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RESUMO 
 
Patentes são indicadores úteis para inovação, mas a compreensão do seu valor ainda é muito 
limitada. Os dados de patentes não são estáticos, ao contrário, patentes citam outras patentes e 
esta ligação permite uma visão dinâmica dos antecedentes e descendentes tecnológicos que 
levam ao conhecimento do estado-da-arte. Este artigo apresenta evidências práticas da 
utilização dos dados das patentes como fonte de pesquisa para geração de inovações 
tecnológicas tanto para um produto sustentável ainda em uso como para desenvolver um novo 
produto com as mesmas funcionalidades. Através de um estudo de caso único de natureza 
qualitativa descritiva, foram realizadas pesquisas em bases de dados de patentes que 
comprovaram a validade do uso dos documentos de patentes como uma fonte de inovação 
tecnológica. A quantidade de informações contidas nos documentos de patentes é imensa e, se 
utilizada corretamente pode contribuir efetivamente para a geração de novos produtos 
garantindo a sobrevivência e o crescimento da empresa em um mercado cada vez mais 
competitivo.   
 
Palavras-chave: propriedade intelectual, patentes, inovação, inovação sustentável.  
 
 
ABSTRACT 

 
Patents are useful indicators for innovation, but the understanding of its value is still very 
limited. The patent data are not static, instead, patents cite other patents and these linkage 
provide a dynamic view of the technological antecedents and descendants knowledge leading 
to state-of-the-art. This paper presents feasible evidences from the use of patent data as a 
research source for the generation of technological innovations both for a sustainable product 
still in use and to develop a new product with the same functionality. Through a single case 
study of qualitative descriptive research was carried out on databases of patents that proved 
the validity of the use of patent documents as a source of technological innovation. The 
amount of information contained in patent documents is immense, and if used properly can 
effectively contribute to the generation of new products to ensure the survival and growth of 
the company in an increasingly competitive market.  
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1. INTRODUÇÃO 
  

A identificação de fontes de inovação que possam, realmente, produzir resultados 
relevantes é um dos grandes desafios das empresas. Por isso, a importância de se atentar para 
a importância dos documentos de patentes como fontes de informação tecnológica para 
geração de novos produtos e processos para assegurar, conforme Freeman e Soete (2008), a 
sobrevivência e o crescimento da empresa em um mercado cada vez mais competitivo.  
 A criatividade nos campos científicos e culturais que impulsiona o crescimento e o 
desenvolvimento econômico e social da humanidade com a geração de novos conhecimentos 
é premiada pela sociedade com a concessão de exclusividade para seus autores explorarem 
comercialmente suas criações.  
  Apesar dos indicadores úteis das patentes, o seu uso ainda é limitado pela dimensão 
da “nossa ignorância dos processos e dos comportamentos que as geram, em especial, a 
compreensão da relação de patentes com a inovação” (Gittelman, 2008, p.21). Um fator a ser 
considerado é que uma patente possue restrição territorial, ou seja, só valem nos países que 
concederam seu registro, sem validade, portanto, em sua maioria, nos demais países nos quais 
pode ser usada livremente como fonte de informações.  
 Direitos de propriedade intelectual são direitos de propriedade que todo indivíduo 
deve exercer por qualquer produção científica, literária ou artística da qual ele é o autor. No 
caso de patentes, esses direitos exigem como contrapartida que os pontos essenciais de uma 
invenção sejam tornados públicos, no pressuposto de que a exclusividade temporária de 
direito é socialmente mais produtiva do que a exclusividade de fato (manutenção do segredo). 
Extingue, portanto, o segredo, já que o conhecimento se torna acessível a todos, pois 
disponibiliza as informações do estado da técnica vigente nas tecnologias, produtos e 
processos desenvolvidos por terceiros e aponta novos caminhos para a pesquisa e 
desenvolvimento de inovações aplicáveis em outros campos do conhecimento humano.  
 A busca de uma maior profundidade nessa discussão sobre direito de propriedade leva 
à seguinte questão de pesquisa: como as informações contidas nos documentos de patentes 
podem, na prática, contribuir para a inovação de um produto sustentável? 
  Para responder a essa questão foi utilizado como unidade de análise um produto 
denominado Recuperador de Calor Para Chuveiro Aquecido (RCPCA), que utiliza o calor da 
água já utilizada no banho para pré-aquecer a água fria que vai para o chuveiro.  
 Partindo das funcionalidades desse produto, a resposta à questão de pesquisa que 
norteou este trabalho levou a dois objetivos: 1) pesquisar e avaliar nos documentos de 
patentes, eventuais inovações para o próprio RCPCA; e 2) pesquisar e avaliar nos documentos 
de patentes, as tecnologias que permitam desenvolver um novo produto ou processo mas com 
as mesmas funcionalidades do RCPCA. 
 
