos de patentes, pode-

se obter diversos indicadores para futuros estudos e recomendações dentro do setor que 

se propõe analisar. Para Lozano (2002), os indicadores obtidos mais empregados são:  

 Índice de dependência tecnológica: representa o total de patentes concedidas a 

não residentes em relação a residentes. Neste sentido, este indicador propicia a 

visão de quais países estão investindo em tecnologias fora do seu território, bem 

como mostra a dependência de inventos estrangeiros neste mesmo território. 
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 Índice de difusão tecnológica: representa o total de patentes concedidas a 

residentes solicitadas fora do seu país de origem, em relação ao total de patentes 

de residentes do país. Ao contrário do primeiro índice, o segundo mostra a 

situação da difusão da inovação de determinado país para com o resto do 

mundo, propiciando assim uma visão macro sobre a posição daquele território 

dentro da produção tecnológica dos outros países. 

 Índice de autossuficiência tecnológica: representa o total de patentes concedidas 

a residentes em relação ao total de patentes concedidas no país, o que permite 

observar basicamente o número de patentes concedidas no país para os nativos 

do território. Dependendo do volume pode-se inferir se o país é ou não auto 

suficiente em relação a tecnologia utilizada no território em questão. 

 Especialização tecnológica: é a distribuição das patentes solicitadas ou 

concedidas de acordo com a classificação internacional de patentes. Esse 

indicador oferece uma visão sobre os setores em que as patentes estão sendo 

concedidas, denotando assim a importância de diversos segmentos tecnológicos. 

Ainda segundo Lozano (2002), pode-se observar a interação entre pesquisa 

científica e desenvolvimento tecnológico, principalmente por meio de observações de 

indicadores tecnológicos, onde as patentes fazem referencias as pesquisa científicas, 

propiciando assim a conclusão de interação entre investimento científico e tecnológico. 

Em termos estruturais, o documento de patente é composto pelos seguintes 

tópicos: Folha de rosto com informações bibliográficas, relatório descritivo, 

reivindicações, desenhos, se for o caso, e resumo. 

A estrutura de um documento de patente é detalhadamente descrita por 

Teixeira e Souza (2013), que destaca a folha de rosto, a qual contém as informações 

bibliográficas a respeito da patente, onde será identificado o depositante e o inventor, a 

data de depósito, o país de origem, a classificação internacional e um breve resumo, 

como consta na Figura 1. 
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Figura 1: Folha de rosto de um documento de patente 

Fonte: Espacenet (2014) 

<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=BR&NR=PI0910088A&KC=

A&FT=D&date=20120117&DB=EPODOC&locale=en_EP>. Acesso em: 15 jan. 2014 

 

O relatório descritivo, próximo elemento, contém a descrição do estado da 

técnica e os problemas que motivaram o esforço inventivo. Apresenta a descrição 

detalhada da matéria pleiteada e sua melhor forma de realização. Segundo o art. 24 da 

Lei nº 9.279 (BRASIL, Congresso nacional, 1996), o relatório deverá descrever clara e 

suficiente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e 

indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. 

As reivindicações detalham as informações do que exatamente será protegido, 

segundo o art. 25 da Lei nº 9.279 (BRASIL, Congresso nacional, 1996), deverão ser 

fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e 

definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. 

No caso da existência de desenhos, Teixeira e Souza (2013) afirmam que estes 

devem conter clareza suficiente de modo a possibilitar sua reprodução, devem ser feitos 

em escala que possibilite sua reprodução e, também, ser executados, preferencialmente, 

com auxilio de instrumentos técnicos. Os desenhos ou fluxogramas do processo 

pleiteado devem ser isentos de textos e cores e conter sinais de referências constantes do 

relatório descritivo. 

O resumo se encaixa como um instrumento eficaz de auxilio para o examinador 

e pesquisador, devendo ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas 

reivindicações e nos desenhos, de modo a permitir o entendimento do que está sendo 

pleiteado. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=BR&NR=PI0910088A&KC=A&FT=D&date=20120117&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=BR&NR=PI0910088A&KC=A&FT=D&date=20120117&DB=EPODOC&locale=en_EP
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A análise de documentos de patentes possibilita encontrar indicadores que 

direcionem a reposta levantada na problemática da análise, como por exemplo, 

licenciamento de tecnologias, geração de nova tecnologia a partir da já existente, 

direcionamento e investimento dos setores em questão, entre outras com ênfase na 

prospecção tecnológica provável a ser obtida com essas informações. 

