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RESUMO
Em 2016 passa a vigorar, na 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre a
Mudança do Clima, o Acordo de Paris. Aprovado por 195 países, incentiva a formulação de estratégias
de adaptação aos cenários de mudanças climáticas, buscando tecnologias para reduzir as emissões
de GEE e empenhando esforços para um desenvolvimento sustentável. O processo de produção de
fertilizantes sintéticos consome grande quantidade de energia e gera consigo uma considerável
quantidade de emissões de GEE motivadores para o aquecimento global. O tratamento de dados
patentários, ferramenta de inteligência competitiva, permite nortear os stakeholders quanto à superação
de desafios e investimentos tecnológicos. O trabalho objetiva, com base em séries históricas de dados,
elencar informações no âmbito das patentes relacionadas ao gerenciamento de resíduos para a
produção de biofertilizantes. O Questel Orbit e o Patent Vantage Point são as ferramentas selecionadas
para o monitoramento de tendências por meio análise de publicações de patentes e para prospecção
tecnológica em diversos bancos de dados estruturados. A abordagem metodológica e de investigação
são promovidas através de uma pesquisa exploratória e descritiva: levantamento bibliográfico e de
legislações; listagem de Tecnologias Verdes baseada no Inventário publicado pela OMPI; acesso a
base de dados de publicações de patentes e tratamento e análise dos resultados. Os resultados são
analisados para: Japão, Europa, EUA, Coréia, Índia e Brasil. Explora aspectos que possam contribuir
para a ampliação do alcance de tais resultados, os desafios a serem superados e as oportunidades
proporcionadas pelas tecnologias de produção de biofertilizantes diante das mudanças nos cenários
nacional e internacional.
Palavras-Chave: Patentes; Prospecção Tecnológica; Tecnologias Verdes; Economia Circular;
Biofertilizantes.
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ABSTRACT
In 2016, the Paris Agreement became effective at the 21st Conference of the Parties to the UN
Framework Convention on Climate Change. Approved by 195 countries, it encourages the formulation
of adaptation strategies for climate change scenarios, seeking technologies to reduce GHG emissions
and striving for sustainable development. The process of producing synthetic fertilizers consumes a
large amount of energy and generates a considerable amount of GHG emissions that motivate global
warming. The treatment of patent data, a tool of competitive intelligence, allows to guide the
stakeholders regarding the overcoming of technological challenges and investments. The objective of
this work is to list information on patents related to waste management to produce biofertilizers, based
on historical data series. Questel Orbit and Patent Vantage Point are the selected tools for trend
monitoring through review of patent publications to prospecting in several structured databases. The
methodological and research approach is promoted through an exploratory and descriptive research:
bibliographical and legislative survey; listing of Green Technologies based on the Inventory published
by WIPO; access to the database of patent publications; and treatment and analysis of results. The
totality of biofertilizer patent publications surveyed relates to the manufacture of basic chemicals,
fertilizers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms, followed by
classifications associated with the manufacture of machines. The results are analyzed for: Japan,
Europe, USA, Korea, India and Brazil. It explores aspects that may contribute to broadening the
achievement of these results, the challenges to overcome and opportunities offered by biofertilizer
technologies against changes in national and international scenarios.
Keywords: Patents; Technological Prospecting; Green Technologies; Circular Economy; Biofertilizers.
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1 INTRODUÇÃO
Em 12 de dezembro de 2015, 195 países aprovaram o Acordo de Paris, na 21ª
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança
do Clima. O Acordo passou a vigorar em 04 de novembro de 2016, tendo como meta
a redução dos impactos com aumentos de temperatura menores que 2°C, com
esforços direcionados ao aumento de 1,5°C.
Por conseguinte, os países estão formulando estratégias para se adaptar aos
cenários de mudanças climáticas, buscando novas tecnologias para reduzir as
emissões de gases de efeito estufa (GEE) e empenhando esforços para conseguir um
desenvolvimento sustentável.
Uma das estratégias adotadas é a associação da questão do patenteamento à
resolução das questões das tecnologias verdes. O investimento tecnológico em
patentes relacionadas a tais tecnologias demonstra a preocupação de países quanto
a aplicação de conceitos de inovação na mudança do padrão de crescimento vigente,
que prioriza um consumo desenfreado de insumos para máxima produção, ampliando
assim o seu olhar para os aspectos de sustentabilidade, seja ela econômica, social ou
ambiental.
Dados da OECD relacionados a Tecnologias Verdes demonstram a evolução
do número de depósitos de patentes, percentualmente, entre os anos de 2000 e 2011,
com destaque para a China, com um aumento de 1.040%, Índia, com aumento de
784% e BRIICS, com aumento de 528%. O Brasil figura entre os principais países
relacionados, com aumento de 185%. Para estes países, inclusive, o aumento
percentual entre o número de tecnologias verdes patenteadas supera o aumento
percentual do crescimento de patentes em geral depositadas em sua totalidade.
As patentes denominadas Patentes Verdes incorporam o conceito de
Tecnologias Verdes, as quais direcionam o desenvolvimento tecnológico e econômico
no caminho da sustentabilidade, com incentivos a inovação nos negócios. Dentre os
temas relacionados pela WIPO, Instituição de referência na temática, tem-se o
gerenciamento de resíduos, seja para a produção de energia, seja para a produção
de fertilizantes.
O processo de produção de fertilizantes sintéticos requer grande quantidade
de energia e gera consigo uma quantidade considerável de emissões de GEE
motivadores para o aquecimento global. Em paralelo, a sociedade demanda a adoção
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de soluções acessíveis e escaláveis em direção a uma sociedade mais limpa e a
economias resilientes, com baixa utilização do carbono.
Uma alternativa possível e já em desenvolvimento refere-se à reutilização de
resíduos para os biofertilizantes. Os biofertilizantes apresentam contribuições para o
setor energético, fruto da promoção de um menor consumo de fertilizantes tradicionais
e pesticidas. O seu processo produtivo, natural, apresenta consigo uma redução do
consumo de combustíveis fósseis utilizados no processo produtivo dos fertilizantes
convencionais.
O incremento de patentes nacionais que favoreçam o meio ambiente,
disseminadas no mercado, concorre no maior acesso às tecnologias como forma de
inovação. Colabora, assim, para que o país possa alcançar as metas estabelecidas
nas Contribuições Nacionalmente Determinadas e, por conseguinte, estabelecidas no
Acordo de Paris.
O tratamento de dados de patente, ferramenta de inteligência competitiva, pode
nortear os stakeholders quanto à superação de desafios e quanto aos investimentos
em tecnologias para a produção de biofertilizantes como oportunidades para o
planejamento energético diante das mudanças nos cenários nacional e internacional.
Com base em séries históricas de dados, o presente trabalho elenca
informações no âmbito das patentes relacionadas ao gerenciamento de resíduos para
a produção de biofertilizantes, perpassando por temas como o aquecimento global e
mudanças climáticas com base no conceito de economia circular.
O monitoramento por patentes é eficaz no apoio à tomada de decisão tendo
em vista seu conteúdo informacional. O Questel Orbit e o Patent Vantage Point são
as ferramentas selecionadas para o monitoramento de tendências por meio análise
de publicações de patentes.
A totalidade de publicações de patentes de biofertilizantes pesquisadas
relaciona-se à fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de
nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas primárias, seguida por
classificações associadas à fabricação de máquinas.
Além da forte presença do segmento de fertilizantes, registra-se a presença de
classificações associadas aos segmentos médico e odontológico, farmacêutico,
alimentício, petrolífero, de transporte, da construção civil, de cosméticos e bebidas.
Entretanto, aquelas que realmente importam para os resultados da pesquisa,
referentes aos biofertilizantes, referem-se à classificação Fabricação de produtos
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químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e borracha
sintética em formas primárias.
Os resultados das séries históricas são apresentados individualmente, para
Japão, Europa, Estados Unidos, Coréia e Brasil.
O trabalho explora os aspectos que possam ter contribuído para o alcance de
tais resultados, os desafios e as oportunidades propiciadas pelas tecnologias de
produção de biofertilizantes diante das mudanças nos cenários nacional e
internacional.
Diante de um cenário empresarial e político de incertezas, o acesso à
informação é fundamental para a tomada de decisão pelos empresários em busca de
melhores resultados por meio da inovação de produtos, serviços e processos;
organizacional ou de marketing. Não obstante, propicia ao Estado o estabelecimento
de políticas públicas e parcerias destinadas ao fomento e estímulo do
empreendedorismo e a geração de negócios.

1.1.

Problema de Pesquisa
Como o tratamento de dados de patentes com enfoque no gerenciamento de

resíduos para a produção de biofertilizantes oriundos do processo de prospecção
tecnológica pode nortear as partes interessadas da sociedade, como ferramenta de
inteligência competitiva, quanto aos investimentos em inovação para o cenário
nacional, segundo os ditames da economia circular?

1.2.

Hipótese
O monitoramento por patentes é uma ferramenta informacional de tomada de

decisão que promove uma melhor inserção de tecnologias na cadeia produtiva. Os
dados resultantes do monitoramento permitem apontar tendências e cenários para
investimentos em tecnologia e planejamento.

1.3.

Objetivo Geral
O objetivo do presente TCC é o de estruturar uma base de dados técnico-

científicas que permita apontar, a partir da análise de séries de dados históricas de
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patentes, quais os principais atores no cenário mundial de produção de
biofertilizantes.

1.4.

Objetivos Específicos
São objetivos específicos do presente TCC: levantar tendências do cenário

mundial de tecnologias no âmbito da publicação de patentes voltadas ao
gerenciamento de resíduos sólidos para produção de biofertilizantes.
Como desdobramentos, o TCC objetiva subsidiar o desenvolvimento de futuros
trabalhos através de dados de séries históricas, estratégias de atuação pautadas nas
ações de inovação, tecnologia e sustentabilidade demandadas pela sociedade, e
municiar os tomadores de decisão com informações que permitam promover políticas
e legislações destinadas ao estímulo do empreendedorismo nacional, à geração de
oportunidades de negócio e à transferência tecnológica.

1.5.

Justificativa
No contexto da inovação, as patentes com enfoque no gerenciamento de

resíduos para a produção de biofertilizantes apresentam-se como reflexo do
desenvolvimento tecnológico em favor da sustentabilidade ambiental, social e
econômica, motivo que justifica a análise de dados técnicos e científicos inerentes ao
tema.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Na análise de séries históricas de dados, são elencadas informações no âmbito
das patentes relacionadas ao gerenciamento de resíduos para a produção de
biofertilizantes, perpassando por temas como o aquecimento global, mudanças
climáticas, com base no conceito de economia circular, abordados nos capítulos
subsequentes.

2.1.

Aquecimento Global e Mudanças Climáticas
O aquecimento global acelerado verificado nas últimas décadas tem implicado

em impactos para indivíduos, comunidades e economias devido a alterações
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climáticas, aumento do nível do oceano, emissões de gases de efeito estufa,
acarretando em prejuízos sociais, ambientais e econômicos, com a perspectiva de
que as variações de temperatura ultrapassem os 3°C neste século XXI (UNITED
NATIONS, 2017).
A temática do aquecimento global tem promovido a adoção de soluções
acessíveis e escaláveis em direção a uma sociedade mais limpa e a economias
resilientes, de baixa utilização do carbono. O ritmo de mudança se amplia na medida
em que indivíduos e empresas adotam energias renováveis. O desafio de resposta
global à ameaça da mudança do clima supera as fronteiras nacionais de cada país
com a exigência de uma ação coordenada a nível internacional (UNITED NATIONS,
2017).

2.2.

Acordo de Paris
Em 12 de dezembro de 2015, 195 países aprovaram o Acordo de Paris, na 21ª

Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança
do Clima, acordo que passou a vigorar em 04 de novembro de 2016. Tem como meta
a redução dos impactos com aumentos de temperatura menores que 2°C, com
esforços direcionais ao aumento de 1,5°C. O período de assinatura do Acordo foi
acordado para 22 de abril de 2016 a 21 de abril de 2017, demonstrando o quanto o
tema é atual e necessita ser abordado (MMA, 2017a; UNITED NATIONS, 2017).
Para o alcance do objetivo final do Acordo, os governos se envolveram na
construção de seus próprios compromissos, a partir das chamadas
Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC). Por meio das
iNDCs, cada nação apresentou sua contribuição de redução de emissões dos
gases de efeito estufa, seguindo o que cada governo considera viável a partir
do cenário social e econômico local. Após a aprovação pelo Congresso
Nacional, o Brasil concluiu, em 12 de setembro de 2016, o processo de
ratificação do Acordo de Paris. No dia 21 de setembro, o instrumento foi
entregue às Nações Unidas. Com isso, as metas brasileiras deixaram de ser
pretendidas e tornaram-se compromissos oficiais (MMA, 2017a).

Neste âmbito de redução de emissões de gases de efeito estufa, a utilização
de resíduos como fonte de energias alternativa tem adquirido cada vez mais
relevância para o universo empresarial, ainda que não na velocidade desejável. Uma
opção que substitui outra fonte: o termo fonte alternativa de energia é sinônimo de
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uma energia limpa, pura, não poluente, a princípio inesgotável e com insumos
acessíveis (CARROCI, 2017).

2.3.