 
2.  REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1. Propriedade intelectual  
 A propriedade intelectual é um instrumento essencial para a difusão do conhecimento 
sem deixar de garantir os direitos exclusivos sobre a ideia ou sobre os benefícios sociais 
decorrentes da sua aplicação. Sua aplicação insere um país na economia globalizada, ao 
oferecer, em especial, produtos cada vez mais compatíveis com as características universais, 
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reduzindo as barreiras ao comércio de bens e serviços e abandonando políticas de substituição 
de importações.  
 A Convenção da World Intellectual Property Organization (WIPO) – uma agência das 
Nações Unidas, criada em Estocolmo em 1967 - define  propriedade intelectual como a soma 
dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às invenções em todos os 
domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, 
às marcas industriais, comerciais e de serviço, além da proteção contra a concorrência desleal 
(WIPO, 2004). São direitos que garantem ao seu autor explorar comercialmente as suas 
criações por um tempo determinado, proibindo terceiros de o fazerem sem sua prévia 
autorização, de forma a assegurar o retorno do investimento e os eventuais lucros gerados pela 
invenção (Scholze & Chamas, 1998). Essa proteção legal incentiva os investimentos para 
outras inovações; estimula o crescimento da economia; gera novos empregos, novas indústrias 
e melhor qualidade de vida (Anechitoae, 2012).   
 A propriedade intelectual divide-se em duas categorias: 1) direitos de autoria, 
compreendendo os direitos do autor no gozo dos benefícios resultantes da produção de suas 
criações, no tocante à publicação, tradução, venda e 2) propriedade industrial: envolve a 
proteção para criações intelectuais nas atividades da indústria, comércio e prestação de 
serviços, abrangendo invenções (novidade no campo técnico, evolução ou solução processos 
técnicos), desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, bem como repressão da 
concorrência desleal. Está sujeita a pagamentos de taxas e períodos de proteção.   
 A propriedade industrial para a Convenção de Paris (1883) é o conjunto de direitos 
que compreende: 1) as patentes de invenção: protegem as inovações técnicas obtidas por 
indivíduos ou pela indústria, principalmente em processos de fabricação para obter a redução 
de custos de fabricação, a melhoria na qualidade do produto, ou a introdução de produtos mais 
sofisticados ou mais eficientes; 2) as marcas de fábrica ou de comércio, associadas à 
conquista e manutenção de mercados pelo fabricante e ao seu prestígio junto ao consumidor; e 
3) as modalidades de ativos intangíveis como: o registro de desenho industrial, servindo 
como um padrão de fabricação e/ou de comercialização; e a patente de modelo de utilidade, 
que se aplica mais à evolução e modernização parcial de ferramentas e máquinas ou 
adaptação para novos usos (WIPO, 2004).  
 No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), criado pela lei 
5.548/70 e ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
é o órgão responsável pelo controle da concessão de patentes e registro de marcas, de modo a 
atender à Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), executando, no âmbito nacional, as 
normas que regulam a propriedade industrial. A proteção dos direitos relativos à propriedade 
industrial efetua-se mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade.  
 
2.2. Patentes: Conceitos. Legislação brasileira. Patentear ou não.  
 A patente, na sua formulação clássica, é um direito conferido pelo Estado, de 
exclusividade da exploração de uma tecnologia pelo seu titular, como contrapartida pelo fato 
dos pontos essenciais da sua invenção se tornarem públicos através do registro da patente. 
Proteger uma patente significa evitar que competidores copiem e vendam esse produto a um 
preço mais baixo, uma vez que eles não foram onerados pelos custos da pesquisa e do 
desenvolvimento do produto. Apesar da temporalidade, é um instrumento valioso e 
imprescindível para que a invenção e a criação industrializável se torne um investimento 
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rentável (INPI, 2013). Uma grande desvantagem da patente, segundo Malvar (2005) é que seu 
registro requer que o método, processo ou sistema seja descrito de forma precisa, facilitando 
seu entendimento. A vantagem, entretanto, é que essas melhorias, quando publicadas, podem 
motivar toda a comunidade científica e acadêmica a direcionar atividades de pesquisa para a 
área daquela patente, permitindo um progresso mais acelerado.  
 
2.3.  Gestão dos documentos de patentes internacionais 
 A importância e a abrangência do tema relacionado a patentes têm levado as nações 
industrializadas a definirem regras consensuais para a sua operacionalização, considerando e 
respeitando a soberania de cada Estado. A Convenção em Paris (1883) definiu os princípios 
para a Proteção da Propriedade Industrial: tratamento nacional: igualdade de proteção, 
vantagens e direitos nacionais também aos países membros; prioridade unionista: o direito do 
depositante de patente original de um país é estendido para todos os demais países membros, 
por um determinado tempo; independência dos direitos: validade da patente apenas no país 
que a concede, que tem liberdade para estatuir seu controle sobre a propriedade industrial; 
territorialidade: proteção com validade somente nos limites territoriais do país que a concede. 
 O WIPO conta com 146 países signatários (até setembro de 2012).  Tem como missão 
promover a inovação e a criatividade para o desenvolvimento económico, social e cultural de 
todos os países membros. Estimula a proteção da Propriedade Intelectual mediante a 
cooperação entre os Estados e estabelece medidas que promovem a atividade intelectual 
criadora e facilitam a transmissão de tecnologia para os países em desenvolvimento. 
Administra, também, o Tratado de Cooperação sobre Patentes (PCT) que permite a proteção 
patentária de uma invenção, simultaneamente num grande número de países, por intermédio 
do depósito de um único pedido internacional de patente (WIPO, 2013). Seu site permite 
acesso a patentes, marcas, desenhos industriais, direitos autorais e recursos, programas de 
atividades, notícias e eventos; além de links que permitem acesso a cêrca de 30 milhões de 
documentos.  
 O European Pattent Office (EPO) administra as patentes depositadas em todos os 
países membros da Organização da Patente Européia (EPC). Através do Espacenet pode-se 
acessar mais de 80 milhões de documentos com informações sobre invenções e 
desenvolvimentos técnicos desde 1836. Disponibiliza pesquisa à base de dados (Wordwide, 
EPO ou WIPO) por: título ou abstract; números das publicações mundiais; data de 
publicação; nome do inventor ou aplicador; classificação CPC e IPC; dados bibliográficos, 
além de opções de tradução para o abstract, descrições, documentos originais com resumo e 
desenhos, citação de documentos, entre outros. Permite, ainda, fazer download dos dados. 
 A forma mais eficiente de prospectar patente é através da informação tecnológica do 
Código Internacional de Patentes (IPC), que caracteriza não o produto em si, mas a 
funcionalidade do seu processo tecnológico utilizando codigos hierárquicos. Essa facilidade 
elimina a dependência da idiossincrasia do examinador que - ao definir o assunto da patente, 
pode gerar um código impreciso. No contexto da IPC, foi atribuído o chamado IPC Green 
Inventory, relacionado com tecnologias envolvidas com o chamado Environmentally Sound 
Technologies (ESTs) caracterizando as patentes ambientais. Analisando as patentes de 1983 a 
1992. Brunnermeier e Cohen (2003) constataram que o numero de patentes ambientais têm 
aumentado e que a inovação ambiental tem ocorrido mais em indústrias que são 
internacionalmente competitivas. 
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2.4. Patente como instrumento estratégico  
 Baseado no fato das patentes serem uma forma de garantir o direito à propriedade 
intelectual é de se esperar que elas incentivem os investimentos das empresas em inovações 
para alcançar maior competitividade. Num mercado extremamente globalizado, competitivo e 
gerador permanente de inovações tecnológicas, é fundamental que as empresas atentem para a 
importância da utilização de patentes como uma ferramenta competitiva que exige uma 
proposta diferenciada de gestão, não como uma simples gestão de serviço, mas como um 
potencial para geração de inovações.  
 A proteção das patentes garante uma exclusividade de exploração, inibindo ações 
imitadoras. Com a sua publicação, a informação estratégica torna-se pública e facilita o 
aparecimento de tecnologia substituta ou imitativa dos concorrentes e entrantes, reduzindo, na 
prática, o tempo de exclusividade do produto e a lucratividade que pode ser contornada 
através das habilidades de gestão como têm acontecido com empresas eletrônicas japonesas.  
 Por essa razão, a gestão do conhecimento é o fator motivador mais relevante para 
recorrer aos documentos patentários, por permitir perscrutar o estado da arte da técnica 
vigente nas tecnologias, produtos e processos desenvolvidos por terceiros (Fernandes, 2003). 
Percebe-se claramente a relação estreita existente entre a gestão da informação, do 
conhecimento e a inteligência competitiva (IC) na utilização de patentes: a gestão da 
informação trabalha no âmbito do conhecimento explícito; a gestão do conhecimento trabalha 
no âmbito do conhecimento tácito e a IC trabalha com ambos (Valentim, 2003). Um número 
crescente de aplicações auxilia nas buscas de IC na internet e as intranets da empresa e os 
serviços que monitoram a internet estão cada vez mais proporcionando processos de IC para 
as organizações (France & Muller, 1999), descobrindo oportunidades, reduzindo riscos 
desnecessários e aumentando o conhecimento e a expertise da empresa para gerar benefícios 
aos negócios. 
 