 

3.7 Classificação internacional de patentes (CIP) 

Um dos quesitos chave para a compreensão do foco tecnológico do documento 

de patente é a Classificação Internacional de Patentes (CIP), a mesma visa facilitar a 

recuperação de documentos de patentes, e conforme a Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI) é: 

 

[...] um meio internacionalmente usado para se obter uma classificação 

uniforme de documentos de patentes, tem a finalidade principal de criar uma 

ferramenta de busca eficaz para a recuperação de documentos de patentes 

pelos escritórios especializados e demais usuários. (OMPI, 1999)  

 

Atualmente a CIP é composta por oito seções subdividas em uma ou mais 

subclasses e logo após em um ou mais subgrupos. As divisões dependem de cada 

especificidade do assunto trado, trata-se de um conjunto de elementos padronizados que 

visam a recuperação e classificação dos documentos de patentes, com fins de análise por 

especialistas da área bem como por demais usuários interessados no assunto. 

 

3.8 Domínio público 

Dentro dos direitos de propriedade intelectual, quando a patente não está mais 

protegida pela legislação vigente dentro do território em questão, a mesma é 

considerada de domínio público, podendo ser usada livremente por qualquer pessoa sem 

pagamento de royalties aos inventores/titulares.  

Para entrar em domínio público, a patente pode ter: a)expirado o período de 

proteção, b) o processo pode não ter atendido aos requisitos de pedido de proteção, c) o 

titular pode ter renunciado ao processo, d) falta de pagamento das anuidades  bem como 

caso de nulidade jurídica e administrativa. 
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3.9 Produtos Naturais 

A pesquisa propõe um estudo voltado para análise de patentes dentro do setor 

de produtos naturais, logo se faz necessário à contextualização deste cenário 

mercadológico para entendimento da evolução patentária neste setor. 

O Brasil ocupa posição privilegiada no que se refere à flora e fauna, se 

comparado com outros países; possui uma biodiversidade que atrai não só a pesquisa 

nacional, como também olhares internacionais. Em termos factíveis, o país possui a 

maior floresta equatorial e tropical úmida do planeta, fato este que enfatiza a vocação 

natural do país para o setor de produtos naturais, tendo em vista que esta diversidade 

biológica está presente em seu patrimônio natural, o que propicia ao país um universo 

de oportunidades para a inovação biotecnológica. 

O termo biotecnologia se faz presente no segmento de produtos naturais em 

função dos produtos desses segmentos se utilizarem de técnicas de manipulação 

biotecnológica para a geração de produtos, tornando-os propícios para a 

comercialização. 

Segundo a Fundação Biominas (2009), o termo biotecnologia: 

 

É amplo e engloba diversas áreas de estudos. Diferentes países e organizações do 

mundo utilizam definições diversas quando se referem à biotecnologia. A Fundação 

Biominas adota o conceito sugerido pela Convenção da Diversidade Biológica (CDB), 

em 1992, que estabelece como biotecnologia qualquer aplicação tecnológica que 

utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados destes para produzir ou 

modificar produtos ou processos para usos específicos. (Biominas, 2009) 

 

Esta definição, permite compreender que qualquer aplicação tecnológica que se 

utiliza de organismos ou derivados de sistemas biológicos se caracteriza como 

biotecnologia, ao passo que os produtos naturais nada mais são que a manipulação de 

organismos da natureza para a produção de produtos de vários segmentos para o uso 

humano. 

O setor biotecnológico representa um dos setores mais promissores da 

economia e vem crescendo rapidamente nos últimos anos, tendo dobrado de tamanho no 

último decênio (ERNEST; YOUNG, 2000 apud BIOMINAS, 2008). Os avanços 

biotecnológicos possuem potencial para impactar diretamente na qualidade de vida da 
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população e gerar desenvolvimento econômico e social, razão pela qual vem recebendo 

grandes investimentos governamentais e privados.   

