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• Novas tecnologias afetam nossa saúde, consumo e 
como interagimos com outras pessoas (Castells, 2010):
• Desenvolvimento tecnológico acelerado;
• Adoção em grande escala de novas tecnologias;
• Os ativos intangíveis (Marcas, Patentes, Desenhos 

Industriais e Direitos Autorais) tornaram-se os bens 
mais valiosos na sociedade do conhecimento;

• Empresas precisam proteger seus alto investimentos 
em P&D.

Novos Negócios na 
Sociedade do Conhecimento



• Tecnologias da Informação (TI) reduziram as distâncias 
e tornaram o mundo mais conectado (Friedman, 2005);
• Cadeias produtivas globais.

• Necessidade de pessoas altamente qualificadas 
(Mazzucato, 2014). 

Novos Negócios na 
Sociedade do Conhecimento



Importância dos 
Intangíveis na Sociedade 

do Conhecimento

Fonte: MCTI, 2012



Importância dos Intangíveis 



• Invenção se refere à criação de um processo, técnica ou 
produto inédito:
• A invenção não precisará ter necessariamente 

aplicação commercial imediata e efetiva.

Diferença entre Inovação e 
Invenção

• Inovação é o conjunto de atividades de um processo 
que se desenvolve desde o nascimento de uma ideia 
até sua comercialização.



Crescente Número de Pedidos de 
Patentes 

Fonte: WIPO, 2014



• Anticolesterol Lipitor, produzido pela americana Pfizer:
• Patente do medicamento mais rentável da história expirou 30 de 

novembro de 2011;
• Vendas do Lipitor somaram US$ 10,7 bilhões em 2010;
• Fim da patente liberou a cópia do medicamento pela concorrência 

(Exame- 17/08/2012);
• Fim da patente do Lipitor causou queda de 19% no lucro da Pfizer 

(The New York Times: 01/05/2012).

• “Samsung e Apple disputam patentes de smartphones e tablets desde 
2011, quando a empresa de Steve Jobs processou os sul-coreanos por 
terem copiado o projeto de seus produtos” (Globo.com –23/04/2014);

• “A Nokia já fatura 500 milhões de euros (647 milhões de dólares) anuais 
com royalties sobre suas patentes em áreas importantes da telefonia 
móvel” (Reuters Brasil- 14/05/2012).

Implicações Financeiras das 
Patentes



Complexidade dos Produtos



Complexidade dos Produtos II



Valor de um Portfólio de 
Patentes





Patentes Vs. Inovação

– Patente é um indicador fraco para medir inovação 
(Trajtenberg, 1990). No entanto....

1093 pedidos de 
patentes

17 pedidos de 
patentes

54 pedidos de 
patentes

313 pedidos de 
patentes



Outros Intangíveis -Marcas

Fonte: OECD/European Union 
Intellectual Property Office, 2016



Importância da Marca I

Fonte: OECD/European Union 
Intellectual Property Office, 2016



Importância da Marca II

Fonte: OECD/European Union 
Intellectual Property Office, 2016



Importância da Marca III



Curva Sorriso - Apple

FONTE: 
Mudambi,2007 

Fábrica FOXCONN -
China

Sede da Apple –
Vale do Silício/EUA

Apple Store –
Diversos Países



Rápida Evolução do Oriente



Tendências em TI-
Tecnologias Disruptivas 

a cada 15 anos



• Um mundo cada 
vez mais 
conectado;

• Aumento na 
quantidades de 
dados.



5] Fisiologia: Respirar, 
comida, água, sexo e 

sono.

4] Segurança: Segurança 
sobre o corpo, emprego, 

família, saúde e 
propriedade.

3] Relacionamento: 
Amizade, família e 
intimidade sexual.

2] Estima: Autoestima, 
confiança, realização e 

respeito próprio.

1] Realização Pessoal: Moral, 
criatividade, espontaneidade 
e resolução de problemas..







Distribuição Global de Empresas 
Unicórnio 
(Valor acima de US$ 1 bilhão)



Ecosistema de Inovação

Arranjos colaborativos que possibilitam que firmas 
possam agregar contribuições individuais à soluções 
coerentes e de alto valor agregado" (Adner, 2006)

"Agentes e relações econômicas, assim como elementos 
não econômicos como tecnologia, instituições, 
interações sociais e cultura"  (Mercan & Goktas, 2011)



Representações de 
Ecosistemas de Inovação

A Universidade é um ator central 
em um Ecosistema de Inovação

vibrante e autosustentável



• Fortalecer a capacitação do empreendedor em 
nosso país referente às diferentes modalidades de 
propriedade intelectual; 

Reflexões Finais – Propriedade Intelectual: 
Qual o seu Papel no Desenvolvimento Científico, 
Econômico e Social?

• Intensificar a relação entre universidade e empresas;
• Agregar conhecimento a novos produtos e 

empresas.

• Combinar conhecimento, criatividade, esforço e 
talento para criar valor!



Obrigado!