2.5. Inovação. Inovação sustentável.  
  Cabem neste ponto, algumas considerações teóricas quanto à inovação, estratégicas 
tecnológicas e fontes de inovação. 
  A inovação é tomada, sempre, como sendo um sinônimo para a produção, assimilação 
e exploração, com sucesso, de novidades nas esferas econômicas e sociais, oferecendo novas 
soluções para problemas e assim possibilitar satisfazer as necessidades tanto do indivíduo 
como da sociedade (European Comission, 1995). Sua prática pode ser aprendida e praticada 
para qualquer negócio. As experiências passadas, bem sucedidas ou não, conscientizaram as 
empresas de que a inovação também deve fazer parte do core da empresa, já que o mercado é 
altamente competitivo e as grandes organizações estão sempre buscando novas eficiências, 
forçadas ou inspiradas pelo que ocorre no mercado (Nobrega, 2007).  
 Segundo o Manual de Oslo, as mudanças nos produtos e nos métodos de trabalho 
visam aumentar sua produtividade e/ou desempenho comercial e são agrupadas em quatro 
tipos de inovações: produto, processo e métodos (organizacional e marketing). As inovações 
de produto (bens ou serviços) estão baseadas em novos conhecimentos, tecnologias ou usos 
em suas combinações. As inovações de processo compreendem métodos novos de produção 
ou distribuição ou com melhoras significativas que visam reduzir custos, melhorar a qualidade 
e a eficiência na produção ou distribuição (OCDE, 2005). 
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 Em termos gerais, a inovação é considerada uma inovação sustentável quando 
comprometida com o desenvolvimento sustentável (DS) (Barbieri, Vasconcelos, Andreassi & 
Vasconcelos, 2010), definido segundo CMMAD (1998, p.46) “como “aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 
a suas necessidades”. É a introdução (produção, assimilação ou exploração) de produtos, 
processos produtivos, métodos de gestão ou negócios, novos ou significativamente 
melhorados para a organização que traz benefícios econômicos, sociais e ambientais, 
comparados com alternativas pertinentes (Barbieri et al., 2010). 
 Uma inovação tecnológica, por sua vez, é definida como a introdução no mercado de 
um produto (bem ou serviço) tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado ou pela 
implantação de um processo produtivo tecnologicamente novo ou aprimorado (Rezende & 
Tafner, 2005). Enquanto os novos produtos são encarados como lideres de inovação no 
mercado, a inovação de processos desempenha um papel estratégico também importante 
(Tidd, Bessant & Pavit, 2008).  
 A importância da inovação tecnológica para o sucesso das empresas leva à difícil 
decisão de optar entre comprar ou fazer tecnologia, opção não excludente para alguns autores, 
mas complementar tendo em vista que nenhum país detém a maioria da tecnologia disponível 
no mundo (Stal, Campanario & Andreassi, 2006), além do fato de que a geração de inovações 
requer capacitação em P&D não apenas para desenvolver, como também para identificar e 
explorar conhecimentos do ambiente externo (Cohen & Levinthal, 1989).  
 A necessidade crescente de conhecimentos científicos para o alcance do progresso 
técnico que ocorre simultaneamente com o encurtamento do ciclo tecnológico das inovações e 
com o fenômeno da globalização dos mercados vem exigindo dos atores envolvidos nos 
processos de difusão de inovação, esforços no sentido da intensificação das práticas de 
cooperação tecnológica (Fujino, Stal & Plonski, 1999). Assim, as empresas têm uma série de 
estratégias tecnológicas alternativas: usar seus recursos e habilidades técnicas e científicas; 
formar alianças; adquirir licenças; fazer previsões; desenvolver uma série de novos produtos e 
processos (Freeman & Soete, 2008). São opções que dão origem a novos conceitos, como 
alianças estratégicas (Mendel & Ferreira, 2006), rede de empresas (Britto, 2002) e inovação 
aberta ou open innovation (Chesbrough, 2003). São estratégias de geração de valor tratando a 
inovação como resultado de uma importante cooperação produtiva e tecnológica, baseada na 
constatação de que as fontes de inovação na maioria das vezes não se encontram dentro da 
empresa, mas no ambiente externo (Stal et al., 2006) e que levam a ações cooperativas não 
associadas à redução de custos, mas no posicionamento estratégico que contempla a 
exploração de oportunidades e adequação às tecnologias. A crescente complexidade do 
processo de P&D requer aglutinação de competências e intercambio de informação e a um 
balanço entre os princípios de cooperação e competição, ou coopetição, que segundo 
Brandenburger e Nalebuff (1997), representa um novo modo de pensar e fazer negócios.  
 A inovação tecnológica para obtenção da competitividade foi considerada importante 
por Porter (1990) ao ressaltar que a inovação e o melhoramento em métodos e em tecnologia 
são elementos centrais para a obtenção da vantagem competitiva baseada na relação empresa-
ambiente externo, com maior relevância para o setor de atividades no qual a empresa se 
insere.   
 Assim, a identificação das fontes de inovação que realmente produzam resultados 
relevantes é um dos grandes desafios das empresas. Uma vez identificada a fonte de inovação, 
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os processos de sua adoção podem ser priorizados e estabelecidos de modo a aumentar a sua 
eficiência e eficácia a fim de buscar maior competitividade para a Empresa (Stal, 2007). 
 Identificam-se três tipos de interações externas como fontes de inovação: fontes de 
informação abertas: informações de livre acesso, que não exigem qualquer pagamento sobre 
os direitos de propriedade tecnológica ou intelectual ou interação com a fonte; aquisição de 
conhecimento e tecnologia provém da compra de conhecimento externo e de bens de capital 
(máquinas, equipamentos, software) e de serviços incorporados no novo conhecimento ou 
tecnologia, sem interação com a fonte; e inovação cooperativa exige a cooperação ativa com 
outras empresas ou instituições de pesquisa em atividades tecnológicas, podendo compreender 
a compra de conhecimentos e tecnologia (OCDE, 2005). 
 Sem tempo ou condições de “reinventar”, muitos setores econômicos copiam, adaptam 
e praticam inovações, incentivando não só perspectivas de elevado crescimento às suas 
empresas, mas também oportunidades de desenvolvimento de novos produtos, serviços, 
técnicas de produção e processos administrativos (Wagstyl, 2011).  
 É preciso considerar que para o caso da proteção industrial, o valor econômico de uma 
inovação não está diretamente relacionado com o valor cientifico da invenção tecnológica 
realizada e que o potencial de êxito comercial de uma inovação deve ser avaliado em relação 
ao mercado e não em relação ao estágio tecnológico alcançado. Portanto, a proteção só se 
justifica quando a inovação for objeto de exploração comercial (Bercovitz, 1994, apud Fujino 
et al., 1999, p.47). Se a patente certamente aumenta o poder competitivo das empresas 
propiciando-lhes uma vantagem em termos de lucratividade, também pode encurtar o prazo de 
duração do privilégio conquistado, abreviando a sustentabilidade da vantagem competitiva 
(Barney, 2002).  
 De qualquer modo, buscar essas experiências registrando ou explorando patentes que 
representam um ativo valioso para seus titulares, mas com suas informações possíveis de 
serem acessadas por terceiros, têm se mostrado um interessante recurso competitivo à 
disposição das organizações.  
 