Segundo da Fundação Biominas (2009) estima-se que a receita total do setor de 

biociências brasileiro no ano de 2008 se fixou em aproximadamente R$804,2 milhões, 

já o lucro agregado foi estimado em R$110 milhões, representando uma taxa de 13,8%, 

quanto ao depósito de patentes por essas empresas, 43,7% das empresas afirmaram ter 

depositado, ao menos, um pedido de patente no Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI), sendo que 37% destas já tiveram sua patente concedida. O alto índice 

de empresas que não depositou patente pode ser atribuído a diversos fatores, tais como, 

baixa compreensão dos mecanismos de propriedade intelectual e sua importância, baixa 

atividade inovadora e alto índice de empresas prestadoras de serviço (33%), as quais 

apresentam menor atividade de patenteamento que o setor industrial. 

Os dados apresentados denotam a importância comercial que o setor 

biotecnológico representa para o mercado brasileiro. Neste sentido o mercado de 

produtos naturais possui uma notória vantagem, principalmente em função da 

biodiversidade existente no país e a Amazônia neste contexto se torna um polo propício 

para investimento, visto que sua riqueza natural vem sendo fonte de pesquisas nacionais 

e internacionais com grandes possibilidades de inovação. 

 

4. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
 

A composição do escopo metodológico tomou inicialmente por parâmetro os 

conceitos sobre os principais assuntos norteadores do projeto, que foram patentes em 

domínio público e produtos naturais. Para o primeiro elemento, entendeu-se que o foco 

da pesquisa direcionou-se para a questão temporal, ou seja, descartar os documentos dos 

últimos 25 anos e somente considerar os anteriores a esse período, pois, uma patente 

possui vigência de 20 anos a partir da data de depósito, assegurada o mínimo de 10 anos 

após a sua concessão, exemplificando, se uma patente fosse depositada em 2001 e sua 

carta de concessão fosse expedida 11 anos após (2012), restariam apenas 9 anos para 

completar o prazo restante de vigência, porém, a Lei nº 9.279/1996, artigo 40, parágrafo 

único, assegura um período mínimo de 10 anos a partir da concessão do título, no caso 

deste exemplo, somado as diretrizes do texto legislador, a patente depositada em 2001 

não expiraria em 20 anos (2021) e sim em 21 anos (2022), portanto, o escopo da 
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pesquisa abrange patentes anteriores aos últimos 25 anos, ou seja, até 1989, observando 

a sua não mais proteção. 

Quanto ao segmento produto natural, como exposto no referencial teórico, 

trata-se de um termo muito amplo dentro da biotecnologia e que, portanto implicaria 

uma ampla recuperação de informações, sem possibilidade de análise considerando o 

tempo de execução, deste modo, como recorte, a pesquisa adotou como parâmetro 

produtos naturais com insumos amazônicos protegidos nos últimos 10 anos, 1979-1989, 

em domínio público, ou seja, últimos 10 anos anteriores aos 25 anos conforme exposto. 

A escolha dos 10 anos se configurou pelo fato dos estudos sobre biotecnologia serem 

extremamente recentes e, portanto não sendo significativo nos anos anteriores a estes. 

Para a validação do modelo proposto, a coleta de dados nas bases de patentes 

utilizou-se do modelo proposto por Yanai (2012), o qual utiliza de espécies amazônicas 

com potencial retorno econômico para estudos sobre análise de informações 

tecnológicas, a partir da seguinte proposição: 

 

N. Espécie Família Nome Comum 

1 Bactris gasipaes Arecaceae Pupunha 

2 Carapa guianensis Meliaceae Andiroba 

3 Copaifera multifuga, C. reticulada Fabaceae Copaíba 

4 Croton cajucara Euphorbiaceae Sacaca 

5 Dipteryx odorata Fabaceae Cumaru 

6 Euterpe oleracea 

Euterpe precatoria 

Arecaceae Açaí 

7 Hymenaea courbaril Fabaceae Jatobá 

8 Mauritia flexuosa Arecaceae Miriti, buriti 

9 Myciaria dubia Myrtaceae Camu-camu, 

caçari 

10 Platonis insignis Clusiaceae Bacuri 

11 Theobroma grandiflorum Sterculiaceae Cupuaçu 

12 Virola surinamensis Myristicaceae Ucuúba, virola 

13 Paullinia cupana Sapindaceae Guaraná 
Quadro 1: Universo da Pesquisa 

Fonte: YANAI (2012) 

 

A seleção de espécies proposta pela autora baseia-se em 3 (três) listas já 

consolidadas que discorrem sobre espécies amazônicas. A lista elaborada selecionou as 

espécies comuns as três, criando uma quarta, objeto de auxílio da validação do modelo 

apresentado neste projeto.  
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Figura 2: Modelo de seleção das espécies objeto da pesquisa 

Fonte: Adaptado de YANAI (2012) 

 

 

Após a definição real do escopo de busca e coleta do projeto, partiu-se para as 

etapas de seleção das bases de dados e busca de patentes, para esta última, utilizou-se 

como termos de busca as espécies elencadas por Yanai (2012), e a temporalidade 

anteriormente exposta. 