Economia Circular
Segundo o Art. 225 da Constituição Federal de 1988, assegura a lei que todos

tenham direito, acesso a um meio ambiente “ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. O poder público e a
coletividade têm o dever de defendê-lo e preservá-lo.
A economia linear é alicerçada sobre o processo de extração de uma matériaprima para fins de confecção de um produto ou para a prestação de um serviço, tendo
como seu desfecho descarte daquele bem ou serviço, outrora admitido como de valor
para o seu usuário, como um rejeito a ser descartado o mais distante possível dos
olhos daquele que o utilizou. Seu conceito é oposto ao de economia circular, no qual
se verifica a preocupação em uma reinserção daquele bem ou serviço em processos
que superam, assim, o seu simples descarte como rejeito.
A preservação para as presentes e futuras gerações remonta à cooperação
para um desenvolvimento sustentável, em que os limites do planeta são respeitados
pelos seres que nele vivem. A superação do conceito de economia linear,
insustentável a longo prazo, por uma economia circular, racional, atenta para os
impactos associados ao consumo de matéria-prima, bem finito.
É possível minimizar, ou até mesmo compartilhar uma pegada ecológica, ou
seja, o rastro, o impacto de um indivíduo sobre o planeta Terra devido aos seus
hábitos de vida e de consumo? A resposta é sim, e este o desafio para as atuais e
futuras gerações: repensar o modo como o ser humano faz uso dos insumos,
reduzindo, reutilizando, reciclando. Alterar, assim, o padrão vigente de extração, de
produção, fabricação, transformação, transporte, venda, consumo e descarte do que
consideramos lixo, resíduo, em depósitos, lixões e aterros.
O aumento da expectativa de vida, do número de habitantes e das
necessidades desenfreadas estimuladas por uma indústria de consumo trazem
consigo uma geração de resíduos que supera a capacidade de absorção do planeta.
Os números referentes à geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
apresentam um total de aproximadamente 78,3 milhões de toneladas no Brasil para o
ano de 2016, tendo sido 41,7 milhões de toneladas (equivalentes a 58,4%) de RSU
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encaminhados para aterros sanitários. Ainda, 3.331 municípios brasileiros
encaminharam 29,7 milhões de toneladas (equivalentes a 41,6%) de RSU para lixões
ou aterros controlados, com uma média mensal de investimento por parte dos
municípios de R$ 9,92. Assim, o mercado de limpeza urbana brasileiro movimentou
em 2016 o montante de R$ 27,3 bilhões (ABRELPE, 2017). Um forte problema que se
tratado de forma adequada, pode se tornar uma imensa fonte de oportunidades.
O Brasil é o quarto maior consumidor mundial de nutrientes vegetais. Ainda que
entre o período de 2000 a 2015 se verifique um incremento de 87% no consumo de
fertilizantes, no ano de 2015, 65% deste consumo foi suprido por fertilizantes
importados, o que demonstra o quão importante se pronuncia a necessidade de
aplicação dos conceitos de Economia Circular e da busca de novas tecnologias para
a área de Biofertilizantes e organominerais (CRUZ, PEREIRA e FIGUEIREDO, 2017).
O déficit estrutural na demanda por macronutrientes no mercado brasileiro é
decorrente da pujança e competitividade do agronegócio e das restrições
estruturais da indústria de produção de fertilizantes, uma vez que o país carece
de insumos dessa indústria. Entretanto, a abundante produção de resíduos por
alguns setores do agronegócio possibilita que os nutrientes presentes nesses
rejeitos possam ser reaproveitados, reduzindo, assim, a destinação
ambientalmente incorreta e atribuindo maior contorno de economia circular ao
agronegócio brasileiro. A produção de resíduos dos setores sucroalcooleiro,
bovino, suíno e avicultor de corte poderia suprir, aproximadamente, metade da
demanda de macronutrientes brasileira em um cenário hipotético de
aproveitamento de todos os resíduos gerados por esses segmentos. Apenas a
conversão dos nutrientes presentes nos segmentos que apresentam menos
desafios logísticos (sucroalcooleiro, suíno e avicultor de corte) representaria
um mercado potencial superior a US$ 1 bilhão anuais (CRUZ, PEREIRA e
FIGUEIREDO, 2017).

Trabalhos como o de Kamimura e outros (2015) apresentam o quanto
promissor se apresenta o cenário brasileiro para a inserção de novas tecnologias e
processos – um olhar inovador – em setores como a suinocultura. A reutilização de
efluentes na irrigação, quando devidamente tratados, pode reduzir os custos de
fertilização das culturas, minimiza o impacto decorrente de seu descarte inadequado
e os custos ambientais, econômicos e sociais, já que as águas residuárias contêm
nutrientes e o solo e as próprias culturas agem como biofiltros.
Quanto aos resíduos resultantes do agronegócio, ressalta-se as oportunidades
de geração de adubo provenientes da matéria orgânica oriunda de indústrias de
transformação animal, a exemplo de frigoríficos e empresas de alimentos,
especialmente por meio da compostagem de carcaça de animais e as suas excretas,
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as quais podem contribuir para a geração de chorume. Com a devida certificação
orgânica, ratificada por um selo que assegure a qualidade do processo, inclusive a
nível internacional, verifica-se os benefícios advindos da aplicação dos princípios da
Economia Circular.
A economia circular é regenerativa e restaurativa, com a manutenção de
produtos, componentes e materiais no seu “mais alto nível de utilidade e valor”,
sempre. “Consiste em um ciclo de desenvolvimento positivo contínuo que preserva e
aprimora o capital natural, otimiza a produção de recursos e minimiza riscos
sistêmicos administrando estoques finitos e fluxos renováveis”, explica a Fundação
Ellen Macarthur (2017).
Assim, o estabelecimento de padrões de atendimento a critérios de qualidade,
sustentabilidade, saúde e segurança, um design que leve em consideração a redução
do consumo de insumos e a produtividade trazem consigo benefícios sociais,
ambientais e econômicos.
Para se alcançar a finalidade de implementação dos conceitos de economia
circular sob o ponto de vista prático, faz-se necessário que haja um estímulo de
discussões e ações entre os diversos componentes da sociedade, universidades,
instituições de ensino e pesquisa, instituições governamentais, empresas dos setores
industrial, do agronegócio, comércio, serviços, turismo e economia criativa, clientes,
do cidadão. A sustentabilidade deve estar incutida nos hábitos dos indivíduos para
que se torne representativo de sua coletividade.

2.4.

Política Nacional de Resíduos Sólidos
A Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, é a que, dentre outras providências,

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e prevê uma sociedade mais
consciente quanto a tratativa dos resíduos, com hábitos de consumo que permitem
reduzir a sua geração, reutilizar, reciclar e enxergar valor econômico no que antes
seria apenas um mero item a ser descartado.
Inclusive, este descarte deve respeitar as suas devidas condicionantes técnicas
e legais e priorizar a responsabilidade compartilhada de todos, desde catadores, ao
cidadão, passando pelas empresas com o conceito de Logística Reversa. Ainda, os
lixões devem ser eliminados em todas as esferas, desde o nível local até o nacional.
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A Lei nº 12.305/10 [...] institui a responsabilidade compartilhada dos geradores
de resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o
cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na
Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-consumo.
[...]. Coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países
desenvolvidos no que concerne ao marco legal [...]. Além disso, os
instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil a atingir uma das metas do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima, que é de alcançar o índice de reciclagem
de resíduos de 20% em 2015 (MMA, 2017b).

Dentre os princípios que orientam a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
constam no Art. 6º o Princípio da Prevenção, o Princípio da Precaução e o Princípio
do Desenvolvimento Sustentável.
Segundo Rocha (2013), o Princípio da Precaução é originária da política
ambiental e do princípio alemão Vorsorgeprinzpi, estabelecendo as medidas que
devem ser tomadas e/ou evitadas quando se verifica a existência de uma possível
incerteza científica (Uncertainty) quanto ao nível e grau de risco ambiental de
determinadas atividades.
Ainda segundo Rocha (2013), o Princípio da Precaução afirma ainda que, em
caso de dúvida sobre o caráter e a dimensão do impacto ambiental, devem ser
tomadas decisões em benefício da proteção ambiental - in dubio pro ambiente. Já o
Princípio da Prevenção consubstancia-se na obrigação de prevenir a produção da
poluição e evitar a ocorrência do dano ambiental, antes mesmo de terem acontecido.
É endossado por uma diversidade de ordenamentos jurídicos nacionais e
internacionais, tais quais: Declaração de Estocolmo (1972), princípios da
UNEP/PNUMA (1978), Carta Mundial da Natureza (1982) e a Convenção sobre
Radiação Ionizante (1960).
Assim, o Princípio da Prevenção pressupõe uma certeza. Ou seja, ao se
conhecer previamente as consequências associadas a uma dada ação, a qual gera
consigo um impacto negativo ao meio ambiente, aí se está aplicando o referido
Princípio.
Já o Princípio da Prevenção exige que o órgão técnico-ambiental ao permitir a
atividade ou empreendimento nocivo ao meio ambiente, deva se valer de medidas
tendentes a evitar ou reparar o dano ambiental. Se não for possível evitar que o dano
ambiental causado pela atividade ou empreendimento desenvolvido venha a ocorrer,
deve-se ao menos buscar formas de reparação da lesão ambiental por meio de
medidas compensatórias.
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Por outro lado, o Princípio da Precaução apresenta uma incerteza, e devido a
tal falta de certeza, evita-se desenvolver uma ação que poderá causar,
potencialmente, um dano ao meio ambiente.
Segundo Araújo (2017), o Princípio da Precaução é entendido como In dúbio
pro natura ou In dúbio pro ambiente. Ou seja, se diante da tecnologia disponível pelo
órgão técnico-ambiental em um determinado momento da história não conseguir se
antevir os danos ambientais que determinada atividade ou empreendimento poderão
originar, deve-se dar prevalência ao meio ambiente, não permitindo que a atividade
ou empreendimento venham a se desenvolver até que se disponha de elementos
suficientes para aferir as consequências que poderão ser geradas.
O Princípio do Poluidor-Pagador (Usuário-Pagador) se faz presente no Art. 4º,
VII, Lei 6938/81, que ao tratar dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente,
traz a imposição ao poluidor da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos
causados (ARAÚJO, 2017).
O Princípio do Poluidor-Pagador impõe que os custos da poluição sejam
assumidos pelos responsáveis pela degradação. Esse princípio tende a efetivar a
precaução, prevenção e redistribuição dos custos da ação impactante. Os danos
devem ser suportados pelos poluidores e não pelos contribuintes. O poluidor deve
tomar todas as medidas indispensáveis a evitar a ocorrência do evento danoso. Desse
modo, não se trata de um direito de poluir, mas sim, pelo contrário, um dever de
restituir (ROCHA, 2013).
Segundo Rocha (2013), o Princípio do Desenvolvimento Sustentável, ou
Princípio da Sustentabilidade, caracteriza-se pela noção de que o progresso das
presentes gerações não pode vir a ameaçar o futuro da humanidade na Terra. De
acordo com a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento através da
publicação de 1987, o Brundtland Report, o desenvolvimento sustentável é aquele que
assegura as necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras.
A origem deste Princípio advém da percepção de que a humanidade deve
garantir a possibilidade de vida no planeta para as futuras gerações. Isso significa que
existe a necessidade do uso equitativo dos recursos naturais e a integração harmônica
entre meio ambiente e desenvolvimento econômico.
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2.5.

Manejo de Resíduos, Fertilizantes e a Agricultura Orgânica
No passado, em função da abundância e dos baixos preços das fontes não

renováveis de energia, não havia uma demonstração de uma forte preocupação com
relação ao balanço energético das atividades agrícolas (MENDES JUNIOR e BUENO,
2015).
Desde 1914 os fertilizantes sintéticos sustentam o crescimento populacional e
espera-se que a produção de fertilizantes aumente nas próximas décadas de modo a
alimentar uma população mundial crescente. Dados de 1998 apresentados por
Gunnar Kongshaug evidenciam que o processo de produção de fertilizantes consome
1,2% da energia mundial e representa 1,2% das emissões de gases do efeito estufa
motivadores para o aquecimento global, sendo 93% deste consumo associados aos
fertilizantes a base de nitrogênio, especialmente para a produção de amônia (YUAN,
2014).
A persistência do fertilizante a base de nitrogênio no solo é menor que os
fertilizantes a base de fósforo e potássio, o que faz com que a necessidade de
produção deste insumo seja maior. São fontes combustíveis para a sua produção o
gás natural, a nafta, o gás de refinaria, o óleo pesado e o carvão mineral (FRANCO E
SARAIVA NETO, 2008 apud MENDES JUNIOR e BUENO, 2015).
Em 2004, o setor da agricultura correspondia a 13,5% das contribuições de
gases do efeito estufa (WOOD e COWIE, 2004; IPCC, 2007 apud BRENTRUP e
PALLIÈRE, 2008). Em 2008, o setor da agricultura já correspondia a 26,3% das
contribuições de gases do efeito estufa, sendo 2,1% diretamente relacionados aos
fertilizantes (IPCC, 2007; BELLARBY e outros, 2008 apud BRENTRUP e PALLIÈRE,
2008).
Dados da FAO (2003, apud BRENTRUP e PALLIÈRE, 2008) projetam um
aumento do consumo de fertilizantes de 1995 para o ano de 2030 em 37%. O processo
produtivo requer um grande volume energético e gera consigo uma quantidade
considerável de emissão de gases promotores do efeito estufa, que apenas tende a
crescer com o crescimento populacional, conforme projetado por Alexandratos e
Bruinsma (2012 apud YUAN, 2014).
De forma geral, há 02 (dois) principais insumos que contribuem para a
produtividade da colheita: fertilizantes e pesticidas, sendo que a dependência de
fertilizantes químicos pode resultar em grandes perdas na qualidade do solo e da
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água, bem como impactos para a microflora e fauna (BARMAN e outros, 2017).
Influencia em aspectos sociais, econômicos e ambientais.
Devido a esse fato, é um componente essencial para a busca por uma
agricultura sustentável e para o alcance de uma máxima produtividade de cultivo por
meio do fornecimento de nutrientes necessários às plantas através de fertilizantes
(BRENTRUP e PALLIÈRE, 2008; MENDES JUNIOR e BUENO, 2015).
O setor de fertilizantes é estratégico para o país, já que o Brasil não tem
produzido o suficiente para a sua demanda interna, com a necessidade de importação
de fertilizantes, dependente assim de fatores e insumos externos. Esta demanda é
responsável por cerca de um terço do déficit da indústria química. A indústria de
fertilizantes divide-se basicamente em 03 (três) atividades distintas: produção de
matéria-prima básica e matérias intermediária, e de fertilizantes básicos e misturas.
Aspectos como a disponibilidade energética e de insumos, infraestrutura portuária e
de armazenamento, questões tecnológicas, regulatórias, tributárias e ambientais
devem ser alvo de investimentos (DA COSTA, E SILVA, 2012; NETTO E DIAS, 1984
apud MENDES JUNIOR e BUENO, 2015).
O Brasil conta com uma significativa produção de fertilizantes. Entretanto sua
capacidade produtiva é insuficiente para atender a sua demanda. Em 2015, a
demanda total de fertilizantes foi de 30,2 milhões de toneladas, das quais 13,7
milhões representavam o total de macronutrientes primários. Apesar de ser o
quarto maior consumidor no mundo, o uso de fertilizantes por hectare no Brasil
ainda não se equipara ao praticado em outras grandes regiões produtoras no
mundo, como Europa, Estados Unidos e China, encontrando-se em patamares
inferiores (CRUZ, PEREIRA e FIGUEIREDO, 2017).