2.6. Patente como fonte de pesquisa para geração de inovações tecnológicas 
 Frente às considerações anteriores, para maior competitividade num mercado 
globalizado repleto de inovações tecnológicas, as empresas devem atentar para a importãncia 
de patentes como fonte de pesquisa de informação tecnológica para geração de novos 
produtos e processos.  
 A base deste estudo está no fato de que uma patente possibilita a remuneração da 
pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico, gerando, ao mesmo tempo, um 
instrumento competitivo articulado com a estratégia da empresa desenvolvedora e uma fonte 
de informação tecnológica para o mercado, ao permitir a disseminação do conhecimento de 
novas tecnologias aplicadas às patentes de forma mais rápida.  
 Esse contexto, no qual o sistema de patentes é visto como uma proteção à propriedade 
industrial é, aparentemente, contraditório, pois protege os inventores contra imitações ao 
mesmo tempo que serve de fonte de informações para facilitar invenções e inovações 
(Verspagen, 2003). Por isso, questões legais e éticas colocadas por instituições internacionais 
procuram flexibilizar os limites dos registros dos conteúdos da propriedade intelectual de 
forma a garantir, simultaneamente, o direito de propriedade e de geração de receitas com o 
crescimento econômico e benefício para a humanidade. 
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 Como só valem nos países que concederam o registro, as patentes são consideradas de 
livre uso nos demais, sem nenhum impedimento quanto ao uso de suas informações. Esta 
situação leva à discussão sobre a efetividade dos direitos de propriedade apregoada pela 
patente. Para alguns setores - como o farmacêutico, as patentes são uma garantia para investir 
em inovação que demandam muito tempo de desenvolvimento, mas em outros setores, em sua 
grande maioria – como o eletrônico, as patentes pouco contribuem em função do mercado 
altamente competitivo e dos rápidos processos de descontinuidades tecnológicas. Outro 
aspecto sobre a efetividade está relacionado com os aspectos legais dos direitos de 
propriedade que dependem das leis de cada país (Bessen & Meurer, 2008). 
    As patentes apresentam as informações mais recentes de um setor tecnológico, 
atualizam os conhecimentos sobre qualquer tecnologia, produto e processo; direcionam os 
esforços de P&D no sentido de apontar novos caminhos, evitando a duplicação de esforços; e 
indicam investimentos no que pode ser efetivamente novo, tendo em vista a disponibilidade 
de informações técnicas bem antes do que outras fontes (Ferreira, Guimarães & Contador, 
2009). Os dados de patentes podem ser considerados como medidas substitutas da produção 
de P&D em forma de invenções (OECD, 2010), melhorando o nível atual de uma ferramenta, 
processo ou técnica, e ao mesmo tempo aplicável na indústria (Kirankabes, 2010).  
 Dados de patentes não são estáticos. Patentes citam outras patentes, e estas ligações 
proporcionam uma visão dinâmica dos antecedentes tecnológicos e descendentes de 
invenções patenteadas. Ao longo do tempo, acumulam citações que permitem aos 
pesquisadores identificar patentes mais citadas que tiveram impacto sobre as invenções 
subsequentes. Por isso, não é surpreendente que a pesquisa empírica sobre inovação se baseie 
cada vez mais em dados de patentes (Gittelman, 2008). As datas informadas permitem saber 
se ainda são legalmente protegidas ou se podem ser usadas sem o consentimento do titular. Os 
lay-outs, dados bibliográficos e desenhos indicam a essência da invenção. Dados diversos 
(endereço, nome do inventor e do titular) também permitem contato com os responsáveis pela 
patente (Jansson, 2000). Pesquisa de Ferreira et al. (2009), em empresas que conhecem o 
assunto e a utilidade de uma patente mostraram que 85 % do total completaram um processo 
de obtenção de patentes e desses, 46% foram motivados pela obtenção de um monopólio 
temporário através da patente. 91% do total usam patentes como fonte de informação, e 
desses, 87% consideraram sua elevada relevacia para se obter maior conhecimento. 
 