Para a seleção de bases de dados, utilizou-se de bases especializadas em 

indexação de documentos de patentes, listadas a seguir: 

 Derwent Innovation Index - Banco de dados de patentes com integração de 

documentos desde 1963, abrangendo as áreas de química, engenharia, elétrica e 

eletrônica. 

 Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) – Base de patentes onde é 

possível consultar marcas e patentes requeridas no Brasil. Pode-se fazer buscas 

por palavras presentes no título ou no resumo da patente, ou buscar as patentes 

requeridas por determinada empresa (depositante ou inventor). 

 Espacenet - Permite pesquisas em pedidos de patente publicados pela 

Organização Europeia de Patentes (OPE/EPO). 

 Patentscope - Serviço de busca de coleções de patentes nacionais e 

internacionais da World Intellectual Property Organization. 

Após a seleção das bases de dados, o procedimento para a pesquisa adotou o 

seguinte fluxo: 

Espécies 

potenciais da 

Região Amazônica 
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Figura 3: Fluxograma de busca nas bases de dados 

 

 

Inicio 

Definição dos 

termos de 

busca 

Escolha das 

bases de dados 

Acesso às bases 

de dados 

Realizar a busca 

(observando a 

temporalidade)*1 

Refinar o 

resultado *2 

Pode-se 

refinar o 

resultado? 

Sim 

Não 

Baixar os arquivos 

brutos das bases 

para análise em 

software de 

mineração de dados 

Análise dos dados 

nos software de 

mineração *3 

Resultado: Lista de 

patentes reais que 

farão parte do 

escopo da análise 

Fim 

*2. Neste item, a base de dado Derwent Innovation 

Index oferece o campo de triagem de informações, 

podendo a busca ser separada por assuntos (indexados 

pela própria base). 

*3. O software de mineração de dados utilizado 

(Vantage point) auxilia a análise dos arquivos baixados 

por meio de palavras chaves contidas no titulo e 

resumo disponibilizado, auxiliando assim a seleção dos 

documentos que realmente farão parte do escopo da 

análise, descartando as inconformidades oriundas da 

primeira busca. 

*1. A patente possui a vigência de 20 anos, porém, é 

assegurado o mínimo de 10 anos a partir da sua 

concessão, logo se o período entre a data de depósito e 

a data de concessão for longo, fica assegurado ao 

proprietário mais 10 anos de proteção, portanto as 

patentes em domínio público se encontram no período 

anterior há no mínimo 25 anos. 
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O Fluxo explicita os passos metodológicos seguidos para busca, coleta e 

refinamento das informações obtidas, de posse destes dados, seguiu-se para a etapa de 

análise das informações contidas nos documentos de patentes, nesta etapa existem dois 

tipos de análise, primeiramente onde a necessidade informacional é contemplada 

diretamente na base, sem necessariamente verificar o documento original, a segunda 

refere-se à análise das informações contidas em campos específicos do documento 

original, ou seja, bem mais abrangente que a primeira e consequentemente mais precisa, 

o fluxograma a seguir explicita estas etapas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Análise das 

informações 

contidas na 

própria base *1 

É 

satisfatória? 

Download do 

documento 

original *2 

*1. As bases oferecem, na própria página de busca, informações como 

titulo, resumo e inventores, dependendo da necessidade, estas 

informações já respondem a questão da análise. 

*2. Dependendo do setor a ser analisado, o idioma do documento se 

torna um obstáculo, visto que, o idioma limita a análise, boa parte dos 

documentos encontra-se em inglês, porém, não é difícil se deparar com 

documentos exclusivamente de línguas orientais, o que dificulta sua 

tradução e consequentemente sua análise.  

Análise: Folha 

de rosto*3 

*3. Contém: país de origem, número do documento, titular, data do 

pedido, da publicação e da concessão da patente, data do pedido 

original e seu número, nome do inventor e símbolos da classificação 

internacional de patentes.  