A Figura 1 apresenta a projeção de crescimento populacional mundial e o
respectivo consumo de fertilizantes para o ano de 2050.
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Figura 1 - Projeção da população mundial e do respectivo consumo de fertilizantes para o ano de
2050.

Fonte: ALEXANDRATOS e BRUINSMA, 2012 apud YUAN, 2014.

Diante de uma sociedade cada vez mais exigente por padrões de qualidade
alimentar para produtos, processos e serviços e preocupada permanentemente com
a saúde e com os riscos por ingestão de contaminantes, a agricultura orgânica
apresenta um grande diferencial de valor agregado por não fazer uso de "produtos
químicos como fertilizantes de alta solubilidade, defensivos agrícolas e demais
produtos de origem sintética". A Oceania conta com um crescimento 12% ao ano,
destacando-se como maior produtor mundial de orgânicos. A América Latina é o
terceiro principal continente produtor, com uma taxa superior anual de 8,0%, sendo
que o Brasil exporta grande parte de sua produção (MADAIL, BELARMINO e BINI,
2015).

2.6.

Biofertilizantes e Solubilizadores como Oportunidade de Negócio
O termo cunhado de biofertilizantes é proveniente do termo fertilizante

biológico. Refere-se ao fertilizante que dispõe, em sua composição, de
microrganismos vivos, dentre elas bactérias e fungos, que contribuem para a
fertilidade do solo por meio da fixação do nitrogênio atmosférico, da solubilização do
fósforo, do potássio, do zinco e de outros macro e micro nutrientes para um melhor
desenvolvimento dos fito-hormônios e absorção de nutrientes necessários ao
crescimento das plantas (BARMAN e outros, 2017; IAEA, 2018).
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Dados referentes à aplicação de biofertilizantes no Paquistão revelam a
promoção de uma economia de em média 50% de fertilizantes a base de nitrogênio e
fósforo, um aumento de 20% a 30% da produção de uma variedade de culturas, a
melhoria da estrutura e da fertilidade do solo para uma agricultura sustentável, a
redução de doenças nascidas do solo e a redução dos riscos ambientais de
fertilizantes químicos e pesticidas (IAEA, 2018).
Os biofertilizantes apresentam contribuições para o setor energético, fruto da
promoção de um menor consumo de fertilizantes tradicionais e pesticidas. O seu
processo produtivo, natural, apresenta consigo uma redução do consumo de
combustíveis fósseis e de compostos químicos utilizados no processo produtivo dos
fertilizantes convencionais.
Por meio da reutilização dos resíduos como matéria-prima para a composição
dos biofertilizantes, tem-se o decréscimo da quantidade de matéria orgânica disposta
em lixões e aterros, com benefícios para a agricultura e para o fechamento do ciclo
de nutrientes. São exemplos de fontes de insumo para os biofertilizantes: os resíduos
de colheita, resíduos de matadouro, os resíduos sólidos municipais, excretas de
humanos, gado, porcos, aves, bodes e ovelhas.
Há também uma minimização das emissões de gases do efeito estufa, da
contaminação de corpos d’água e dos impactos ambientais. Gera, consigo, benefícios
econômicos quanto a oportunidades de renda e disponibilidade de fontes de energia
com um menor custo, já que disponibiliza para as plantas os nutrientes já presentes
no solo e na atmosfera (NGUMAH e outros, 2013).
O relatório Global Biofertilizer Market 2016-2020 estima uma taxa de
crescimento anual para o mercado global de biofertilizantes de 13,9% até o ano de
2020, com previsão de alcance de US$ 1,66 bilhões até 2022 e uma produção acima
de 1.200 quilo toneladas em 2024. Tais valores se devem especialmente à demanda
pelo mercado por produtos com certificação orgânica e pela exigência de uma maior
produtividade por área de cultivo (BUSINESS WIRE, 2018; GLOBAL MARKET
INSIGHTS, 2018).
O custo mais acessível dos fertilizantes biológicos apresenta-se como uma
grande vantagem quando comparado ao fertilizante tradicional. As dificuldades, por
outro lado, encontram-se nos altos custos iniciais de investimento, na baixa
conscientização sobre os benefícios do uso de fertilizantes biológicos pelos
agricultores, no tempo de validade restrito dos biofertilizantes, nas necessidades de
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treinamento de aplicadores e de pesquisas relacionadas às especificidades de cada
tipo de cultivo (BUSINESS WIRE, 2018; BARMAN, 2017).

2.7.

Prospecção Tecnológica, Patentes e Transferência de Tecnologia
O cenário de globalização exige um acompanhamento imediato, célere, de um

sem número de informações às quais a sociedade encontra-se exposta. Um
conhecimento dado como sólido pode se tornar obsoleto com a mesma velocidade
em que surge. O conhecimento torna-se moeda de troca e a inovação, uma estratégia
de diferencial competitivo.
A prospecção tecnológica, como um processo sistemático de coleta, tratamento
e análise de dados possui este caráter informacional, de fornecimento de
conhecimentos para processos de tomada de decisão por diferentes organismos de
uma sociedade. Permite estabelecer padrões estatísticos, quantitativos e qualitativos,
e

apresentar

oportunidades

de

transferência

tecnológica,

ou

seja,

de

compartilhamento de conhecimentos voltados para a melhoria da competência
tecnológica de um país, estado, empresa e instituições de ensino.
Assim, a prospecção tecnológica é um aspecto da aplicação de inteligência
competitiva, e o respectivo tratamento de dados patentários permite orientar as partes
interessadas quanto aos grandes players do mercado, a direção adotada pelas
empresas, em que países estão se preocupando em depositar patentes, dentre outras
atitudes, guiando assim negócios e políticas públicas. Mas afinal, o que é uma
patente?
Uma patente é um direito exclusivo concedido pelo Estado relativamente a uma
invenção (ou modelo de utilidade), que atende ao requisito de novidade, envolve uma
atividade inventiva (ou ato inventivo) e é suscetível de aplicação industrial (INPI,
2013).
A patente, como um ativo de propriedade intelectual, pode servir como um dos
norteadores para investimentos em processos, produtos, serviços, marketing e
aspectos organizacionais, pilares da inovação.
O incremento de patentes nacionais que favoreçam o meio ambiente,
disseminadas no mercado, concorre no maior acesso às tecnologias manejo de
resíduos e de produção de energia alternativa como forma de inovação. Colabora,
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assim, para que o país possa alcançar as metas estabelecidas nas Contribuições
Nacionalmente Determinadas e, por conseguinte, estabelecidas no Acordo de Paris.
O monitoramento por meio de patentes tem-se mostrado potente ferramenta e
um instrumento bastante eficaz no apoio à tomada de decisão tendo em vista
seu conteúdo informacional, que permite identificar tecnologias relevantes,
parceiros, nichos de mercados para atuação, inovações incrementais e
movimentos da concorrência, tais como investimentos, gestão de processos,
gestão de produtos, novas linhas de P&D, fusões e aquisições, dentre outras
(CANONGIA, PEREIRA e ANTUNES, 2002).

2.8.

As Patentes Verdes como Oportunidades de Negócio
As patentes denominadas Patentes Verdes incorporam o conceito de

Tecnologias Verdes, as quais direcionam o desenvolvimento tecnológico e econômico
no caminho da sustentabilidade, com incentivos a inovação nos negócios. Diversos
países, a exemplo de Japão, Israel, Estados Unidos e Coreia do Sul, já
implementaram as Patentes Verdes como política pública, com oportunidades de
mercado e geração de negócios.
A OECD (2015), Organismo que apresenta como missão a promoção de
políticas entre governos destinadas à melhoria do bem-estar social e econômico dos
cidadãos de todo o mundo, afirma que os dados de Patentes Verdes permitem medir
os resultados de políticas voltadas para a Inovação, quando respondidas as seguintes
perguntas:
a) Quantas Patentes Verdes estão registradas?
b) Por quem foram registradas?
c) Quanto os pesquisadores colaboram entre os países?
d) Quão bem as tecnologias são disseminadas e legalmente protegidas nos
mercados estrangeiros?
Fankhauser e outros (2013) identificaram 03 (três) fatores de sucesso para os
empreendimentos resultantes da análise de dados de patente combinada com a
análise de dados comerciais internacionais de 110 (cento e dez) setores de
manufatura em 08 (oito) países: China, Alemanha, França, Itália, Japão, Coréia do
Sul, Reino Unido e Estados Unidos. São eles: a) a velocidade em que os setores
convertem produtos e serviços convencionais em produtos e serviços verdes; b) a
capacidade de ganho e de manutenção da participação de mercado; c) um ponto de
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partida favorável. Ou seja, não adianta apenas realizar a inovação verde, ela deve
dispor de condições favoráveis para a sua efetivação e manutenção a longo prazo,
com ganhos de mercado.
Dados estruturados pela OECD a partir do EPO - PATSTAT relacionados a
Tecnologias Verdes, conforme APÊNDICE A, demonstram a evolução do número de
depósitos de patentes, percentualmente, entre os anos de 2000 e 2011, com destaque
para a China, com um aumento de 1.040%, Índia, com aumento de 784% e BRIICS,
com aumento de 528%.
Constam nesta relação, em sequência, os seguintes países: China, Índia,
BRIICS, Coréia, Dinamarca, Turquia, Polônia, Espanha, Brasil, República Tcheca,
Portugal, México, Itália, Grécia, Suíça, Eslovênia, OECD, Estados Unidos, Reino
Unido, Áustria, Bélgica, Suécia, Canadá, Rússia, Luxemburgo e Austrália. O Brasil
figura entre os principais países relacionados, com aumento de 185%.
Para estes países o aumento percentual entre o número de tecnologias verdes
patenteadas supera o aumento percentual do crescimento de patentes em geral
depositadas em sua totalidade. Tais resultados demonstram os esforços dos países
protagonistas no cenário mundial de patentes para o caminho em direção a economias
mais sustentáveis.
Recentemente o Brasil passou a adotar a priorização de exames de patentes
que possibilitem a identificação de novas tecnologias que possam ser rapidamente
usadas pela sociedade, estimulando o seu licenciamento e incentivando a inovação
no país.
Conforme Resolução Nº 175, de 05 de novembro de 2016 (MINC-INPI, 2016),
patente verde é aquela considerada apta ao exame prioritário em conformidade com
o seu Anexo I, que relaciona tecnologias verdes com base no Inventário publicado
pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI): energias alternativas;
transportes; conservação de energia; gerenciamento de resíduos; agricultura
sustentável.
É importante ressaltar que nem todas as tecnologias conhecidas como verdes
são objeto de proteção no âmbito do exame prioritário associado às patentes verdes.
No âmbito do presente trabalho, não é desenvolvido um comparativo entre as
publicações de patente relacionadas a Tecnologias Verdes e as Patentes Verdes
objeto de proteção no âmbito do exame prioritário, sendo esta uma oportunidade para
trabalhos futuros.
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Neste ponto é importante distinguir os sistemas de classificação internacional
de patentes, em especial a IPC e a CPC. A IPC é o sistema de classificação
internacional estruturado em classes, subclasses, grupos principais e grupos, criada
a partir do Acordo de Estrasburgo (1971), totalizando 70 mil grupos. A CPC é o
sistema de classificação criado pelo EPO/USPTO, com base na IPC, com
aproximadamente 200 mil grupos (INPI, 2018).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A abordagem metodológica e as etapas de investigação são promovidas
por meio de uma pesquisa exploratória e descritiva.
É realizado um levantamento bibliográfico de publicações, artigos,
capítulos de livros por meio: da ferramenta de Pesquisa Qualis Periódicos, da
Plataforma Sucupira, do Portal de Periódico CAPES; da SciELO; do Google
Scholar; da Science Direct; de sites Institucionais e de Eventos, e de legislações
disponibilizadas para acesso ao público pelo Governo Brasileiro.
A Figura 2 relaciona a lógica adotada para a pesquisa, sob o formato de
um funil.
Figura 2 – Funil de Geração e Tratamento de Dados de Patentes.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018.

Nos itens subsequentes as Etapas elencadas no referido Funil são abordadas.
Contudo, antes de iniciar a abordagem de cada uma das ferramentas, é válido
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ressaltar que, ao mesmo tempo em que garante uma enorme quantidade de dados
passados, este mesmo excesso de informações, quando não bem administrado, pode
levar a conclusões precipitadas, motivo pelo qual faz-se relevante o seu devido
tratamento para determinação de potenciais tendências para o futuro.
Ao final do trabalho são propostas alternativas para a implementação dos
conceitos

abordados

nas

empresas

brasileiras,

bem

como

apresentadas

oportunidades para futuros trabalhos.

3.1.

Manejo de Resíduos para a Produção de Fertilizantes: Pesquisa
Patentária a partir da Plataforma Questel Orbit
O Questel Orbit é um sistema de busca e análise de informações contidas em

patentes que permite aos usuários, empresas e instituições acessar informações de
publicações de patentes em mais de 90 (noventa) países. Dispõe de recursos
avançados de visualização, exportação e análises de grandes conjuntos de
informações que contribuem para desde uma construção de plataformas tecnológicas,
bem como fusões e aquisições de empresas (AXONAL, 2017).
Dado o alto grau de participação mundial do Brasil no setor de agronegócios e
em razão dos benefícios provenientes do manejo de resíduos para fins de produção
de fertilizantes, com impactos positivos para o setor energético, este foi o universo
definido para desenvolvimento da pesquisa.
Utilizando-se da relação de Tecnologias Verdes com base no Inventário
publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), uma etapa
de pesquisa de bases de dados de patentes foi realizada por meio da ferramenta de
busca do software Questel Orbit para a utilização de resíduos para a produção de
fertilizantes. Os resultados da pesquisa são abordados no Capítulo Resultados e
Discussão.

3.2.

Produção de Biofertilizantes e de Solubilizadores: Pesquisa Pantetária a
partir da Plataforma Patent Vantage Point
O Patent Vantage Point é um software de mineração de textos – text mining –

para descoberta de tendências em praticamente qualquer banco de dados de texto
estruturado. A ferramenta utiliza um dicionário de palavras afins (tesauros) para
agrupar autores, instituições e termos mediante o NLP – Natural Language
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Processing. Esta ferramenta foi utilizada para afunilar as pesquisas anteriores,
realizadas por meio do Questel Orbit, pois apresenta uma maior potencialidade de
compatibilização e cruzamento de parâmetros como ferramenta de inteligência
competitiva voltada para a análise de oportunidades de negócio.
O trabalho apresenta os resultados do acesso a base de dados de patentes
relacionadas à produção de biofertilizantes por meio do sistema de busca avançada
de patentes da ferramenta Patent Vantage Point, disponibilizada pelo Prof. Dr. José
Miguel Vicente Gomila, da Universitat Politècnica de València.

