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Qual será a nova reconfiguração mundial?



Como estamos?

Fonte: Global Innovation Index 2020.







62º 
2020

Cenário Brasil - Atividade Científica 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf

Research in Brazil – A Report for CAPES by Clarivate Analytics

Artigos Acadêmicos (2011 – 2016)
- Número de publicações em aumento 
- Número de citações em aumento 
- Expansão do setor acadêmico 
- P&D financiada pelo setor público 
- ~ 30% dos artigos em colaboração com grupos 
internacionais 
- Apenas 1% dos artigos em colaboração com indústria

- 13º em publicação; 
- 8ª economia; 
- 0,2% dos depósitos mundiais!!

66º 
2019

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf


Depósitos de Pedidos de Patente no Brasil (2010-2018)

https://www3.wipo.int/ipstats/

Cenário Brasil – Depósito de Pedido de Patentes

2019: 
- Não residentes... 20.005 
- Residentes………… 8.313

- Residentes: em torno de 20-25%

19.877

4.980



Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP 

Empresa Parceira no Projeto: Biolab Sanus 

Tecnologia: nova formulação para o fármaco 
cloridrato de ondansetrona, usado para evitar 
náuseas e vômitos 

Nome Comercial: Vonau Flash 

Titularidade da Patente: USP e Biolab 

Royalties para a USP:  

- 2004: Prof Humberto Ferraz, USP-SP, depósito 
no INPI;  

- 2006: Medicamento comercializado; 

- R$ 9,2 milhões (1º trimestre de 2018) 

  

COMO 
SURGIU???

Parceria ICT/Empresa:

2019: A USP possui 1300 
patentes: 
- 1 (Vonau Flash).............(90%); 
- 1299 patentes................(10%).



- Prêmio Pandemic Challenge
https://exame.com/pme/startup-brasileira-cria-spray-liquido-que-tira-virus-da-covid-19-da-
roupa/

https://exame.com/pme/startup-brasileira-cria-spray-liquido-que-tira-virus-da-covid-19-da-roupa/
https://exame.com/pme/startup-brasileira-cria-spray-liquido-que-tira-virus-da-covid-19-da-roupa/


Hidrocefalia de Pressão Normal - Espectros x picos: 
Morfologia



Quais os nossos “gargalos"?
ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Inserção no Wipo Match

e no Wipo Green

Vitrine de PI
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Integração às cadeias globais 
de valor por meio da PI6

PI para o mindset inovador1

2

3

Ampliação da inserção do INPI em 
ecossistemas regionais de inovação4

Geração de inteligência 
comercial em PI5

O Brasil precisa de mais 
negócios inovadores, que 
atraiam investimentos e gerem 
riqueza. Não dá mais para 
competir apenas por preço. 
Tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento, tudo isso leva 
tempo e necessita de incentivos.

 É por isso que queremos mais 
propriedade industrial para virar 
esse jogo. China e Coreia do 
Sul, por exemplo, chegaram lá 
desse jeito. Agora é nossa vez 
de trilharmos esse caminho.

Aumentar 
substantivamente o 

volume e a qualidade
 dos depósitos de PI e 

processos de 
transferência de 

tecnologia envolvendo
Universidades e ICTs

Objetivo

Expansão do uso do sistema 
de PI por residentes

3



Telementoria em Propriedade 
Intelectual

Objetivos específicos

• Transmitir aos mentorandos as diversas 
modalidades de proteção que a PI oferece, 
evidenciando as oportunidades que cada uma 
delas pode representar para seu projeto ou 
negócio;

• Oferecer aos mentorandos formação 
complementar em PI;

• Orientar os mentorandos quanto ao 
correto emprego das normas e 
procedimentos formais relativos ao uso do 
sistema de PI;

• Estimular o uso de ferramentas de busca de 
PI;

• Promover a utilização dos programas de 
exame prioritário do INPI

• Promover o uso do programa de busca 
e opinião preliminar do INPI

• Apoiar o estabelecimento de parcerias voltadas 
para o desenvolvimento de novos negócios por 
meio do uso estratégico da PI

• Propiciar ambiente de troca de experiências, 
informações e lições aprendidas, contribuindo 
para o estabelecimento de uma comunidade de 
mentorados.