Analisar as 

informações 

contidas no 

título *5 

*5. As informações contidas no título favorecem uma visão geral sobre 

o conteúdo da patente, porém não definitiva, pois o mesmo trata de 

forma genérica todo o trabalho do inventor, podendo até mesmo não ser 

fiel ao invento patenteado.  

2 

Verificar a data 

de publicação*4 *4. Verificar pela data se realmente a patente encontra-se fora do 

período da proteção e já em domínio público.  

Sim 

1 

Não 
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Figura 4: Fluxograma da análise de informações contidas na patente 

 

Os passos seguidos para a análise das informações das patentes coletadas 

foram compilados no fluxo exposto, denotando cada campo a ser analisado, bem como 

que tipo de indicador cada item explicitará para o analista. 

 

4.1 Validação do modelo de análise informacional de patentes 
 

De posse dos passos metodológicos expostos anteriormente, partiu-se para a 

etapa de coleta de documentos para a validação do modelo, a ação em questão 

contemplou o período e o universo explicitado anteriormente, com o resultado de 

Analisar as 

informações 

contidas no 

resumo *6 

*6. O resumo contém informações mais relevantes para a 

análise, pois ao analisa-lo, podem-se obter conclusões sobre o 

que realmente trata a patente e sobre o que ela pode oferecer ao 

analista. 

Analisar os 

inventores e 

detentores *7 

*7. Ao se verificar os autores/detentores, juntamente com outras 

informações previamente disponíveis, se obtém nomes de 

especialistas das áreas estudadas, bem como de empresas 

atuantes no setor, o que pode direcionar futuras parcerias, 

vislumbre de concorrentes, bem como em que mercados estão 

os atuantes do setor. 

Análise do CIP 

*9 
*9. A classificação internacional de patentes oferece os 

assuntos em que a patente se enquadra, logo, direciona em quais 

mercados a mesma pode ser implementada, se tornando um 

importante direcionador de investimentos financeiros. 

Analisar o número de 

publicação 

internacional *8 

*8. Este campo explicitará o país onde a patente foi concedida, 

denotando os possíveis mercados promissores aquele tipo de 

produto. 

Emitir o 

relatório com as 

informações 

levantadas *10 

*10. Agrupamento e análise final das informações coletadas nos 

campos expostos, com fins de cumprir o objetivo proposto pela 

análise. 

Fim 

1 2 
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apenas dois documentos de patente, este resultado baixo pode ser compreendido pelo 

fato do recente entendimento de que o produto natural em si possui um retorno 

econômico favorável e substancial, acrescentado a isso, os campos de exploração para 

produtos naturais amazônicos ainda são um campo em expansão, principalmente para o 

surgimento de novas tecnologias, visto que, a existência restrita de documentos de 

patentes com insumos amazônicos denota a recente necessidade de proteção dos 

mesmos, portanto criação de tecnologias inéditas, o que aponta um caminho aberto para 

futuros investimentos nestes setores. 

Os documentos recuperados foram os seguintes:  

 

Espécie 1: Virola surinamensis 

 

YAMASA SHOYU KK. Substd. hydroxy-acyl glyceride derivs. - are obtd. by 

extraction from bark using organic solvent, for use as antioxidant or surface 

activating agent. Kazuko Kawanishi, Yohei Hashimoto. JP n. PI 63246350-A, 13 out. 

1988. 

 

Espécie 2: Paullinia cupana 

 

UNIVERSITI OF CICINATI. Guarana seed extract prepn. - useful for inhibiting 

platelet aggregation and de-aggregating aggregates induced by ADP and/or 

arachidonic acid. Ravi, M. T. Subbiah. US n. PI 4861594-A, 29 ago. 1989. 

 

A segunda análise de data confirma que, ambas as patentes, encontram-se 

dentro do período de domínio público proposto (1979-1989), podendo ambas serem 

utilizadas sem receio de infração de direitos de propriedade intelectual. De posse de tais 

documentos, foi definido o tipo de análise a ser realizada, somente a análise das 

informações contidas na base ou o exame do documento original. Apesar destas duas 

possibilidades para uma metodologia, o documento original referente à primeira patente 

não foi localizado, o que restringe sua análise ás informações indexadas pelos próprios 

especialistas da base. 