3.2.1. Produção de Biofertilizantes
O escopo biofertilizantes foi estabelecido após uma análise do mercado
mundial de fertilizantes: o relatório Global Biofertilizer Market 2016-2020 estima uma
taxa de crescimento anual para o mercado global de biofertilizantes de 13,9% até o
ano de 2020, com previsão de alcance de US$ 1,66 bilhões até 2022 e uma produção
acima de 1.200 quilo toneladas em 2024. Tais valores se devem especialmente à
demanda pelo mercado por produtos com certificação orgânica e pela exigência de
uma maior produtividade por área de cultivo (BUSINESS WIRE, 2018; GLOBAL
MARKET INSIGHTS, 2018).
Assim, procedeu-se o desenvolvimento da segunda etapa de pesquisa de
bases de dados de patentes, realizada por meio de uma ferramenta de mineração de
textos, o Patent Vantage Point, disponibilizada pelo Prof. Dr. José Miguel Vicente
Gomila, da Universitat Politècnica de València.
Após o levantamento do Inventário de Tecnologias Verdes publicado pela
OMPI, estabeleceu-se o escopo da busca patentária. Primeiro realizou-se uma
pesquisa com o termo biofertilizer, referente à busca para biofertilizantes. Após a
obtenção dos resultados de publicações de patentes, foi realizado um tratamento dos
dados por instituições, autores e termos.
A ação seguinte foi a de cruzamento dos referidos dados com os anos. Este é
o ponto forte do Patent Vantage Point, o de permitir realizar análises exatas pois
primeiro se realiza a limpeza dos dados antes de se proceder o seu cruzamento.
Os resultados da pesquisa são abordados no Capítulo Resultados e Discussão.
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3.2.2. Produção de Solubilizadores
Repetiu-se o mesmo processo, em uma terceira etapa, para o termo solubilizer,
referente à busca por solubilizadores a base de bactérias e fungos, nitrogênio, fósforo
e potássio.
Os resultados da pesquisa são abordados no Capítulo Resultados e Discussão.

3.3.

Método de Geração e Tratamento dos Dados
Gouvêa (2014) explica a importância do mapeamento de competências (quem,

o que, quando, onde, por que, quanto e como) como uma valiosa ferramenta para o
conhecimento tecnológico no processo de coleta e análise de dados de patentes, haja
vista que até 80% do conhecimento tecnológico encontra-se registrado apenas em
documentos de patente.
O uso desse tipo de informação é estratégico à decisão de proteger tecnologias
pelo sistema de patentes, e em práticas de monitoramento tecnológico para
diversas finalidades, tais como a reorientação de pesquisas e esforços em
duplicidade, a supressão da contratação a direitos de terceiros, a exploração
de tecnologias em domínio público, o conhecimento em e acesso a inovações
e tendências de competidores, o planejamento de negociações e
licenciamentos, a aquisição de tecnologias e parcerias, a identificação de
tendências em setores tecnológicos de interesse, e a construção de base de
informação para planejamento (WIPO, 2009 apud GOUVÊA, 2014).

O monitoramento com enfoque no manejo de resíduos para a produção de
biofertilizantes analisa “variáveis de competência espaciais e temporais, e domínios
livres e ocupados, com base em dados estruturados de documentos de patente e suas
classificações tecnológicas” (GOUVÊA, 2014).
Define-se a lógica 5W2H como Método de Tratamento de Dados do presente
TCC com base nas seguintes premissas:
a) What: O que será realizado?
b) Who: Quem realizará?
c) Where: Quais as localidades objeto da análise?
d) When: Qual o período a ser analisado?
e) Why: Por que a ação será executada?
f) How: Como será executada a ação?
g) How Much: Custo para executar a ação.
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Assim, propôs-se o encadeamento de ideias para a geração e tratamento de
dados conforme o Quadro 1:
Quadro 1 - Método de Geração e Tratamento de Dados – 5W2H
Etapa 01
Etapa 02

Etapa

Etapa 03

Análise da evolução temporal do número de publicações de patente para:
Utilização de Resíduos para a
Biofertilizantes
Solubilizadores
Produção de Fertilizantes

What?
O que?
Who?
Quem?

PROFNIT - Ponto Focal UFBA

Who?
Quem?

PROFNIT - Ponto Focal UFBA

Where?
Onde?

Mundiais

When?
Quando?

1998 a 2018

Geração dos dados pelo (a):
UPV

UPV

Análise dos dados pelo (a):
PROFNIT - Ponto Focal
PROFNIT - Ponto Focal UFBA
UFBA

Dados de publicação de patente:
Japão, Europa, Estados
Índia, Brasil, China, Irã, Malásia,
Unidos, Coréia, Índia e
Coréia, Paquistão, Polônia,
Brasil
Turquia, Hungria, Espanha
Patentes publicadas no período de:
1994 a 2016

1994 a 2016

No contexto da inovação, as patentes com enfoque no gerenciamento de resíduos para a
produção de biofertilizantes apresentam-se como reflexo do desenvolvimento tecnológico em
favor da sustentabilidade ambiental, social e econômica, motivo que justifica a análise de
dados técnicos e científicos inerentes ao tema.

Why?
Por Que?
How?
Como?

Questel Orbit

How Much?
Quanto?

Ferramenta de busca do Sistema:
Patent Vantage Point

Patent Vantage Point

Infraestrutura e Corpo Técnico disponibilizados pelo Fórum Nacional de Gestores de Inovação
e Transferência de Tecnologia (FORTEC), pelas Instituições de Nível Superior UFBA e UPV,
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), ao Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), à Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (ANPROTEC). Acesso à Plataforma Questel Orbit disponibilizada pela Axonal
Consultoria Tecnológica Ltda. Acesso a dados da Plataforma Patent Vantage Point pela UPV.
Fonte: Elaborada pelos autores, 2018.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente Capítulo apresenta os resultados de pesquisa patentária
desenvolvida por meio das ferramentas Questel Orbit e Patent Vantage Point.
Para a primeira etapa, dado o alto grau de participação mundial do Brasil no
setor de agronegócios e em razão dos benefícios provenientes do manejo de resíduos
para fins de produção de fertilizantes, com impactos positivos para o setor energético
este foi o universo definido para pesquisa, por meio do Questel Orbit.
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A segunda etapa apresenta os resultados de pesquisa patentária desenvolvida
por meio da ferramenta de busca do Patent Vantage Point para o termo biofertilizer.
A terceira etapa apresenta os resultados de pesquisa patentária desenvolvida
por meio da ferramenta de busca do Patent Vantage Point para o termo solubilizer.
Com base nas 03 (três) etapas ora relacionadas, tem-se uma última etapa,
relacionada à proposição de alternativas para a implementação dos conceitos
abordados nas empresas brasileiras.

4.1.1. Etapa 01 – Utilização de Resíduos para a Produção de Fertilizantes:
Pesquisa Patentária a partir do Questel Orbit
Em razão do grande potencial do setor de agronegócio brasileiro, o presente
trabalho desenvolveu por meio do sistema de busca Questel Orbit uma primeira
análise de famílias de patentes associadas a produção de biofertilizantes.
Através do Inventário Verde da Classificação Internacional de Patentes – IPC
verifica-se, no âmbito do Gerenciamento de Resíduos, os correspondentes códigos,
conforme APÊNDICE B.
A Figura 3 elenca o número de 50.466 publicações mundiais de patentes entre
o ano de 1998 até a data de 04 de Fevereiro de 2018 para o Código IPC C05-F,
referente à publicação de patentes associadas à utilização de resíduos para a
produção de fertilizantes.

Figura 3 – Número de Publicações de Patente x Ano coletados por meio da ferramenta Questel Orbit
para a Utilização de Resíduos para a Produção de Fertilizantes.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018, dados gerados pelo Questel Orbit.

40

Verifica-se, por meio dos dados coletados, uma evolução crescente entre o ano
de 1998, com 1.290 publicações de patente, até o ano de 2017, com 6.654
publicações, inclusive sendo este último um ano de pico, o que demonstra a atualidade
e a importância do tema.
O ano de 2018 encontra-se com um menor resultado devido aos dados
representarem apenas a amostra do período de Janeiro e Fevereiro do referido ano.
A Figura 4 apresenta os resultados verificados por meio do Questel Orbit no
âmbito das Instituições com publicações de patente na temática.
Figura 4 – Número de Publicações de Patente x Instituição coletados por meio da ferramenta Questel
Orbit para a Utilização de Resíduos para a Produção de Fertilizantes.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018, dados gerados pelo Questel Orbit.

Dentre os resultados obtidos, no âmbito de Instituições responsáveis por estas
publicações de patente, a Zhejiang University, Universidade chinesa, aparece como a
principal, com 114 (cento e quatorze) famílias de patente, seguida pela instituição
Kubota, empresa japonesa sediada em Osaka, com 108 (cento e oito) famílias de
patente e a Hitachi, empresa japonesa sediada em Tóquio, com 106 (cento e seis)
famílias de patentes. A Yanmar Agricultural Equipment, também empresa japonesa,
com 100 (cem) famílias de patente. Verifica-se, por meio da Figura 4, uma
proeminência de empresas japonesas e chinesas no segmento analisado.
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A Figura 5 relaciona a quantidade de famílias de patentes por país de
publicação, no qual mais uma vez se faz verificar a proeminência da China e Japão.
Em sequência, tem-se, como principais países: China, Japão, Alemanha, Estados
Unidos, Coréia, WIPO, EPO, França, Austrália, Canadá, Federação Russa, Reino
Unido, Brasil, Áustria, Espanha, Índia, União Soviética, Dinamarca, Holanda, Polônia,
Taiwan, Finlândia, Ucrânia, Hungria, Suécia, Suíça, México, Itália, Bélgica e África do
Sul.
Figura 5 – Número de Famílias de Patente x País coletados por meio da ferramenta Questel Orbit
para a Utilização de Resíduos para a Produção de Fertilizantes.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018, dados gerados pelo Questel Orbit.

A China é notadamente reconhecida pela sua grande tradição na área de
biotecnologia, sendo esta comumente relacionada a áreas como a agricultura, saúde,
química, fármacos e alimentação. Esta tradição é reflexo do grande volume de
investimentos em apoio a políticas de ciência e tecnologia para a inovação, com
Acordos de Cooperação junto a países como Estados Unidos e Europa, e em esforços
que resultam em um processo de patenteamento mais célere. No âmbito da
agricultura, em razão da produção alimentar superar o consumo de sua população, a
China desenvolve biotecnologias desde meados de 1980 (MARTINEZ, 2015).
Diante dos dados estruturados pela OECD a partir do EPO - PATSTAT
relacionados a Tecnologias Verdes, conforme APÊNDICE A, e dos referidos países
constantes na Figura 5, o Prof. Dr. Jose Miguel Vicente Gomila, da Universitat
Politècnica de València (UPV), encaminhou os dados de perfil de determinados países
minerados a partir do Patent Vantage Point, para posterior análise, conforme capítulo
adiante enunciado.
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4.1.2. Etapa 02 – Produção de Biofertilizantes: Pesquisa Patentária a partir do
Patent Vantage Point
Em razão do grande potencial do setor de agronegócio brasileiro, o presente
trabalho desenvolveu por meio do sistema de busca Patent Vantage Point uma
primeira análise de famílias de patentes associadas a produção de biofertilizantes.
Através do Inventário Verde da Classificação Internacional de Patentes – IPC
verifica-se, no âmbito do Gerenciamento de Resíduos, os correspondentes códigos,
conforme APÊNDICE B.
No âmbito da reutilização de resíduos para a produção de fertilizantes, grande
parte dos resultados apresentaram-se relacionadas à Fabricação de produtos
químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e borracha
sintética em formas primárias com o código de classificação IPC C05F, seguido pelo
código de classificação IPC B09B.
Conforme relação constante no Inventário WIPO (2017b), a codificação IPC
C05F corresponde a biofertilizantes não cobertos pelas subclasses C05B e C05C, a
exemplo de fertilizantes provenientes de resíduos ou rejeitos. A codificação IPC B09B
corresponde a disposição de resíduos sólidos.
A Figura 6 relaciona os principais perfis com publicações de patentes neste
âmbito: Japão, Europa, Estados Unidos, Coréia, Índia e Brasil para dados coletados
até o ano de 2016 e encaminhados pela UPV.
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Figura 6 – Número de Publicações de Patente x Ano coletados por meio da ferramenta Patent
Vantage Point relacionadas à Produção de Biofertilizantes.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

Dentre os países relacionados na Figura 6, constatou-se uma forte presença
do Japão, quase que praticamente exclusiva, quanto à publicação de patentes
associadas à utilização de resíduos para a produção de fertilizantes (Código IPC
C05F) entre os anos de 1994 a 2007.
A partir do ano de 2002 verificou-se que o Japão ainda se mostra predominante
nesta área de atuação, porém com grande queda até o ano de 2007, a partir daí
apresentando-se com um número de publicações próximo ao de outros países, como
a Coréia. Ainda, verificou-se que a Europa está sempre presente, apesar do baixo
número evidenciado, com publicações de patentes desde o ano de 1994 até 2007.
A partir de 2006, tanto o Brasil quanto a Coréia passaram a publicar patentes
na área de utilização de resíduos para a produção de fertilizantes. Contudo, é
interessante verificar que, enquanto outros países apresentaram um decréscimo de
publicações nesse período, o Brasil, em oposição, superou o Japão e os outros países
entre os anos de 2007 e 2008.
A Coréia apresentou um bom ritmo de publicação de patentes a partir de 2011
e, no ano de 2013, atingiu um nível de publicações equivalente ao Japão, com queda
a partir daí.
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A partir de 2008, a Índia surgiu no cenário, com publicação de patentes entre o
ano de 2008 e 2016, com um pico de publicações no ano de 2012.
É possível verificar a partir da Figura 6 que 2002, 2007 e 2012 apresentaramse como anos de relevância para o cenário de fertilizantes provenientes de resíduos.
No âmbito do presente trabalho não são analisadas as potenciais razões
políticas e econômicas que podem ter impactado nos resultados verificados, sendo
esta uma oportunidade para o desenvolvimento de trabalhos futuros.
O Quadro 2 relaciona as principais classificações associadas às publicações
de patente japonesas, europeias, estadunidenses, coreanas e brasileiras para o
Código IPC C05F.
Quadro 2 – Principais classificações associadas às publicações de patente japonesas, europeias,
estadunidenses, coreanas e brasileiras para o Código IPC C05F.
Número de
Item
Principais Classificações
%
Publicações
1

Fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de
nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas primárias

1952

100,00

2

Fabricação de outras máquinas para fins especiais

169

8,66

3

Fabricação de outras máquinas de uso geral não classificadas em
outra parte

155

7,94

4

Fabricação de máquinas agrícolas e florestais

149

7,63

5

Fabricação de produtos farmacêuticos básicos e preparações
farmacêuticas

140

7,17

6

Fabricação de instrumentos e suprimentos médicos e odontológicos

115

5,89

7

Fabricação de pesticidas e outros produtos agroquímicos

104

5,33

8

Fabricação de outras máquinas para fins especiais não classificadas
em outra parte

73

3,74

9

Fabricação de produtos alimentícios

49

2,51

10

Fabricação de coque e produtos petrolíferos refinados

29

1,49

11

Fabricação de outros equipamentos de transporte

12

0,61

12

Fabricação de instrumentos e aparelhos para medição, teste e
navegação; relógios e relógios

11

0,56

13

Fabricação de veículos automóveis

7

0,36

14

Construção de projetos de utilidade

7

0,36

15

2 itens mais com

7

0,36

16

Fabricação de outros produtos químicos

6

0,31

17

4 itens mais com

5

0,26

18

Fabricação de instrumentos e aparelhos para medição, teste e
navegação

5

0,26

19

Fabricação não classificada em outra parte

5

0,26

20

Fabricação de outras torneiras e válvulas

4

0,20

21

Fabricação de papel e produtos de papel

4

0,20

22

Fabricação de cimento, argamassa e gesso

3

0,15

23

Atividades de construção especializadas

3

0,15
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Item

Principais Classificações

Número de
Publicações

%

24

Fabricação de bebidas

3

0,15

25

Fabricação de equipamentos de refrigeração e ventilação não
domésticos

3

0,15

26

Programação de computadores, consultoria e atividades relacionadas

2

0,10

27

Fabricação de máquinas para formar metais e máquinas-ferramentas

2

0,10

28

Fabricação de máquinas para uso geral

2

0,10

29

Fabricação de eletrodomésticos

2

0,10

30

Fabricação de equipamentos de comunicação

2

0,10

31

Fabricação de tintas, vernizes e revestimentos semelhantes, tintas de
impressão e mástiques

2

0,10

32

3 itens mais com

2

0,10

2

0,10

2

0,10

33
34

Fabricação de motores e turbinas, exceto aeronaves, veículos e
motores de ciclo
Fabricação de sabão e detergentes, produtos de limpeza e polimento,
perfumes e produtos de higiene pessoal

35

Outro fabrico

1

0,05

36

Fabricação de tanques, reservatórios e recipientes metálicos

1

0,05

37

Fabricação de perfumes e produtos de higiene pessoal

1

0,05

38

Fabricação de fornos, fornos e queimadores de forno

1

0,05

39

5 itens mais com

1

0,05

40

Fabricação de componentes eletrônicos e placas

1

0,05

41

Fabricação de vestuário
1
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

0,05

Por meio da sua análise verificou-se a totalidade de 1.952 publicações de
patentes (100%) associadas à classificação Fabricação de produtos químicos básicos,
fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas
primárias, seguida por classificações associadas à fabricação de máquinas.
Vale ressaltar que além da forte presença do segmento de fertilizantes,
registrou-se a presença de classificações associadas aos segmentos médico e
odontológico, farmacêutico, alimentício, petrolífero, de transporte, da construção civil,
de cosméticos e bebidas. Entretanto, aquelas que realmente importam para os
resultados da pesquisa, referentes aos biofertilizantes, referem-se à classificação
Fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio,
plásticos e borracha sintética em formas primárias.
Os resultados são analisados individualmente, para os seguintes perfis: Japão,
Europa, Estados Unidos, Coréia e Brasil. A análise de outros países relacionados na
Etapa 01, a exemplo da China, Austrália, Canadá, Federação Russa, Índia, União
Soviética, Taiwan, México, e África do Sul pode se mostrar extremamente rica sob o

46

aspecto de novidades estratégias e tecnológicas para a área de biofertilizantes, e não
são objeto do presente trabalho.

4.1.2.1. Pesquisa Patentária realizada por meio do VP – Perfil do Japão
O mercado de biofertilizantes asiático é o terceiro maior mercado mundial, e
espera-se que atinja o segundo maior crescimento até o ano de 2020, com uma taxa
de crescimento de 11,40% (BUSINESS WIRE, 2018).
Por meio de pesquisa de busca patentária realizada por meio do Patent
Vantage Point para o termo biofertilizer, verifica-se que o Japão apresenta 57
(cinquenta e sete) titulares de patentes responsáveis por um total de 1.387 (mil
trezentos e oitenta e sete) publicações de patentes, conforme APÊNDICE C. Do total
de titulares de patentes, 95,53% respondem por Empresas Privadas e 3,17% por
Institutos de Pesquisa.
Os 03 (três) principais depositantes japoneses são:
•

Hitachi Ltd: com 200 (duzentas) publicações de patente, sendo 38%
delas correspondentes ao código C05F e 28% correspondentes ao
código B09B;

•

Sanyo Electric Co Ltd: com 99 (noventa e nove) publicações de patente,
sendo

33%

delas

correspondentes

ao

código

C05F

e

33%

correspondentes ao código B09B;
•

Mitsubishi Electric Corp: com 92 (noventa e duas) publicações de
patente, sendo 33% delas correspondentes ao código C05F e 27%
correspondentes ao código B09B.

A Hitachi, Ltd. (Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho) é um conglomerado
multinacional, tendo sido fundada em 1910, presente na América do Sul desde o ano
de 1940.
Sua sede localiza-se na cidade de Tóquio, no Japão. Atua em diversos
segmentos, tendo como pilar a Inovação Social: tecnologia da informação; soluções
em segurança; materiais industriais; equipamentos de radiodifusão; tecnologia de
transmissão; infraestrutura; meio ambiente, energia, óleo e gás; maquinário e
construção; automotivo e transporte; soluções em ar condicionado; medicina e saúde;
biotecnologia e produtos automotivos (HITACHI, 2018).
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A Inovação Social tem como premissa a busca por um amanhã sustentável por
toda a humanidade, de forma global e colaborativa, com um novo olhar para a
resolução de problemas sociais. Ou seja, é um conceito extremamente relacionado
com a ótica da Economia Circular, com a atualização por meio da Tecnologia da
Informação e da Internet das Coisas.
No âmbito da agricultura, por exemplo, a Hitachi Ltd aborda a melhoria da
produtividade no gerenciamento agrícola por meio da tecnologia GIS como forma de
Inovação Social.
A Figura 7 apresenta a evolução temporal da principal depositante de patentes
japonesa, a Hitachi Ltd, a qual responde por 200 (duzentos) publicações de patentes
de um total de 1.387 (mil trezentos e oitenta e sete) patentes do país, correspondentes
assim a 14,42% do total de publicações do país.
Figura 7 – Número de Publicações de Patente x Ano coletados por meio da ferramenta Patent
Vantage Point relacionadas à Produção de Biofertilizantes – Hitachi Ltd.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

Através da Figura 7 verifica-se a forte atuação da Hitachi Ltd no segmento entre
os anos de 1975 e 2016. A análise de cada uma das empresas relacionadas no
APÊNDICE C pode se mostrar extremamente rica sob o aspecto de novidades
estratégias e tecnológicas para a área de biofertilizantes.
O Quadro 3 relaciona as principais classificações associadas às publicações
de patente japonesas para o Código IPC C05F.
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Quadro 3 – Principais classificações associadas às publicações de patente japonesas para o Código
IPC C05F.
Número de
Item
Principais Classificações
%
Publicações
Fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de
1
1.387
100,00
nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas primárias
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fabricação de outras máquinas para fins especiais
Fabricação de outras máquinas de uso geral não classificadas em
outra parte
Fabricação de máquinas agrícolas e florestais
Fabricação de instrumentos e suprimentos médicos e odontológicos
Fabricação de produtos farmacêuticos básicos e preparações
farmacêuticas
Fabricação de outras máquinas para fins especiais não classificadas
em outra parte
Fabricação de pesticidas e outros produtos agroquímicos
Fabricação de produtos alimentícios
Fabricação de coque e produtos petrolíferos refinados
Fabricação de outros equipamentos de transporte
Fabricação de veículos automóveis
Construção de projetos de utilidade
2 itens mais com
Fabricação de cimento, argamassa e gesso
Fabricação de instrumentos e aparelhos para medição, teste e
navegação; relógios e relógios
Programação de computadores, consultoria e atividades relacionadas
Fabricação de máquinas para formar metais e máquinas-ferramentas
4 itens mais com
Fabricação de máquinas para uso geral
Outro fabrico
Fabricação de tanques, reservatórios e recipientes metálicos

159

11,46

126

9,08

86
85

6,20
6,13

66

4,76

60

4,33

40
31
28
12
7
7
6
3

2,88
2,24
2,02
0,87
0,50
0,50
0,43
0,22

3

0,22

2
2
2
1
1
1

0,14
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07

Atividades de construção especializadas
1
Fabricação de eletrodomésticos
1
Fabricação de perfumes e produtos de higiene pessoal
1
Fabricação de bebidas
1
Fabricação de fornos, fornos e queimadores de forno
1
Fabricação de equipamentos de refrigeração e ventilação não
1
domésticos
Fabricação de equipamentos de comunicação
1
5 itens mais com
1
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

Por meio da sua análise verifica-se a totalidade de 1.387 (mil trezentas e oitenta
e sete) publicações de patentes (100%) associadas à classificação Fabricação de
produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e
borracha sintética em formas primárias, seguida por classificações associadas à
fabricação de máquinas.
Vale ressaltar que além da forte presença do segmento de fertilizantes, registrase a presença de classificações associadas aos segmentos médico e odontológico,
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farmacêutico, alimentício, petrolífero, de transporte, da construção civil, de cosméticos
e bebidas. Entretanto, aquelas que realmente importam para os resultados da
pesquisa, referentes aos biofertilizantes, referem-se à classificação Fabricação de
produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e
borracha sintética em formas primárias.

4.1.2.2. Pesquisa Patentária realizada por meio do VP – Perfil da Europa
O mercado europeu de biofertilizantes é o segundo maior mercado global, com
uma expectativa de taxa de crescimento de 14,90% até 2020 (BUSINESS WIRE,
2018).
Dentre os principais países responsáveis pela publicação de patentes no
continente europeu, verifica-se que a Alemanha ocupa o primeiro lugar, com 139
publicações de patente (33,33% das publicações europeias), seguida por República
Tcheca (67 publicações, 16,07% das publicações europeias), Suíça (36 publicações,
8,63%), Ucrânia, França, Finlândia, Suécia, Áustria, Reino Unido, Moldávia, Holanda,
Dinamarca e Itália, conforme APÊNDICE D.
Por meio de pesquisa de busca patentária para o termo biofertilizer realizada
por meio do Patent Vantage Point, verifica-se que a Europa apresenta 51 (cinquenta
e um) titulares de patentes responsáveis por um total de 417 (quatrocentos e
dezessete) publicações de patente, sendo os 04 (quatro) principais depositantes,
conforme APÊNDICE E:
•

Herhof Umwelttechnik GmbH: com 29 (vinte e nove) publicações de
patente, sendo 42% delas correspondentes ao código C05F e 11%
correspondentes ao código B09B;

•

BASF AG: com 25 (vinte e cinco) publicações de patente;

•

Ceska Zemedelska Univerzita V Praze: com 15 (quinze) publicações de
patente, sendo 53% delas correspondentes ao código C05F e 12%
correspondentes ao código B09B;

•

Institute of Agricultural Microbiology and Agro-Industrial Manufacture of
the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences: com 15 (quinze)
publicações de patente, sendo 21% delas correspondentes ao código
C05F.
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A principal empresa responsável por publicações de patentes na Europa, a
Herhof Umwelttechnik GmbH, é uma empresa alemã, mais especificamente uma
sociedade com responsabilidade limitada (tradução do alemão do termo GmbH). Não
se encontra mais em operação, tendo sido substituída pela Herhof GmbH.
Atua no segmento de projeto, construção e operação de plantas de
compostagem, com mais de 40 (quarenta) plantas distribuídas em países como a
Alemanha, Áustria, Itália, Espanha, Bélgica, Polônia, Canadá e Escócia. Os sistemas
disponibilizados pela empresa transformam resíduos orgânicos em subprodutos em
um período de 7 (sete) a 10 (dez) dias, por meio do seu aquecimento a 65 °C
(HERHOF, 2018).
A Figura 8 apresenta a evolução temporal da principal depositante de patentes
europeia, a Herhof Umwelttechnik Gmbh, a qual responde por 29 (vinte e nove)
publicações de patente de um total de 417 (quatrocentos e sete) patentes do país,
correspondentes a 6,95%.
Figura 8 – Número de Publicações de Patente x Ano coletados por meio da ferramenta Patent
Vantage Point relacionadas à Produção de Biofertilizantes – Herhof Umwelttechnik Gmbh.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

Por meio da análise dos resultados da Figura 8, é possível verificar um maior
número de publicações de patentes entre o final da década de 80 e início do século
XXI.
A

BASF

AG

é uma

sociedade por ações

alemã

(tradução

para

Aktiengesellschaft), segunda principal empresa europeia responsável por publicações
de patentes, conforme APÊNDICE E. Foi convertida posteriormente para uma
Companhia Europeia, a BASF SE, resultante do olhar da Instituição para o mercado
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global (BASF, 2007). A análise de cada uma das empresas relacionadas no
APÊNDICE E pode se mostrar extremamente rica sob o aspecto de novidades
estratégias e tecnológicas para a área de biofertilizantes.
O Quadro 4 relaciona as principais classificações associadas às publicações
de patente europeias para o Código IPC C05F.
Quadro 4 – Principais classificações associadas às publicações de patente europeias para o Código
IPC C05F.
Número de
Item
Principais Classificações
%
Publicações
Fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de
1
417
100
nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas primárias
Fabricação de produtos farmacêuticos básicos e preparações
2
58
13,91
farmacêuticas
3
Fabricação de pesticidas e outros produtos agroquímicos
49
11,75
4
Fabricação de máquinas agrícolas e florestais
42
10,07
Fabricação de outras máquinas de uso geral não classificadas em outra
5
26
6,24
parte
6
Fabricação de instrumentos e suprimentos médicos e odontológicos
23
5,52
7
Fabricação de produtos alimentícios
10
2,40
Fabricação de instrumentos e aparelhos para medição, teste e navegação;
8
8
1,92
relógios e relógios
Fabricação de outras máquinas para fins especiais não classificadas em
9
8
1,92
outra parte
10 Fabricação de outras máquinas para fins especiais
6
1,44
11 Fabricação de instrumentos e aparelhos para medição, teste e navegação
5
1,20
12 Fabricação não classificada em outra parte
5
1,20
13 Fabricação de outros produtos químicos
4
0,96
14 Fabricação de outras torneiras e válvulas
4
0,96
15 4 itens mais com
3
0,72
16 Fabricação de equipamentos de refrigeração e ventilação não domésticos
2
0,48
17 Fabricação de bebidas
2
0,48
Fabricação de tintas, vernizes e revestimentos semelhantes, tintas de
18
2
0,48
impressão e mástiques
19 Fabricação de papel e produtos de papel
2
0,48
20 Fabricação de componentes eletrônicos e placas
1
0,24
21 Fabricação de coque e produtos petrolíferos refinados
1
0,24
22 Atividades de construção especializadas
1
0,24
23 Fabricação de equipamentos de comunicação
1
0,24
24 Fabricação de máquinas para uso geral
1
0,24
25 Fabricação de eletrodomésticos
1
0,24
26 2 itens mais com
1
0,24
27 3 itens mais com
1
0,24
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

Por meio da sua análise verifica-se a totalidade de 417 (quatrocentas e
dezessete) publicações de patentes (100%) associadas à classificação Fabricação de
produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e
borracha sintética em formas primárias.
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Vale ressaltar que além da forte presença do segmento de fertilizantes, registrase a presença de classificações associadas aos segmentos de pesticidas e
agroquímicos, médico e odontológico, farmacêutico, alimentício e de fabricação de
máquinas. Entretanto, aquelas que realmente importam para os resultados da
pesquisa, referentes aos biofertilizantes, referem-se à classificação Fabricação de
produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e
borracha sintética em formas primárias.