3 Por vezes, os esforços de P&D 
resultam em tecnologias apropriáveis

Por que a mentoria em PI?

Bancos e agências de fomento lançam 
editais para apoiar a inovação

Verba pública é usada para financiar 
empresas e ICTs  em suas atividades de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D)

Com frequência, essas tecnologias 
podem ser protegidas por PI

Mas nem todos sabem como usar o 
sistema de PI em sua plenitude

1

2

4

5

O mentor entra aqui para orientar esses profissionais, 
ensinando sobre o correto uso do sistema, a fim de 

evitar falhas ao longo do processo 6

Assim, a inovação fica protegida, fazendo valer a 
pena o investimento que o Brasil fez 7
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SÃO PAULO 
CICS Poli/USP 

CIM/Unifesp 
CNPEM 

CPqD 
CQMED/UNICAMP 

CTIM/UFABC 
ELDORADO 
ESALQ/USP 

IF São Paulo 
IFSC/USP-SC 

IPT BIO 
IPT MAT 

SENAI/SP 
TecnoGreen/USP 

UFSCar

RIO DE JANEIRO 
IF Fluminense 
INT 
ISI Biossintético 
ISI Química Verde 
Tecgraf PUC-Rio 
COPPE/UFRJ

MINAS GERAIS 
DCC/UFMG 
DEF/UFV 
FEMEC/UFU 
INATEL 
IFMG 
IF Sul de Minas 
IF Triângulo Mineiro 
ISI MLE 
ZETTA/UFLA

ESPÍRITO SANTO 
IFES

BAHIA 
IFBA 
SENAI CIMATEC

PERNAMBUCO 
CESAR 
CIn/UFPE

PARAÍBA 
CEEI/UFCG 
IFPB

CEARÁ 
IFCE 
LESC/UFC 

RIO GRANDE DO SUL 
INRI/UFSM 

ISI Metalmecânica 
ISI Polímeros 

ITEC/FURG 
LAMEF/UFRGS 

SANTA CATARINA 
CIEnP 
CERTI 
IFSC  
ISI Embarcados 
ISI LASER 
POLO/UFSC

PARANÁ 
LACTEC 

IBMP 
ISI Eletroquímica

DISTRITO FEDERAL 
EMBRAPA AGROENERGIA GOIÁS 

CEIA/UFG 
IF Goiano 

IFG

Telementoria em ação





Vitrine de PI



Framework for three years

Agribusiness

Health

Sustainable Energy 

PROJECT AREAS AND TIMELINE

Oct, 2019
BR/DK agreements 
(PPH + Innovation)

Jan 10, 2020
Focus areas 

approved

Pre-project, 
defining the 
2020 project

April 30, 2020
2020 project 

approved

Execute Phase I: 
Agribusiness

May, 2021 

Execute Phase II: 
Health

Execute Phase III: 
Sustainable Energy

May, 2022 May, 2023 

Sept. 15, 
2020 Project 

Launch

Sector activities: Main focus for 2020-2021
(+ Health pre-project)
Sector activities: Main focus for 2021-2022

(+ Sustainable Energy pre-project)

Sector activities: Main 
focus 2022-2023

Horizontal activities: General focus and activities on capacity building 
related to IP creation and IP commercialisation

Innovation Support

Sep, 2023 

Project 
closure



Agribusiness - overview of activities

BR-DK 
Innovation 

Cooperation

#4: Cross-national DFC training on 
Innovation, Entrepreneurship and IP 

protection

#1: Innovation 
Network - 

Agribusiness

#6: Standard 
DFC training 

on Innovation 

#3: IP 
Commercialization 

and Technology 
Transfer

#2:  Funding

#5: Postdoc 
Exchange 

Programme for INPI 
Academy & Danish 

Counterpart

Sector activities 

Horizontal activities 

Closing event 
MayInnovation Camp in Brazil 

Apr

Delegation 
visit to 

Denmark
Jan

DK tech 
solutions 

event, 
ESALQ/USP

Sept

Launch 
event
Sept

BR tech 
solutions 

event, Nov



www.gov.br/inpi
inpinegocios@inpi.gov.br