Neste sentido, o modelo adotou o procedimento de análise dos elementos 

localizados. 

 

Patente: JP63246350-A (Virola surinamensis) 

As bases de dados que recuperaram informações sobre esta patente foram, 

Derwent e Espacenet. 
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Figura 5: Informações da Patente 1 (Derwent) 

Fonte: Derwent (2014) 

 

 

 
Figura 6: Informações da Patente 1 (Espacenet) 

Fonte: Espacenet (2014) 
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As informações contidas nas bases de dados foram, o título, o número da 

patente, detentores e/ou inventores, CIP e resumo. O exame das informações 

disponíveis nas duas bases permite inferir que o título não coincide, bem como, a 

existência de um acréscimo de letra no número da patente, o que dificultou a sua 

recuperação. Apesar destas diferenças, ambas tratam da mesma invenção e proteção, 

nota-se também com o título que as informações sobre a espécie buscada não aparecem, 

isso não significa que a mesma deva ser descartada, quanto a este campo, ao se traduzir 

o título da primeira base, entende-se que a patente se refere à invenção de uma 

substância derivada do glicérido com capacidade antioxidante sem explicitar a espécie. 

O resumo da primeira base explica a forma de extração de substâncias com 

capacidade antioxidante da espécie Virola surinamensis, tal informação pode auxiliar 

pesquisadores que atuam com esta espécie, bem como os que atuam em áreas que 

necessitam de métodos de extração que seu campo de estudo não contempla, mas que 

pode ser adaptado para o mesmo, ademais tal método pode ser utilizado livremente, 

visto que a patente já está em domínio público. 

A análise dos inventores e detentores, juntamente com outras informações 

disponíveis em internet aberta, permite inferir que, a empresa Yamasa Shoyu atua no 

Japão (país sede) a mais de 40 anos, visto que sua patente mais antiga remota de 1970; 

Atua na área de medicamentos, e não possui novas solicitações de proteção de seus 

produtos a mais de 10 anos, o que pode denotar que a mesma encerrou suas atividades 

ou que foi englobada por outra companhia. Quanto aos inventores, às informações 

detectadas em internet aberta apontam que os mesmos são atuantes na área de 

medicamentos no Japão; pelo menos um, Kazuko Kawanishi, tem vínculo direto com a 

academia, atuando na Kobe Pharmaceutical University nas áreas de 

farmacologia, toxicologia, planta e ciência animal, sendo um autor bastante citado 

dentro destas áreas, segundo dados de 2014 da Microsoft Academic Search, tornando-se 

um potencial parceiro para pesquisas farmacológicas. 

O número de publicação internacional (PI) da patente em questão explicita a 

abrangência de sua proteção, ou seja, no número JP63246350-A, a sigla JP é uma 

abreviação do país Japão e define sua proteção apenas no território japonês. Como a 

patente está em domínio público, esse número então oferece o espaço geográfico onde 

tal processo foi protegido, e portanto se, a mesma patente obteve sucesso, outros 

http://65.54.113.26/Organization/11660/kobe-pharmaceutical-university
http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=6&subDomainID=20&last=0&start=1&end=100
http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=4&subDomainID=13&last=0&start=1&end=100
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concorrentes poderão adentrar este mercado, bem como, dependendo do ponto de vista 

do concorrente, um mercado a se evitar. 

Por fim a análise da Classificação Internacional de Patentes (CIP) direciona aos 

seguintes assuntos: 

 A61K36/18: Preparações medicinais contendo materiais de constituição 

indeterminadas derivados de algas, líquens, fungos ou plantas, ou derivados dos 

mesmos, p. ex.,medicamentos tradicionais à base de ervas. / Magnoliophyta 

(angiospermas). 

 C07H13/06: Compostos contendo radicais sacarídeos esterificados quer pelo 

ácido carbônico ou seus derivados, quer por ácidos orgânicos, p. ex., ácidos 

fosfônicos. / Ácidos graxos. 

Ao comparar as duas classificações entende-se que, a patente trata de um 

produto farmacêutico que possui como base, substâncias derivadas de plantas, mas 

precisamente de angiospermas, o que no caso remete-se a planta escopo da patente, 

Virola surinamensis, visto que a mesma é uma angiosperma da família Myristicaceae, 

portanto se a análise em questão pretende em um dos seus quesitos identificar potencias 

categorias de mercado, o CIP pode vir a ser um forte indicador de caminhos seguidos 

pela evolução dessas tecnologias e portando um direcionador de mercados potenciais 

para investimento, bem como de fomento a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. 