4.1.2.3. Pesquisa Patentária realizada por meio do VP – Perfil dos Estados Unidos
O mercado norte-americano de biofertilizantes é o maior mercado global, com
uma taxa de crescimento de 16,65% até 2020 (BUSINESS WIRE, 2018).
Por meio de pesquisa de busca patentária realizada por meio do Patent
Vantage Point para o termo biofertilizer, verifica-se que os Estados Unidos
apresentam 08 (oito) titulares de patentes responsáveis por um total de 56 (cinquenta
e seis) publicações de patente, conforme APÊNDICE F. Do total de titulares de
patentes, 50,00% respondem por Empresas Privadas, 26,79% pelo Governo e 23,21%
por Universidades.
Os 03 (três) principais depositantes dos Estados Unidos são:
•

The Procter & Gamble Company: com 11 (onze) publicações de patente,
sendo

41%

delas

correspondentes

ao

código

C05F

e

23%

correspondentes ao código B09B;
•

The United States of America, as represented by the Secretary of
Agriculture: com 09 (nove) publicações de patente, sendo 36% delas
correspondentes ao código C05F;

•

Cornell University: com 07 (sete) publicações de patente, sendo 36%
delas correspondentes ao código C05F.

O Quadro 5 relaciona as principais classificações associadas às publicações
de patente dos Estados Unidos para o Código IPC C05F.
Quadro 5 – Principais classificações associadas às publicações de patente dos Estados Unidos para
o Código IPC C05F.
Número de
Item
Principais Classificações
%
Publicações
Fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de
1
56
100
nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas primárias
2 Fabricação de máquinas agrícolas e florestais
12
21,43
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Item

Principais Classificações

3

Fabricação de pesticidas e outros produtos agroquímicos
Fabricação de produtos farmacêuticos básicos e preparações
farmacêuticas
Fabricação de produtos alimentícios
Fabricação de instrumentos e suprimentos médicos e odontológicos
Fabricação de outras máquinas para fins especiais
Fabricação de outros produtos químicos
Fabricação de outras máquinas para fins especiais não classificadas em
outra parte
Fabricação de motores e turbinas, exceto aeronaves, veículos e motores
de ciclo
Fabricação de papel e produtos de papel

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fabricação de sabão e detergentes, produtos de limpeza e polimento,
perfumes e produtos de higiene pessoal

Número de
Publicações
12

21,43

8

14,29

6
4
4
2

10,71
7,14
7,14
3,57

2

3,57

2

3,57

2

3,57

1

1,79

Fabricação de vestuário
1
3 itens mais com
1
Fabricação de outras máquinas de uso geral não classificadas em outra
1
parte
Atividades de construção especializadas
1
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

%

1,79
1,79
1,79
1,79

Por meio da sua análise verifica-se a totalidade de 56 (cinquenta e seis)
publicações de patentes (100%) associadas à classificação Fabricação de produtos
químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e borracha
sintética em formas primárias.
Vale ressaltar que além da forte presença do segmento de fertilizantes, registrase a presença de classificações associadas aos segmentos de pesticidas e
agroquímicos, médico e odontológico, farmacêutico, alimentício e de fabricação de
máquinas. Entretanto, aquelas que realmente importam para os resultados da
pesquisa, referentes aos biofertilizantes, referem-se à classificação Fabricação de
produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e
borracha sintética em formas primárias.
A Figura 9 apresenta a evolução temporal da principal depositante de patentes
dos Estados Unidos, a The Procter & Gamble Company, a qual responde por 11 (onze)
publicações de patente de um total de 56 (cinquenta e seis) patentes do país,
correspondentes a 19,64%.
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Figura 9 – Número de Publicações de Patente x Ano coletados por meio da ferramenta Patent
Vantage Point relacionadas à Produção de Biofertilizantes – The Procter & Gamble Company.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

É possível verificar por meio da Figura 9 que a The Procter & Gamble Company
publicou patentes em meados do ano 2000, porém passou a atuar com mais ênfase
na publicação nos últimos anos.
A Figura 10 apresenta a variação proporcional do consumo em toneladas de
biofertilizantes dos Estados Unidos, por tipo de produto: fixadores de nitrogênio
(nitrogen-fixing), solubilizadores de fosfato (phosphate-solubilizing), mobilizador de
potássio (potash-mobilizing) e outros tipos (others) entre 2016 e 2024.
Figura 10 – Proporção do mercado de biofertilizantes dos EUA, por produto, 2016 e 2024 (toneladas).

Fonte: GLOBAL MARKET INSIGHTS, 2018.

Proporcionalmente, o mercado de fixadores de nitrogênio apresenta-se muito
maior que para os outros componentes em razão da persistência do fertilizante a base
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de nitrogênio no solo ser menor que os fertilizantes a base de fósforo e potássio, o
que faz com que a necessidade de produção deste insumo seja maior.

4.1.2.4. Pesquisa Patentária realizada por meio do VP – Perfil da Coréia
Por meio de pesquisa de busca patentária realizada por meio do Patent
Vantage Point para o termo biofertilizer, verifica-se que a Coréia apresenta 04 (quatro)
titulares de patentes responsáveis por um total de 52 (cinquenta e duas) publicações
de patente do país, conforme APÊNDICE G. Neste país verifica-se um comportamento
distinto em relação aos demais países analisados: do total de titulares de patentes,
42,31% respondem pelo Governo, 38,46% por Empresas Privadas e 19,23% por
Fundações.
Os 04 (quatro) depositantes da Coréia são:
•

Republic of Korea (Management: Rural Development Administration):
com 22 (vinte e duas) publicações de patente, sendo 28% delas
correspondentes ao código C05F e 3% correspondentes ao código
B09B;

•

Eco Bio Co.: com 10 (dez) publicações de patente, sendo 45% delas
correspondentes ao código C05F e 5% correspondentes ao código
B09B;

•

Hoei Bussan KK: com 10 (dez) publicações de patente, sendo 31% delas
correspondentes ao código C05F e 26% correspondentes ao código
B09B;

•

Knu-Industry Cooperation Foundation: com 10 (dez) publicações de
patente, sendo 9% delas correspondentes ao código C05F.

O Quadro 6 relaciona as principais classificações associadas às publicações
de patente da Coréia para o Código IPC C05F.
Quadro 6 – Principais classificações associadas às publicações de patente da Coréia para o Código
IPC C05F.
Número de
Item
Principais Classificações
%
Publicações
Fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos
1
52
100,00
de nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas primárias
Fabricação de produtos farmacêuticos básicos e preparações
2
8
15,38
farmacêuticas
3 Fabricação de máquinas agrícolas e florestais
9
17,31
4 Fabricação de pesticidas e outros produtos agroquímicos
3
5,77
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Item
5
6
7
8
9

Principais Classificações

Número de
Publicações

Fabricação de outras máquinas para fins especiais não classificadas
3
em outra parte
Fabricação de instrumentos e suprimentos médicos e odontológicos
3
Fabricação de outras máquinas de uso geral não classificadas em
2
outra parte
Fabricação de sabão e detergentes, produtos de limpeza e polimento,
1
perfumes e produtos de higiene pessoal
Fabricação de produtos alimentícios
2
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

%
5,77
5,77
3,85
1,92
3,85

Por meio da sua análise verifica-se a totalidade de 52 (cinquenta e duas)
publicações de patentes (100%) associadas à classificação Fabricação de produtos
químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e borracha
sintética em formas primárias.
Vale ressaltar que além da forte presença do segmento de fertilizantes, registrase a presença de classificações associadas aos segmentos de pesticidas e
agroquímicos, médico e odontológico, farmacêutico, alimentício e de fabricação de
máquinas. Entretanto, aquelas que realmente importam para os resultados da
pesquisa, referentes aos biofertilizantes, referem-se à classificação Fabricação de
produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e
borracha sintética em formas primárias.
A Figura 11 apresenta a evolução temporal da principal depositante de patentes
da Coréia, Republic of Korea (Management: Rural Development Administration), a
qual responde por 22 (vinte e duas) publicações de patente de um total de 52
(cinquenta e duas) publicações de patente do país, correspondentes a 42,31%.
Verifica-se por meio da Figura uma elevada concentração de publicações recentes
para a Instituição.
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Figura 11 – Número de Publicações de Patente x Ano coletados por meio da ferramenta Patent
Vantage Point relacionadas à Produção de Biofertilizantes – Republic of Korea (Management: Rural
Development Administration).

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

4.1.2.5. Pesquisa Patentária realizada por meio do VP – Perfil do Brasil
Por meio de pesquisa de busca patentária realizada por meio do Patent
Vantage Point para o termo biofertilizer, verifica-se que o Brasil apresenta 03 (três)
titulares de patentes, conforme APÊNDICE H, responsáveis por um total de 40
(quarenta) patentes depositadas. Do total de titulares de patentes, 82,50% respondem
por Empresas Privadas e 17,50% por Fundações.
Os 03 (três) depositantes do Brasil são:
•

Sergio Massao Watanabe: com 25 (vinte e cinco) publicações de
patente, sendo 14% delas correspondentes ao código C05F;

•

Capixaba Couros Ltda: com 08 (oito) publicações de patente, sendo 13%
delas correspondentes ao código C05F;

•

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES):
com

07

(sete)

publicações

de

patente,

sendo

14%

delas

correspondentes ao código C05F.
A totalidade das 40 (quarenta) publicações de patente brasileiras depositadas
levantadas pelo software VP referem-se à classificação de Fabricação de produtos
químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e borracha
sintética em formas primárias.
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Diante das informações constantes no APÊNDICE H, verifica-se que 33 (trinta
e três) das publicações de patente estão relacionadas a Empresas Privadas, enquanto
07 (sete) delas a uma Fundação.
A Figura 12 apresenta a evolução temporal da principal depositante de patentes
do Brasil, Sergio Massao Watanabe, a qual responde por 25 (vinte e cinco)
publicações de patente de um total de 40 (quarenta) publicações de patente do país,
correspondentes a 62,50%, entre meados de 2006 e 2008.
Figura 12 – Número de Publicações de Patente x Ano coletados por meio da ferramenta Patent
Vantage Point relacionadas à Produção de Biofertilizantes – Sergio Massao Watanabe.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

Em caso de sucesso relatado pelo SEBRAE (2017a), é possível verificar o
benefício de uma das patentes inventadas por Sérgio Massao Watanabe, a
biotecnologia denominada HSNI, a qual transforma matéria orgânica em adubo em
um período de apenas 15 (quinze) dias, quando convencionalmente o período é de
100 (cem) dias.
O lixo coletado é misturado ao “bio-extrato” de nome científico “HSNI”, conjunto
de bactérias (fungos, leveduras e outros organismos vivos) que aceleram o
processo de compostagem realizado a céu aberto, sem a geração de chorume
ou emissão de gases de efeito estufa. A ação dura 15 dias, enquanto por
métodos convencionais o prazo varia entre dois e três meses. A partir daí, temse o adubo a ser comercializado (O PROGRESSO, 2013).

A biotecnologia é patenteada por Sérgio Massao Watanabe, diretor do Grupo
Organoeste, que a fornece para outras empresas licenciadas, de mesmo nome, em
regiões do país. Começou a ser desenvolvida no Japão e foi finalizada no Brasil, com
a ajuda da USP – Universidade de São Paulo.