3.  METODOLOGIA 
 A questão de pesquisa proposta neste trabalho “como as informações de patentes, 
podem, na prática, contribuir para a inovação de um produto sustentável?” propõe a 
exploração das informações contidas nas patentes para descobrir funcionalidades que possam 
contribuir para a inovação de um produto (unidade de análise) ainda em uso, denominado 
RCPCA ou para a criação de um novo produto ou processo tecnológico. 
 A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso de natureza qualitativa, 
apropriado nas situações em que a questão de pesquisa é uma interrogação do tipo “como”, 
preferido para a investigação de um fenômeno atual em profundidade inserido no contexto da 
vida real, sobre o qual o pesquisador possui pouco ou nenhum controle efetivo (Yin, 2010). 
 A pesquisa foi conduzida em nível descritivo ao prover descrição dos fenômenos 
pesquisados, sem procurar estabelecer relações de causa e efeito, mas apenas mostrar a 
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realidade como ela é, embora os resultados possam ser usados posteriormente para testar e 
formular teorias (Eisenhardt, 1989).  
 A análise de dados envolveu o exame, a categorização ou combinação de evidências 
cujos resultados contribuíram para responder à questão de pesquisa (Yin, 2010), e foi 
realizada em paralelo com a coleta dos dados, o tratamento e a análise dos dados (Creswell, 
1998) com auxílio do programa Atlas.ti para facilitar a manipulação dos dados.  
 
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  
4.1. Pesquisa e avaliação de inovações para o RCPCA 
 Neste tópico são apresentadas as características do RCPCA (dados de registro da 
patente, análise funcional e benefícios) e a busca de inovações nas bases de dados. 
 
Características do RCPCA 
 O RCPCA surgiu nos anos 2000 – em pleno período de racionamento de energia no 
Brasil, pela percepção do seu inventor, José Geraldo Magalhães - de que a água quente usada 
e descartada no banho era energia que estava sendo desperdiçada. Assim pensou em um 
sistema que pudesse aproveitar a energia térmica da água quente para aquecer a água que vai 
para o chuveiro. O invento foi registrado e depositado no INPI em 03/01/2001. Sua 
classificação IPC foi posteriormente alterada para F28D7/14 e F24D17/00.   
 A função do RCPCA é pré-aquecer a água fria limpa que vai para o chuveiro elétrico, 
com o calor da água quente que foi utilizada no banho, cf. ilustrado na Figura 1- RCPCA 
instalado e ampliado, abaixo. 
   

                                    
 Figura 1 - O RCPCA instalado e ampliado   
 Fonte: Rewatt (2011) 
 
 A água fria antes de ir para o chuveiro elétrico desce pelo cano, circula por dentro do 
RCPCA instalado no chão debaixo do chuveiro e então sobe para o chuveiro. A água quente 
usada no banho, ao cair, aquece o RCPCA que transmite o calor para a água fria que circula 
no seu interior. Assim, ela sobe pré-aquecida ao chuveiro. 
 O RCPCA é composto de uma caixa externa de PRFV (Polímero Reforçado com Fibra 
de Vidro) com uma plataforma com 40 mm de altura e diâmetro externo de 588 mm onde é 
montada uma serpentina com canos de alumínio de 0,7 mm de espessura que formam duas 
espiras conectadas: a espira externa com diâmetro externo de 12,7 mm e comprimento de 6,50 
mts e a espira interna com diâmetro externo de 11,1 mm e extensão de 6,0 mts. O aparato é 
resistente, pois precisa sustentar o peso da pessoa durante o banho. 
 Os princípios físicos do RCPCA estão associados à condutividade térmica, relacionada 
com o coeficiente de transferência de calor de alguns materiais através da convecção e 
radiação. Condutividade térmica de alguns materiais a 27º C: Prata (426 J), Cobre (398J), 
Alumínio (237J), Tungstênio (178J), Ferro (80,3J). Devido ao custo elevado, o primeiro é 
pouco utilizado. O cobre predomina na confecção de tubos para o mercado de refrigeração. O 
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alumínio é três vezes mais leve que o cobre e o aço, 30% mais barato que o cobre, altamente 
flexível, mais resistente à corrosão, suporta pressões e temperaturas elevadas e é excelente 
condutor térmico. Permite melhor acabamento e pode ser reciclado sem limites.  
 O RCPCA atende às condições de um produto inovador sustentável, sem similar no 
mundo, e os dados comprovam que sua aplicação incorpora as dimensões da sustentabilidade 
sob a perspectiva do DS. O laudo emitido pelo Laboratório Green da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais em 17/10/2006 comprovou a redução do consumo de energia de 30 
a 40%, fato que levou a Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG) a adotar o RCPCA no 
Programa de Eficiência Energética instalando-o gratuitamente em mais de 25 mil residências 
em comunidades carentes da região metropolitana da Belo Horizontes, capital do Estado de 
Minas Gerais. Bons resultados levaram à sua aplicação por empresas concessionárias dos 
Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, alcançando até o ano de 2012, o número 
total de 140 mil unidades instaladas, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais 
para a empresa fabricante, concessionárias e comunidades favorecidas (Kono, Oura, 2012). 
Busca de inovaçõs para o RCPCA 
 O objetivo inicial desta pesquisa foi pesquisar tecnologias que pudessem gerar 
inovações incrementais ou radicais para o RCPCA. Neste caso, o foco de inovação é o 
RCPCA integrado a um processo que inclui o chuveiro para banho. 
 Uma curiosidade inicial: o resultado da busca no Espacenet com os termos “heat 
exchanger for heated shower” – tradução literal em ingles do RCPCA foi zero. Utilizando o 
nome do inventor “magalhaes jose geraldo” chegou-se aos dados da patente “Recuperador de 
calor para chuveiros aquecidos”, publication info BR0003118 e priority date 2000-06-29, um 
breve abstract em português mas sem outra informação. Os dados foram transferidos pelo 
INPI sem a respectiva tradução para o inglês e sem as sucessivas alterações. 
 Inicialmente, pesquisou-se nas bases de dados da Espacenet, WIPO-Patentscope e 
GooglePatents, as patentes cuja análise funcional e utilização fosse similar à do RCPCA. Para 
isso, foram utilizados “terms” em inglês relacionados com as suas funcionalidades, confiando 
no método de busca que utiliza o algoritmo Stemming de Porter. Os resultados estão anotados 
no Quadro1 - Patentes com mesmas funcionalidades do RCPCA.  
                         