Após estas considerações, parte-se para a compilação das mesmas e para a 

elaboração de um relatório descritivo onde se devem pontuar estas questões para que o a 

decisão em nível estratégico possa ser tomada. 

 

Patente: US4861594-A (Paullinia cupana) 

As bases de dados que recuperaram informações sobre esta patente foram, 

Derwent e Espacenet. 

 

 

 

 

 

 

http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/glossary?lang=br&symbol=A61K&term=planta
javascript:void(0);
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Figura 7: Informações da Patente 2 (Derwent) 

Fonte: Derwent (2014) 

 

 

Figura 8: Informações da Patente 2 (Espacenet) 

Fonte: Espacenet (2014) 
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Figura 9: Documento original da Patente 2 (Espacenet) 

Fonte: Espacenet (2014) 

 

Diferente da análise anterior, junto com as informações indexadas pela própria 

base, o documento original relativo a patente da espécie Paullinia cupana foi 

localizado, portanto, sua análise pode ser mais substancial e satisfatória. 

As informações das bases de dados, quanto ao título deixa claro que a patente 

trata de um método de preparação do extrato da semente do guaraná, útil na inibição de 

agregação de plaquetas. Quanto ao resumo observa-se que o documento explicita um 

método de preparação de componentes capaz de inibir a agregação de plaquetas no 

sangue de mamíferos induzida por difosfato de adenosina ou ácido araquidónico, o qual 

compreende a formação de um extrato aquoso oriundos do pó das sementes da Paullinia 

cupana (Guaraná), com a finalidade de auxiliar o tratamento da trombose e outras 

desordens vasculares que envolvem a agregação das plaquetas. 

A Universidade de Cicinnati aparece como detentora da patente em questão. 

Localizada em Ohio nos E.U.A, a instituição foi fundada em 1819 e hoje é classificada 

como uma das 100 melhores da América do Norte e uma das 200 melhores do mundo, 
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conforme o Times Higher Education (UK). Quanto ao seu inventor, é possível inferir 

que ele atua  nas áreas de endocrinologia, bioquimica e farmacologia, conforme dados 

da Microsoft Academic Search, sendo ele bastante cooperativo com outros autores 

dentro destas áreas, tornando-se um potencial parceiro de interesse para 

desenvolvimento nestes setores. 

O número de publicação internacional (US4861594-A) denota que a proteção 

só foi solicitada no próprio país de invenção, no caso US, sigla para United States – 

E.U.A., o que denota a exploração desta tecnologia somente nesse país, sendo este um 

possível mercado. 

Quanto à análise do CIP:  

 A61K36/77: Preparações medicinais contendo materiais de constituição 

indeterminadas derivados de algas, líquens, fungos ou plantas, ou derivados dos 

mesmos, p. ex.,medicamentos tradicionais à base de ervas. / Sapindaceae 

(família do "Spindus"), p. ex.,lichia ou saponária. 

A patente em questão refere-se a preparação de um medicamento para 

combater trombose e e outras desordens vasculares que envolvem a agregação das 

plaquetas, baseado no extrato da semente do guaraná. Tal informação é confirmada após 

a análise do CIP, pois o mesmo possui a classificação na área de preparação de 

medicamentos de origem vegetal, mais especificamente da familia Sapindacea, de onde 

a espécie Paullinia cupana é integrante. 

Estudos nesse sentido em sendo feitos e protegidos, portanto o direcionamento 

para novos estudos podem perpassar por esta patente já em domínio público, bem como 

a exploração deste mercado pode ser de grande valia para o investidor se tal patente 

obteve o retorno de mercado esperado, ou se não, pode ser um mercado já saturado. 

Se esta patente é a única da espécie em domínio público, entende-se que o 

mercado ainda está bastante protegido, contudo para um panorama mais abrangente se 

faria necessário um estudo com patentes que ainda não estão em domínio público 

visando obter o conhecimento do volume do que ainda está protegido e qual tecnologia 

está sendo protegida. 