59

A empresa Organoeste Campo Grande, situada na cidade de mesmo nome, no
Mato Grosso do Sul, atua desde 2005 no ramo de Logística Reversa, com a
transformação do material orgânico recebido das indústrias em adubo, com uma
clientela de 30 (trinta) geradores (restaurantes, fábricas, propriedades rurais e
frigoríficos) que pagam pelo descarte de seus rejeitos. Já o adubo orgânico produzido
dos rejeitos é comprado por aproximadamente 800 (oitocentos) produtores rurais
(SEBRAE, 2017a). Vale ressaltar, contudo, que todo rejeito, antes de ser aproveitado
pelo processo de transformação em adubo orgânico, deve ter amostras submetidas a
exames laboratoriais para verificar a compatibilidade com relação a biotecnologia
HSNI (ASN, 2012).
O custo da tonelada de adubo químico pode chegar a R$ 1.200,00, enquanto
o adubo orgânico varia de R$ 120,00 (tonelada a granel) a R$ 180,00 (tonelada
ensacada) (SEBRAE, 2017a).
A Figura 13 apresenta a evolução temporal da segunda principal depositante
de patentes do Brasil, Capixaba Couros Ltda, a qual responde por 8 (oito) publicações
de patente de um total de 40 (quarenta) publicações de patente do país,
correspondentes a 20%. Na Figura verifica-se que as patentes foram publicadas
recentemente.
Figura 13 – Número de Publicações de Patente x Ano coletados por meio da ferramenta Patent
Vantage Point relacionadas à Produção de Biofertilizantes – Capixaba Couros Ltda.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

A Capixaba Couros Ltda, empresa localizada em Baixo Guandu, no Espírito
Santo, é citada em dissertação de Mestrado, no qual o lodo de curtume desidratado,
cedido pela empresa, é aplicado em testemunhas amostrais com diferentes
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percentuais de mistura para a produção de mudas do limoeiro “Cravo” (TUDEIA,
2016). Durante a pesquisa foram verificados outros trabalhos em que a empresa
contribui com a disponibilidade do referido lodo para estudos técnicos, demonstrando
a relação entre esta Microempresa e Instituições de Ensino Superior.
Importante registrar a parceria entre a FAPES, IFES e a empresa Capixaba
Couros Ltda em processos de reaproveitamento de resíduo de curtume industrial para
a agricultura, em culturas como o café, milho, pastagens, fruteira e eucalipto. Objetiva
tanto promover o desenvolvimento tecnológico, evidenciado por artigos científicos,
patentes e aplicações práticas, quanto subsidiar a criação de normativas de utilização
de resíduos, sendo uma clara experiência relacionando uma Fundação, uma
Instituição de Nível Superior e Empresa direcionada a resolução de problemas
gerados pelo resíduo de curtume (FAPES, 2015).
A Figura 14 apresenta a evolução temporal da terceira principal depositante de
patentes do Brasil, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a
qual responde por 08 (oito) publicações de patente de um total de 40 (quarenta)
publicações de patente do país, correspondentes a 20%. Na Figura verifica-se que as
patentes foram publicadas recentemente.
Figura 14 – Número de Publicações de Patente x Ano coletados por meio da ferramenta Patent
Vantage Point relacionadas à Produção de Biofertilizantes – Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Espírito Santo.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.
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4.1.3. Etapa 03 – Pesquisa Patentária a partir do Patent Vantage Point –
Solubilizadores
As Figuras 15 e 16 apresentam os resultados de pesquisa desenvolvidos por
meio do Patent Vantage Point, elencando as publicações de patente relacionadas a
solubilizadores de nitrogênio, solubilizadores de fósforo e solubilizadores de potássio
e bactérias. A Índia progride bem e trabalha bem com solubilizadores a base de
bactérias e fungos, mesmo padrão verificado para o Irã e China. O Brasil também se
apresenta com um papel de destaque.
Figura 15 – Número de Publicações de Patente dos Principais Países x Tipo de Solubilizador
coletados por meio da ferramenta Patent Vantage Point.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

A Figura 15 apresenta a Índia como país com o maior número de publicações
de patentes relacionadas a solubilizadores, especialmente aqueles a base de
bactérias e fungos, de nitrogênio e fosfato.
O Brasil é o segundo maior em publicação de patentes, e supera a Índia quanto
aos solubilizadores de potássio. Desse modo, verifica-se a potencialidade do país
neste tipo de desenvolvimento tecnológico.
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Figura 16 – Número de Publicações de Patente dos Principais Instituições x Tipo de Solubilizador
coletados por meio da ferramenta Patent Vantage Point.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

A Figura 16 relaciona as Instituições com o maior número de publicações de
patentes relacionadas a solubilizadores: Índia e Brasil chamam a atenção nos
resultados.
Para o Brasil, é possível verificar a presença da Universidade Federal Rural de
Pernambuco, a Universidade Federal do Ceará, e a Universidade Federal da Paraíba,
ou seja, uma participação de Instituições de Ensino e de Pesquisa neste segmento
tecnológico.
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4.1.4. Etapa 04 – Proposição de Alternativas para a Implementação Prática dos
Conceitos
Com base nas 03 (três) etapas anteriormente relacionadas, tem-se uma última
etapa, relacionada à proposição de alternativas para a implementação prática dos
conceitos abordados nas empresas brasileiras.
Conforme dados da PNAD desenvolvida pelo IBGE no ano de 2014, no Brasil,
estima-se um público de 4,4 milhões de produtores rurais, 18% do total de 24,91
milhões de empreendedores brasileiros. Ainda, conforme informações da PNAD para
o referido ano, a Bahia lidera o ranking de produtores rurais, com 586.407, conforme
ANEXO A (DATASEBRAE, 2018).
Estes números não refletem dados como área plantada, servindo como um
indicativo apenas sob o ponto de vista de produtores rurais. É importante ressaltar
também que nem todas as atividades do agronegócio estão ligadas a cadeia de
fertilizantes.
A Bioeconomia, associada a iniciativas relacionadas a agroenergia e produção
orgânica, apresenta-se como um dos temas priorizados para o segmento. Sendo a
fruticultura de culturas como a banana, laranja, mamão, coco, uva, manga, morango,
maçã, ameixa e abacaxi um dos segmentos de destaque no Estado da Bahia, aí se
encontra uma grande oportunidade. Destaque para Itaberaba, Chapada Diamantina,
Vale do São Francisco, Baixo Sul e Sudoeste baianos.
Uma das modalidades levantadas para difusão do conceito de Tecnologias
Verdes para o desenvolvimento tecnológico e econômico no caminho da
sustentabilidade, com incentivos a inovação nos negócios, refere-se ao SEBRAETEC,
promovido pelo SEBRAE.
O SEBRAETEC objetiva ampliar o acesso dos pequenos negócios a serviços
especializados e customizados na área de inovação, com a aproximação dos
pequenos negócios aos prestadores de serviços tecnológicos. Para tal finalidade, o
SEBRAE elencou as soluções em temáticas: design; produtividade; propriedade
intelectual; qualidade; inovação; sustentabilidade; serviços digitais, com subsídios de
até 70% do valor da consultoria (SEBRAE, 2016).
Por meio do SEBRAETEC, o SEBRAE intermedia a relação entre Prestador de
Serviço e Cliente, na modalidade de menor preço. Prestadores de Serviço
Tecnológico apresentam os preços para as demandas, que devem respeitar o valor
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máximo pré-estabelecido para a Consultoria. Aquele de menor preço passa a atender
o Cliente, que apenas necessita realizar o investimento da contrapartida.
No Estado da Bahia, o setor de Agronegócio é um dos grandes demandantes
das soluções subsidiadas pelo Programa SEBRAETEC, respondendo por mais de
42,25% das demandas por produtos de inovação no ano de 2017, por meio de
soluções como: a) Melhoria Genética de Rebanho – Transferência de Embriões/
Fertilização In Vitro por Prenhez; b) Adequação do Manejo Reprodutivo dos Rebanhos
Leiteiros (Inseminação Artificial por Tempo Fixo – IATF); c) Programa de Preparação
para Certificação em Produtos Orgânicos; d) Produção de Amêndoas de Cacau de
Qualidade; e) Programa para Certificação de Produção Integrada da Cadeia Agrícola
e Boas Práticas na Produção Agrícola.
Supera assim o percentual de demandas dos produtos de inovação no Estado
em 2016, de mais de 30,39%, com soluções como: a) Melhoria Genética de Rebanho
– Transferência de Embriões/ Fertilização In Vitro por Prenhez; b) Programa para
Certificação de Produção Integrada da Cadeia Agrícola e Boas Práticas na Produção
Agrícola; c) Programa de Preparação para Certificação em Produtos Orgânicos.
O público preferencial do SEBRAETEC refere-se às ME e EPP, apesar do
produto também apresentar como público o MEI e o Produtor Rural.
Para o ano de 2018 novas soluções foram formatadas para o setor de
agronegócio no âmbito do aumento da produtividade agrícola por meio do controle de
pragas para a fruticultura e para captação de água subterrânea, fruto do atendimento
do objetivo da Instituição de buscar adequar-se à realidade do seu público-alvo para
o desenvolvimento do empreendedorismo nacional.
O ANEXO B apresenta uma proposta formatada pelo SEBRAE/NA como
modalidade de Consultoria: Sistemas de Produção e Utilização de Biofertilizantes. Já
o ANEXO C, a seguinte proposta de Consultoria: Biodigestores. Com base no TCC
ora formatado, tais produtos poderão ser apresentados e recomendados à Unidade
de Gestão do Portfólio e à Coordenação de Agronegócios da Unidade de Atendimento
Coletivo, ambas subordinadas à Diretoria Técnica do SEBRAE/BA, para apreciação.
Outro potencial Edital passível de propositura de novas soluções refere-se ao
Edital de Credenciamento de Propriedade Intelectual, também do SEBRAE/BA, para
casos mais específicos, onde o Prestador de Serviço detém de um produto de sua
Propriedade Intelectual.
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Potenciais parceiros para a implementação destas ações no Estado da Bahia
incluem o SEBRAE, a FAEB/ SENAR, a SEAGRI, o MAPA, a SDR, a SECTI, a
FAPESB, Instituições de Nível Superior, Instituições de Crédito (BNB, Desenbahia),
NIT, Prefeituras Municipais e Órgãos de diferentes esferas públicas (municipal,
estadual e federal), bem como a esfera privada.
Ainda, a disseminação de editais e iniciativas nacionais e internacionais, a
exemplo do Innovation Awards Groupe Roullier, uma competição mundial para
estímulo a projetos relacionados a nutrição de plantas e do solo, demonstram o quanto
o tema se encontra em voga no momento atual (CMI, 2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
China, Japão, Europa, EUA, Coréia, Índia e Brasil encontram-se entre os
países com maior proeminência no âmbito de publicações de patentes para o manejo
de resíduos destinado à produção de biofertilizantes.
Esta afirmação é ratificada diante de um total de 1.952 publicações de patentes
(100%) associadas à classificação Fabricação de produtos químicos básicos,
fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas
primárias, seguida por classificações associadas à fabricação de máquinas.
Vale ressaltar que além da forte presença do segmento de fertilizantes,
registra-se a presença de classificações associadas aos segmentos médico e
odontológico, farmacêutico, alimentício, petrolífero, de transporte, da construção civil,
de cosméticos e bebidas. Entretanto, aquelas que realmente importam para os
resultados da pesquisa, referentes aos biofertilizantes, referem-se à classificação
Fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio,
plásticos e borracha sintética em formas primárias.
O produto escolhido como produto final do mestrado foi a construção de base
de dados técnico-científicas, especificamente, um trabalho de prospecção tecnológica
com base em séries históricas com o objetivo de elencar informações no âmbito de
patentes relacionadas ao gerenciamento de resíduos para a produção de
biofertilizantes. A base de dados técnico-científicas ora apresentada subsidiará a
elaboração de futuras publicações na temática.
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A recomendação para publicações futuras é a de se prosseguir o
desenvolvimento da análise dos dados de publicações de patentes correlatos ao tema,
de políticas, de legislações e de trabalhos relacionados aos principais países.
Em tais publicações, deve-se buscar responder perguntas como: qual razão
motiva os picos de publicação de patentes no período, bem como a sua recente baixa
nos últimos anos? Quais os principais gargalos? Quais as oportunidades? Quais os
impactos provenientes da alteração de políticas mundiais, da movimentação de
líderes ou da variação de taxas cambiais? Como a alteração de preços de produtos
impacta na variação dos depósitos de patentes? Qual o perfil do público investidor
nessa área? E qual o perfil do mercado consumidor?
Ainda, recomenda-se verificar qual a influência de fatores macroeconômicos, o
que leva as Tecnologias Verdes a emplacarem (ou não), bem como quais os desafios
tecnológicos existentes.
Um detalhamento mais apurado das patentes ora verificadas tornará possível
a identificação de tecnologias relevantes, inovações incrementais, nichos de mercado
para atuação e nível maturidade tecnológica, especialmente se comparado ao número
de artigos publicados por país.
É importante ressaltar que nem todas as Tecnologias conhecidas como Verdes
são objeto de proteção no âmbito do exame prioritário associado às Patentes Verdes.
Como oportunidade para estudos futuros, propõe-se a realização de um comparativo
entre as publicações de patente relacionadas a Tecnologias Verdes e as Patentes
Verdes objeto de proteção no âmbito do exame prioritário.
Não apenas é importante a análise das patentes estabelecidas, mas também a
análise dos próprios players e de suas estratégias. Um exemplo a ser citado é o da
empresa Hitachi com a estratégia da Inovação Social por meio da Tecnologia da
Informação e da Internet das Coisas aplicada ao Agronegócio.
Que potenciais ainda podem ser explorados e como podem ser implementados
no(s) país(es)? Como ocorrem os processos de transferência de tecnologia entre os
diferentes setores econômicos? Estas e outras oportunidades de trabalhos futuros
advém do aprofundamento da análise dos dados apresentados pelo presente TCC.
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6. ANEXOS
6.1.

ANEXO A – Ranking de Produtores Rurais para o Ano de 2014
Figura 17 - Ranking de Produtores Rurais para o Ano de 2014.

Fonte: IBGE, 2014 apud DATASEBRAE, 2018.
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6.2.

ANEXO B – FICHA TÉCNICA DA SOLUÇÃO SISTEMAS DE PRODUÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE BIOFERTILIZANTES
Figura 18 - Ficha Técnica da Solução Sistemas de Produção e Utilização de Biofertilizantes.
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Fonte: SEBRAE, 2017b.
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6.3.

ANEXO C - Ficha Técnica da Solução Biodigestores
Figura 19 - Ficha Técnica da Solução Biodigestores.
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Fonte: SEBRAE, 2017b.
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7. APÊNDICES

7.1.

APÊNDICE A - Evolução da Quantidade de Aplicações de Patentes

Quadro 7 – Evolução da Quantidade de Aplicações de Patentes entre os anos de 2000 a 2011.
Incremento da Aplicação de Patentes de
Incremento da Aplicação de
País
Tecnologias Ambientais (2000 a 2011) (%)
Patentes (2000 a 2011) (%)
China

1.040

611,5

Índia

784

188,2

BRIICS

528

362,7

Coréia

436

171,9

Dinamarca

331

12,6

Turquia

275

457,8

Polônia

241

264,1

Espanha

220

37,2

Brasil

185

64,2

República Tcheca

182

92,4

Portugal

162

81,9

México

149

51,4

Itália

132

7,8

Grécia

124

24,9

Suíça

121

5,5

Eslovênia

90

65,1

OECD

78

3,9

Estados Unidos

76

-18,6

Reino Unido

63

-26,2

Áustria

61

20,2

Bélgica

44

-4,7

Suécia

33

-31,1

Canadá

16

-1,1

Rússia

-7

15,8

Luxemburgo

-10

-3,6

Austrália

-68

-77,1

Fonte: Adaptado de OECD, 2015.
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7.2.