Frases de busca Espacenet  Patentscope  Google Patents 
1.recovering heat bathing shower 2 0 24.000 
2.recovering heat hot waste water 30 192  90 
4.recovering heat bath 24 107  2.890 
5.recovering heat bathing 8 20 258.000 

  Quadro1 – Patentes com mesmas funcionalidades do RCPCA 
   Fonte: Espacenet, Patentscope, GooglePatents (2013) 
 
 Das patentes localizadas na Espacenet (64), Patentscope (20) e GooglePatents (90) 
foram eliminadas as duplicidades. No caso do GooglePatents foram eliminadas as patentes 
que mencionavam Patentscope ou Espacenet nos Links Externos. As restantes (75) foram 
analisadas individualmente (IPCs, abstract e drawings), sendo eliminadas as que 
apresentaram IPCs não similares às do RCPCA, ou seja, IPCs diferentes de F24 
(Aquecimento, etc.) e F28 (Troca de calor). Também foram eliminadas as patentes em que as 
palavras estavam distribuídas aleatoriamente pelo title, front page ou descrição. 
 Restaram 8 patentes para uma análise mais refinada, com consultas aos dados 
bibliográficos como a descrição, reivindicação, documento original, desenho e citações de 
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patentes. Uma patente encontrada, também brasileira, propõe um recuperador de calor dentro 
do próprio chuveiro. Fazendo uma comparação direta com o RCPCA, alega obter maior 
eficiência na redução do consumo de energia elétrica. Mas sua invenção é um chuveiro 
especial, e não aproveita o calor da água utilizada no banho. Outra patente substitui a energia 
elétrica por energia solar. Outros propõem, ainda, instalações de alvenaria específica para o 
recuperador de calor ou temporizadores para chuveiros. Nenhuma dessas patentes fornecia 
dados específicos que comprovasse simultaneamente a facilidade de instalação, a praticidade 
de uso, a redução do consumo de energia e os benefícios baseados nas dimensões da 
sustentabilidade. Na busca na Espacenet e na Patentscope com a substituição da palavra 
“recovering” por “exchanging” cf. Quadro1 apontou 10 patentes com 3 duplicidades. Todas 
foram analisadas e eliminadas por também apresentarem IPCs não similareas às do RCPCA.  
  Dessa forma, pode-se concluir que os resultados da busca não apontaram tecnologias 
que pudessem resultar em inovações incrementais ou radicais para o RCPCA. 
 
 
4.2. Pesquisa e avaliação para desenvolver um novo produto (TC) 
 O segundo objetivo da pesquisa foi desenvolver um novo produto (TC), a partir das 
tecnologias do RCPCA. A mudança do termo RC para TC prende-se ao fato de que a IPC usa 
o termo trocador (exchanging) e não recuperador (recovering). Assim, o foco é um novo TC, 
que pode ser uma inovação incremental ou radical do produto RCPCA ou de um novo 
processo industrial para troca de calor, não mais relacionado com o banho de chuveiro.  
 Buscou-se, assim, uma similaridade de funcionalidade dos dois aparatos, utilizando a 
classificação IPC, pois a estrutura hierárquica da classificação IPC oferece informações com 
razoável especificidade e constitui uma fonte altamente concentrada de informação relevante 
em campos tecnológicos altamente complexos ao disponibilizar informações técnicas bem 
antes do produto estar no mercado. A busca desse objetivo foi desenvolvida em três etapas: 1) 
elaboração da análise funcional do novo TC a partir da IPC do RCPCA; 2) elaboração da 
análise estrutural das IPCs que mais atendem à análise funcional de um novo TC; e 3) análise 
das funcionalidades possíveis para um novo TC.  
 

Etapa 1: Análise funcional do novo TC a partir da IPC do RCPCA 
 A análise funcional do novo TC é apresentada visualmente na Figura 2 – 
Representação gráfica da funcionalidade do novo TC.  
                        