Quanto ao documento original, as informações contidas na folha de rosto são 

quase que totalmente as mesmas que foram indexadas na base. Nota-se com isso que os 

especialistas por tal indexação julgaram que estas informações eram suficientes para o 

buscador e que não infligiam o direito de divulgação da patente, ademais, o mesmo 

http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/glossary?lang=br&symbol=A61K&term=planta
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acrescentou somente a classificação de assuntos do país, o que seria de interesse para o 

analista se comparado com a legislação vigente para que as decisões tomadas em nível 

estratégico não inflijam os aparatos legais daquele país. 

 

5. CONCLUSÕES  

A proposta da pesquisa apresentou como objetivo a prospecção de um modelo 

de análise de informações existentes em patentes de domínio público, com foco em 

produtos naturais. 

Com o intuito de propor uma execução factível, limitou-se estes produtos à 

aqueles com insumos amazônicos para facilitar a coleta de dados, o que tornou possível 

observar que, as patentes com insumos amazônicos que já estão em domínio público, ou 

seja, podendo ser explorada sem infligir qualquer aparato legal, são quase inexistentes 

em função de dois fatores: a exploração sustentável recente dos recursos naturais 

amazônicos, não só pelo Brasil mas pelo resto do mundo, bem como, a evolução da 

tecnologia, que hoje facilita a troca de informações, subsídio este para geração de novas 

pesquisas e produtos, o que gera a comodidade de comunicação rápida intercontinental, 

pois antes o pesquisador não tinha a facilidade tecnológica de analisar em loco uma 

planta no meio da Floresta da Amazônica, compilar seus dados em um computador e 

enviá-los para a sede de sua instituição de pesquisa do outro lado do globo,  somado a 

isso, a facilidade de locomoção criada pela evolução dos meios de transporte, criou um 

vínculo maior entre instituições de ensino e pesquisa, interligando-os em uma enorme 

rede de colaboração.  

Tais fatos inexistiam na época em que estas patentes foram concedidas, 

dificultando a geração de novos produtos com os subsídios amazônicos. 

A validação do modelo se mostrou eficaz no sentido de identificação de 

tecnologias em domínio público. As informações das patentes detectadas nortearam 

conclusões pertinentes ao analista, se as considerações fossem passadas ao tomador de 

decisão o mesmo teria subsídio informacional validado para investir em produtos 

relacionados às espécies que fizeram parte do escopo da coleta. A não detecção de 

patentes de outras espécies norteariam a decisão por investimentos em espécies até 

então não exploradas substancialmente, podendo abrir portas para novos mercados 

dentro do setor de produtos naturais. 
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O modelo proposto se mostrou eficiente na medida em que as informações 

encontram-se disponíveis gratuitamente. Ademais, o modelo proposto pode ser 

englobado por patentes ainda protegidas, pois, a análise das mesmas é permitida, bem 

como o desenvolvimento de novos produtos baseados em tecnologias já existentes, ou 

seja, evolução de tecnologia, deste modo se um determinado inventor pretende iniciar 

uma pesquisa, o estudo de patentes anteriores, bem como de informação científica 

poderá auxiliá-lo na não repetição de um mesmo processo, economizando arcabouço 

intelectual e financeiro para o desenvolvimento de novas tecnologias. 

 As informações coletadas nas bases de dados e documentos originais se 

mostraram como importantes indicadores de tendências de mercado, parcerias e 

direcionadoras de pesquisa científica, podendo as mesmas serem utilizadas para 

tomadas de decisão em nível estratégico. 
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CRONOGRAMA EXECUTADO 

 

 

Nº 

 

Descrição 

 

Meses do projeto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Levantamento teórico dos 

temas relevantes ao projeto. 
X X X X X X X X X X X  

2 

Busca em bases de dados sobre 

métodos propostos para análise 

de patentes em domínio 

público. 

X X X X X        

3 
Estudo dos documentos 

recuperados. 
     X X      

4 

Busca e recuperação de 

documentos de patentes em 

domínio público em bases de 

dados. 

       X X    

5 Elaboração do modelo         X    

6 
Correção e/ou validação do 

modelo proposto. 
         X   

7 Execução do modelo ajustado          X   

8 
Elaboração de fluxo com as 

funcionalidades do modelo. 
          X  

9 
Elaboração da apresentação e 

do Relatório Parcial 
      X      

10 
Elaboração do resumo e 

relatório final. 
          X  

11 
Preparação para a apresentação 

final para o congresso. 
           X 

 