APÊNDICE B - Listagem de Tecnologias Verdes da OMPI – Gerenciamento
de Resíduos

Quadro 8 - Listagem de Tecnologias Verdes baseada no Inventário publicado pela Organização
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) – Gerenciamento de Resíduos.
Tópico
Código IPC
Eliminação de Resíduos
B09B; B65F
Tratamento de Resíduos
• Desinfecção ou esterilização
• A61L 11/00
• Tratamento de resíduos perigosos ou
• A62D 3/00, 101/00
tóxicos
• Tratamento
de
material
• G21F 9/00
radioativamente
contaminado;
arranjos de descontaminação
• Separação de rejeitos
• B03B 9/06
• Recuperação de solo contaminado
• B09C
• Tratamento mecânico de resíduos de
• D21B 1/08, 1/32
papel
Destruição de Resíduos por Combustão
F23G
Reutilização de Materiais Usados
• Utilização de restos ou refugos de
• A43B 1/12, 21/14
borracha na fabricação de calçados
• Manufatura de artigos de sucata ou
• B22F 8/00
de refugo de partículas metálicas
• Produção de cimento hidráulico a
partir de resíduos
• C04B 7/24-7/30
• Utilização de resíduos como material
de enchimento para argamassas ou
• C04B 18/04-18/10
concreto
• Utilização de resíduos para a
produção de fertilizantes
• C05F
• Recuperação ou aproveitamento de
resíduos
• C08J 11/00-11/28; C09K 11/01;
C11B 11/00, 13/00-13/04; C14C 3/32;
C21B 3/04; C25C 1/00; D01F 13/0013/04
Controle da Poluição
• Sequestro e armazenamento de
• B01D 53/14, 53/22, 53/62; B65G
carbono
5/00; C01B 31/20; E21B 41/00,
43/16; E21F 17/16; F25J 3/02
•

Gestão da qualidade do ar
o Tratamento
de
gases
residuais
o Separação de partículas
dispersas em gases ou
vapores
o Aplicação de aditivos em
combustíveis ou nas chamas
para redução de fumaça e
facilitar a remoção de fuligem

•

B01D 53/00-53/96

•

B01D 45/00-51/00; B03C 3/00

•

C10L 10/02, 10/06; F23J 7/00
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o

o
o
•

•

Tópico
Disposição dos dispositivos
para tratamento de fumaça
ou de emanações aparelhos
combustores
Materiais para captação ou
absorção de poeira
Alarmes de poluição

Controle da poluição da água
o Tratamento
de
águas
residuais ou esgoto
o Materiais para tratamento de
líquidos poluentes
o Remoção de poluentes de
águas a céu aberto
o Instalações
de
encanamentos para águas
residuais
o Gerenciamento de esgotos

•

Código IPC
F23J 15/00

•

C09K 3/22

•

G08B 21/12

•

B63J 4/00; C02F

•

C09K 3/32

•

B63B 35/32; E02B 15/04

•

E03C 1/12

•

C02F 1/00, 3/00, 9/00; E03F

Meios para prevenir contaminação
radioativa em caso de vazamento no
• G21C 13/10
reator
Fonte: Adaptado de WIPO, 2017a e INPI, 2016.
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7.3.

APÊNDICE C - Instituições Japonesas com Publicações de Patentes
Quadro 9 – Instituições Japonesas com Publicações de Patentes.

Item

Instituição Japonesa

Tipo de Instituição

Publicações
de Patente

1

HITACHI LTD

Empresa Privada

200

2

SANYO ELECTRIC CO LTD

Empresa Privada

99

3

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Empresa Privada

92

4

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

Empresa Privada

82

5

YANMAR AGRICULT EQUIP CO LTD

Empresa Privada

76

6

KUBOTA CORP

Empresa Privada

60

7

EBARA CORP

Empresa Privada

57

8

JAPAN STEEL WORKS LTD:THE

Empresa Privada

57

9

TOSHIBA CORP

Empresa Privada

48

10

KURITA WATER IND LTD

Empresa Privada

27

11

NATIONAL AGRICULTURE & FOOD RESEARCH ORGANIZATION

Instituto de Pesquisa

22

12

FUJI ELECTRIC CO LTD

Empresa Privada

21

13

MITSUI ENG & SHIPBUILD CO LTD

Empresa Privada

21

14

GUN EI CHEM IND CO LTD

Empresa Privada

20

15

TAIHEIYO CEMENT CORP

Empresa Privada

20

16

TOKYO GAS CO LTD

Empresa Privada

18

17

DENSO CORP

Empresa Privada

17

18

NIPPON STEEL CORP

Empresa Privada

17

19

Ajinomoto Co., Inc.

Empresa Privada

16

20

SHIZUOKA SEIKI CO LTD

Empresa Privada

16

21

ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND CO LTD

Empresa Privada

15

22

KUBOTA TEKKO KK

Empresa Privada

15

23

GOLD KOSAN KK

Empresa Privada

14

24

ISHIKAWA KIKAI:KK

Empresa Privada

14

25

SEKIYU SANGYO KASSEIKA CENTER

Instituto de Pesquisa

13

26

TONEN CORP

Empresa Privada

13

27

ASAHI CHEM IND CO LTD

Empresa Privada

12

28

IDEMITSU KOSAN CO LTD

Empresa Privada

12

29

KANEKO AGRICULT MACHINERY

Empresa Privada

12

30

NITTAN CO LTD

Empresa Privada

12

31

SHIMIZU CORP

Empresa Privada

12

32

SHIN MEIWA IND CO LTD

Empresa Privada

12

33

SUMITOMO CHEMICAL CO

Empresa Privada

12

34

SUMITOMO HEAVY IND LTD

Empresa Privada

12

35

JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY CORP

Empresa Privada

11

36

NISSHIN FLOUR MILLING CO LTD

Empresa Privada

11

37

SANDEN CORP

Empresa Privada

11

38

SHINYOU SANGYO KK

Empresa Privada

11

39

ASAHI ENGINEERING

Empresa Privada

10

40

HOEI BUSSAN KK

Empresa Privada

10
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Item

Instituição Japonesa

Tipo de Instituição

Publicações
de Patente

41

NESUTAA:KK

Empresa Privada

10

42

ONODA CHEMICAL INDUSTRY CO LTD

Empresa Privada

10

43

SATO ZOKI KK

Empresa Privada

10

44

YASUKAWA DENKI SEISAKUSHO KK

Empresa Privada

10

45

CANON ELECTRONICS INC

Empresa Privada

9

46

HASHIMOTO KOICHI

Não Verificado

9

47

HOKKAIDO

Empresa Privada

9

48

KAWASAKI STEEL CORP

Empresa Privada

9

49

KURITA KOGYO KK

Empresa Privada

9

50

NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL &
TECHNOLOGY

Instituto de Pesquisa

9

51

OKAWARA MFG CO LTD

Empresa Privada

9

52

OSAKA GAS CO LTD

Empresa Privada

9

53

SEIREI IND CO LTD

Empresa Privada

9

54

TENJIN SEISAKUSHO:KK

Empresa Privada

9

55

TOYOTA AUTO BODY CO LTD

Empresa Privada

9

56

YASKAWA DENKI SEISAKUSHO KK

Empresa Privada

9

57

YUUKISHITSU HIRYO SEIBUTSU KASSEI RIYOU GIJUTSU
KENKYU KUMIAI

Não Verificado

9

Total
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

1.387

88

7.4.

APÊNDICE D - Países Europeus com Publicações de Patentes

Quadro 10 - Países europeus com Publicações de Patentes.
País
Total

Item

%

1

Alemanha

139

33,33%

2

República Tcheca

67

16,07%

3

Suíça

36

8,63%

4

Ucrânia

34

8,15%

5

França

30

7,19%

6

Finlândia

28

6,71%

7

Suécia

21

5,04%

8

Áustria

14

3,36%

9

Reino Unido

14

3,36%

10

Moldávia

9

2,16%

11

Holanda

7

1,68%

12

Dinamarca

7

1,68%

13

Coréia do Sul*

6

1,44%

14

Itália

5

1,20%

Total
417
100%
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.
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7.5.

APÊNDICE E - Instituições Europeias com Publicações de Patentes

Quadro 11 - Instituições Europeias com Publicações de Patentes.
Tipo de
Item
Instituição Europeia
País
Instituição
HERHOF UMWELTTECHNIK GMBH, 35606 SOLMS,
Empresa
1
Alemanha
DE
Privada
Empresa
2 BASF AG
Alemanha
Privada
República
3 CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE,
Universidade
Tcheca
4
5
6
7

INSTITUTE OF AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
AND AGRO-INDUSTRIALMANUFACTURE OF THE
UKRAINIAN ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
INSTITUTE OF PLANT PHYSIOLOGY AND
GENETICS OF NASOF UKRAINE
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

8

METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT

9

VYZKUMNY ·STAV ROSTLINNU VYROBY, V. V. I.

10

BUEHLER AG, UZWIL, CH

11

VYZKUMNY ·STAV ZEMEDELSKU TECHNIKY V.V.I.

12

BERTIL OESTBO

13

BUEHLER AG

14

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

15

BAYER AG

16

BCDE GROUP WASTE MANAGEMENT LTD OY,

17

BIOLAN OY

18

CHEMISCHE WERKE ALBERT

19

HOECHST AG

20

ROGMANS, MARIA

21

VOEST-ALPINE AKTIENGESELLSCHAFT

22

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, V. V. I.

23

CLEARFIELD NV

24

D.ZABOLOTNYI INSTITUTE OF MICROBIOLOGY
AND VIROLOGY OF THE NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES OF UKRAINE

25

EXOSECT LIMITED

Instituto de
Pesquisa

Publicações de
Patente
29
15
15

Ucrânia

15

Ucrânia

12

França

11

Alemanha

11

Alemanha

11

República
Tcheca

11

Suíça

10

República
Tcheca

10

Suécia

9

Suíça

9

Moldávia

9

Alemanha

8

Finlândia

8

Finlândia

8

Alemanha

8

Alemanha

8

Alemanha

8

Áustria

8

República
Tcheca

8

Holanda

7

Instituto de
Pesquisa

Ucrânia

7

Empresa
Privada

Reino Unido

7

Instituto de
Pesquisa
Instituto de
Pesquisa
Instituto de
Pesquisa
Empresa
Privada
Instituto de
Pesquisa
Empresa
Privada
Instituto de
Pesquisa
Pessoa Física
Empresa
Privada
Universidade
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Pessoa Física
Empresa
Privada
Instituto de
Pesquisa
Empresa
Privada
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Item

Instituição Europeia

26

FISONS LTD

27

NOVOZYMES BIOAG A/S

28

RENOVA-ABFALLHYGIENE GMBH & CO KG, 7902
BLAUBEUREN

29

VEOLIA PROPRETE

30

VOITH-MUELLEX GMBH

31

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY,V.V.I.

32

BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

33

FLENSHAMMAR JOSEF

34

FORESTINA S.R.O.

35

HUMUSPEHTOORI OY

36

HYOSUNG ONB CO., LTD.

37

INNOVATION TECHNIQUE EXPANSION
COMMERCIALE

38

KRISTER FORS

39

LINDE-KCA-DRESDEN GMBH

40

MESSER GRIESHEIM GMBH

41

RUMEN OY,

42

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

43

VINCI ENVIRONNEMENT

44

WALTER SCHMID AG

45

AGRO-EKO SPOL. S R. O.

46
47

ASTAV STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV CR,
V.V.I.
BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK
AKTIENGESELLSCHAFT

48

BASF AG, 67063 LUDWIGSHAFEN, DE

49

BAYER CROPSCIENCE LP

50

BUHLER AG

51

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Tipo de
Instituição
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Instituto de
Pesquisa
Empresa
Privada
Pessoa Física

País

Publicações de
Patente

Reino Unido

7

Dinamarca

7

Alemanha

7

França

7

Alemanha

7

República
Tcheca

7

Áustria

6

Suécia

6

Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada

República
Tcheca

6

Finlândia

6

Coréia do
Sul*

6

França

6

Pessoa Física
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Instituto de
Pesquisa
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Empresa
Privada
Instituto de
Pesquisa

Suécia

6

Alemanha

6

Alemanha

6

Finlândia

6

Suíça

6

França

6

Suíça

6

República
Tcheca
República
Tcheca

5
5

Alemanha

5

Alemanha

5

Alemanha

5

Suíça

5

Itália

5

Total
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

417
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7.6.

APÊNDICE F - Instituições dos Estados Unidos com Publicações de
Patentes

Quadro 12 - Instituições dos Estados Unidos com Publicações de Patentes.
Tipo de
Publicações
Item
Instituição dos Estados Unidos
Instituição
de Patente
Empresa
1 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
11
Privada
2

THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY
THE SECRETARY OF AGRICULTURE

3

Governo

9

CORNELL UNIVERSITY

Universidade

7

4

AUBURN UNIVERSITY

6

5

BEDMINSTER BIOCONVERSION CORPORATION

6

EARTHRENEW, INC.

Universidade
Empresa
Privada
Empresa
Privada

7

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS
REPRESENTED BY THE

Governo

6

8

BIOCEL CORP

Empresa
Privada

5

Total
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

6
6

56
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7.7.

Item

APÊNDICE G - Instituições Coreanas com Publicações de Patentes
Quadro 13 - Instituições Coreanas com Publicações de Patentes.
Tipo de
Instituição Coreana
Instituição

1

REPUBLIC OF KOREA (MANAGEMENT : RURAL
DEVELOPMENT ADMINISTRATION)

2

Publicações de
Patente

Governo

22

ECO BIO CO., LTD.

Empresa Privada

10

3

HOEI BUSSAN KK

Empresa Privada

10

4

KNU-INDUSTRY COOPERATION FOUNDATION

Fundação

10

Total
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

52
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7.8.

Item

APÊNDICE H - Instituições Brasileiras com Publicações de Patentes
Quadro 14 - Instituições Brasileiras com Publicações de Patentes.
Tipo de
Publicações
Instituição Brasileira
Instituição
de Patente

1

SERGIO MASSAO WATANABE

Empresa
Privada

25

2

CAPIXABA COUROS LTDA

Empresa
Privada

8

3

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO
DO ESPÍRITO SANTO

Fundação

7

Total
40
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017, dados gerados pelo Patent Vantage Point.

