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INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

+ 100M 
Total de docs patentes 

depositadas

70% 
informação 

estar somente 
em patente

1st China
Maior depositantes de 

patentes 

IP5
CN, EUA, JP, EU, 
KR representam 

93% PCT 

114M
Documentos 

científicos

+65%
provenientes da Asia

Brasil
~28K depósitos de 

pedidos patentes/ano

30%
Pesquisa Duplicada

http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/patent_information.pdf
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Como será no pós Covid-19?

• Mudança pré vs pós Covid-19

• Patentefrom universiyt

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/

Investimento em P&D pré-Covid-19

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
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Investimentos
em P&D

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/

• Como será no pós-
Covid-19 ?

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/


Importância das informação de patentes

• Visão global

• Plataformas e 
dados

• Informação
estruturada

• Tecnologias 
classificadas

• Cobertura em 
todas as áreas 
tecnológicas
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Mapeamento Tecnológico – PLR 
(Patent Landscape Report)

• Possibilita fundamentar decisões baseada em
informações de forma eficiente.

• Desenvolvida para abordar as preocupações
associadas à tomada de decisão de alto risco em
várias áreas tecnológicas

• Decisões baseada em dados e evidências que 
mitigam o risco.

Photo by Garrett Sears on Unsplash

https://unsplash.com/@garrettsears?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/map?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Rastreando Inovação

Conferências - Teses

Artigos Científicos

Alianças de P&D, Joint 

Ventures e Funding Ventures

Patentes

Lançamento de Produto

Tempo para lançamento de Produto
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Dados de MercadoDados de 

Publicação Científica

Dados de Patentes

Analisar um espectro de bancos de dados que abrangem diferentes estágios ao longo 

de uma inovação tecnológica pode ajudar a avaliar a maturidade da tecnologia.
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“Utilizar repertório de patentes e literatura
científica podem ser uma janela para a inovação.”

A.B Jaffe, G. de Rassenfosse
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The magic of patent information

Soonwoo Hong

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

https://unsplash.com/@jeremybishop?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/wave?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Evolução das busca de informação

Photo by Kevin Ku on Unsplash

https://unsplash.com/@ikukevk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/machine-learning?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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INOVAÇÕES GERADAS NA UNIVERSIDADES



Possibilidade de antecipar movimentos de mercado
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Rastreando Inovação
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Rastreando Inovação
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Rastreando Inovação
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Licenciamento de Patentes

Estratégia

Photo by Perry Grone on Unsplash
Photo by Anne Nygård on Unsplash

https://doi.org/10.1016/j.wpi.2013.12.002

https://unsplash.com/@perrygrone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/partnership?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@polarmermaid?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/strategy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Patent Pool

Photo by Perry Grone on Unsplash

https://unsplash.com/@perrygrone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/partnership?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


https://www.youtube.com/watch?v=PKDVnlE3Ki4&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=PKDVnlE3Ki4&t=12s
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