      
Figura 2 – Representação gráfica da funcionalidade do novo TC  
       Fonte: Os autores 
 
 Entre os benefícios esperados por esse novo TC, podem ser citados: 1)facilidade de 
instalação, utilização e manutenção; 2) aplicação industrial; 3) aparato de custo reduzido e 
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rápido retorno de investimento; 4) economia do consumo de energia elétrica através de troca 
de calor; e 5) contribuição para o DS (IPC Green Inventory). 
 Para a busca de inovações para um novo TC, foram utilizadas frases em inglês 
associadas às características e funcionalidades do novo produto, respeitando, nesse caso, os 
termos da Classificação Internacional de Patentes (IPC). Por essa razão, a pesquisa ampliou a 
busca utilizando variações da palavra “exchanging” e a referência ao novo produto deixou de 
ser de “recuperador de calor” (RC), para ser de “trocador de calor” (TC). Foi eliminada, 
também, qualquer referência a banho (bath) ou chuveiro (shower), pois a intenção foi ampliar 
a prospecção para outras aplicações. Os resultados são apresentados no Quadro 2 – Lista de 
Patentes com as funcionalidades do novo TC. 
 

       Frases Espacenet Patentscope GooglePatents 
1.heat exchanger (and) waste water  132  315 742.000 
2.exchanging heat (and) hot waste water  3 4 9 
3.hot waste water (and) exchange heat   5 0 30 

      Quadro 2 – Lista de Patentes com as funcionalidades do novo TC  
       Fonte: Espacenet, WIPOPatentscope, GooglePatents (2013) 
 

 Das patentes encontradas na Espacenet (140), na Patentscope (319) e no 
GooglePatents (39) foram eliminadas as duplicidades e aquelas com a  priority-date 
anteriores a 2000, privilegiando tecnologias mais recentes. As patentes restantes foram 
analisadas individualmente (IPCs, abstract e drawings), sendo selecionadas as que 
apresentavam tecnologias e aplicações (IPC) relacionadas exclusivamente com as tecnologias 
de troca de calor (seção/classe/grupo iguais a F28D1, F28F1 e F28F21). Para atender ao 
objetivo de um produto sustentável, foram consideradas, também, apenas as IPC que estão 
alinhadas com o IPC Green Inventory. 
 Dessa forma, as patentes (total de 32) que poderiam atender à funcionalidade do novo 
TC foram utilizadas para a análise estrutural, discutida a seguir. 
 
Etapa 2: Análise estrutural das IPCs que mais atendem à análise funcional do TC 
 Na análise estrutural, buscou-se as interconexões das IPCs em cada patente para em 
seguida, elaborar uma rede das interconexões das IPCs entre todas as patentes, permitindo 
uma visão (rede) de como as tecnologias estão se articulando e se interconectando nas 
patentes selecionadas. Devido à grande quantidade de patentes e a complexidade das 
interações das IPC foi utilizado o software Atlas.ti, visando a análise qualitativa dos dados, a 
elaboração da análise de conteúdo e a ordenação conceitual das IPCs, 
 Assim, o abstract de cada patente selecionada foi transferido para um documento 
único (PDF) que se tornou a “unidade hermenêutica” do Atlas.ti. Cada título de patente foi 
convertido em uma citação, e todas as suas IPCs foram utilizadas para a formação das 
familias de códigos e das redes de relacionamentos (“faz parte” ou “está associado”).  
 Ao atribuir um código de família para cada IPC, relacionando as IPCs de uma mesma 
patente, o Atlas.ti gerou dois números: o primeiro (grounded) aponta quantas vezes uma IPC 
foi aplicada, ou seja, o numero de citações ligadas a ela; o segundo (density) se refere ao 
numero de ligações de um código a outros, exprimindo, portanto a sua complexidade na 
relação com outras IPCs, vinculadas às relações (associação): “está associada com” (IPCs de 
diferentes seção/classe/subclasse de uma mesma patente) e “é parte de” (IPCs de mesma 
seção/classe/subclasse/grupo/ subgrupo, sendo que qualquer subgrupo diferente de 0 é parte 
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do grupo hierárquico superior com subgrupo = 0). As IPCs assim obtidas que interessam ao 
nosso estudo, por apresentarem tecnologias mais alinhadas com a análise funcional desejada 
para um novo TC, constam no Quadro 3 – Lista das IPC relacionadas com o TC.  
 

F28: TROCA DE CALOR EM GERAL 
F28D: APARELHO DE TROCA DE CALOR, NÃO INCLUÍDOS EM UMA OUTRA SUBCLASSE. 
F28D1/00: Aparelhos de troca de calor com grupos de condutos fixos para apenas um meio de troca de  calor... 
F28D1/04:  . . com condutos tubulares 
F28D1/047: . . . esses condutos sendo curvos, p.ex., em forma de serpentina ou ziguezague 
F28D7/00: Aparelho de troca de calor com grupos de condutos tubulares fixos para ambos os meios de troca ... 
F28D7/14: ... sendo ambos os tubos curvos 
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 Quadro 3 – Lista das IPC relacionadas com o novo TC 

Fonte: INPI (2013)        

  
 Note-se que as tecnologias (IPC) selecionadas associadas ao novo TC são mais amplas 
do que o RCPCA, limitadas às IPCs F24D17/00 e F28D7/14.  
 O uso do símbolo das IPCs ao nível de subgrupo favorece uma análise mais refinada, 
pois limita a pesquisa das áreas tecnológicas, das funções e da aplicação/processo para um 
novo TC. 
 

Etapa 3: Análise das funcionalidades possíveis para um novo TC. 
 A fim de dirigir a pesquisa para as tecnologias de troca de calor (IPC F28), foram 
eliminadas: as IPCs com seção/classe F24 relacionadas a tecnologias de aquecimento e a IPC 
F28D1/14, por pressupor dois condutos tubulares. Restaram as IPCs F28D1/04 F28D1/047 
F28F1/10 F28F21/08. 
 As buscas no Espacenet (Worldwide) foram feitas utilizando-se grupos de acesso 
formados pelas combinações simples das quatro IPCs de: quatro elementos (total de 1); três 
elementos (total de 4); e dois elementos (total de 6), gerando então 11 grupos de acessos.  
 Nessa análise detalhada, as funcionalidades encontradas que poderiam ser 
interessantes para o novo TC foram anotadas. O resultado final da busca é apresentado no 
Quadro 4 - Lista das funcionalidades possíveis para adoção para um novo TC. 
 

COMBINAÇÕES DE IPC RESULTADOS ANALISADOS FUNCIONALIDADES POSSÍVEIS DE ADOÇÃO  
Com  04 IPCs 0 0 . nenhuma 
Com  03 IPCs       29 1 . nenhuma 
Com 02       412 126 . aparato vertical com circulação invertida 

. ziguezague, otimizando transferência de calor 

. coletores/aletas de rápida absorção de calor 

. trocador de calor com micro canais ou TC secundário 

. uso de liga de CU (95) e AL (5), boa resistencia à corrosão 

  Quadro 4- Lista das funcionalidades possíveis para um novo TC. 
   Fonte: Os autores 
 

4.3. Proposta para um novo TC  
 O quadro anterior permitiu analisar a viabilidade da aplicação da funcionalidade para 
um novo TC com as seguintes características: aparato retangular fechado com uma tampa 
construído de material resistente a altas temperaturas e de baixa condutibilidade térmica. No 
seu piso é montado um tubo de metal dobrado em ziguezague de forma a cobrí-lo totalmente e 
sem apresentar frestas entre as dobras do tubo. As extremidades do tubo servem para entrada 
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e saída da água limpa e são localizadas em faces opostas do reservatório. Igualmente, uma 
entrada e uma saída para a água quente. A duas entradas ficam em extremidades opostas. O 
piso do TC é levemente inclinado de forma a dar vazão à água quente. Assim, a água quente 
descartada entra no TC, circula sobre o tubo, aquecendo-o e sai pela outra extremidade.   
 Algumas considerações adicionais: 
 . A dimensão do TC depende da temperatura de água quente descartada: quanto mais 
quente, maior o comprimento do tubo e consequentemente, a dimensão do aparato, a fim de 
aproveitar ao máximo a troca de calor. 
 . É acoplado a qualquer sistema de circulação de fluxo contínuo, aquecendo a água 
limpa a ser usada para um uso específico. O sistema fechado visa maximizar o uso da água 
quente, eliminar vazamentos. A tampa permite a abertura para sua limpesa.  
 . O TC pode ser construído de PVC ou PRFV- Polímero Reforçado com Fibra de 
 Vidro, com o tubo de liga de Cobre e Alumínio, que apresenta boa resistência à corrosão em 
contato com a água, ácido e soluções salinas. O aparato deve, também, suportar o peso do 
tubo e do volume de água que circula no seu interior e a alta temperatura da água quente. 
 As características acima estão alinhadas com a funcionalidade e benefícios do novo 
TC, que se configura como uma inovação de produto para um sistema de circulação de água 
fria que é aquecida para uso domestico ou industrial, como, por exemplo, em lava-louça ou 
outros processos industriais, que utilizam a água a uma temperatura elevada (entre 40º a 90º 
C), por um tempo considerável, por ex. mínimo de 30 minutos. 
 
5. CONCLUSÃO 
 A adoção do RCPCA como unidade de análise para este estudo levou à decisão de 
definir dois objetivos: 1) desenvolver uma inovação para o próprio RCPCA num processo que 
inclui o chuveiro para banho e 2) desenvolver um novo produto, com as mesmas 
funcionalidades do RCPCA, mas para ser utilizado em outro processo, configurando, assim 
uma inovação de produto e de processo. 
 Para explorar inovações para o próprio RCPCA, as palavras chaves para acesso aos 
bancos de dados estavam, de forma exclusiva, relacionadas com os termos “recuperador” 
(recovering) e “banho” (bath). As análises não apresentaram tecnologias que poderiam 
agregar inovações ao RCPCA, seja para um aperfeiçoamento (incremental) ou uma mudança 
significativa (radical). Para atender ao segundo objetivo, o aperfeiçoamento do RCPCA passa 
também por uma inovação de processo tecnológico, não mais relacionado com o sistema de 
chuveiro. A análise pela funcionalidade implicou na pesquisa pelo Código Internacional de 
Patentes (IPC) e na alteração do nome do novo produto para trocador de calor (TC) ou heat 
exchange não mais recuperador de calor ou heat recovering.  
 Os procedimentos para atender aos dois objetivos permitiram pesquisar a base de 
dados de duas maneiras: por palavras chave (full text e abstract) ou por IPCs. A utilização de 
um produto bastante específico, no caso o RCPCA e algumas limitações intencionalmente 
impostas nas pesquisas, reduziram o número de dados manipulados e, consequentemente, a 
complexidade das análises e conclusões. Mas não deverá ser regra geral quando se tratar de 
necessidades mais complexas que envolvem outras variáveis como o amplo conhecimento dos 
recursos disponíveis na base de dados e do próprio sistema de patentes; custo e tempo 
envolvidos na pesquisa; e falta de cultura em relação à tecnologia patenteada e de capacitação 
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em P&D não apenas para desenvolver, mas também para perscrutar o estado da técnica 
vigente em sua área estratégica para identificar e explorar novas tecnologias.  
 Não foram encontradas inovações para o RCPCA, mas algumas propostas foram 
sugeridas para um novo TC, comprovando a viabilidade do uso dos documentos de patentes 
como fontes de inovação tecnológica.  
 A quantidade de informações contidas nos documentos de patentes é imensa e, se 
utilizadas corretamente, podem se constituir numa valiosa fonte de informações, contribuindo 
efetivamente para geração de novos produtos e processos garantindo a sobrevivência e o 
crescimento da empresa em um mercado cada vez mais competitivo.  
 Dado o elevado número de patentes que devem ser lidas, analisadas e categorizadas é 
dificil, ou quase impossível, que o processo para alinhar as categorias e processos das 
tecnologias não prescinda de outras habilidades e capacitações como recursos 
computacionais, gestão da informação e do conhecimento e processos de inteligência 
competitiva. 
 Alguns estudos futuros recomendados visando aprofundar a discussão do tema: 
processos de gestão do conhecimento e inteligência competitiva; efetividade das patentes em 
relação ao estado-da-arte (prior art); função social das patentes. 
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