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RESUMO 

Essa atual pesquisa contribui com os estudos sobre a inovação, por investigar uma de suas 

possíveis faces: as inovações que são desenvolvidas quase sem recursos, denominadas, 

inovação frugal. A pesquisa atual reúne aspectos conceituais, teóricos e práticos da Inovação 

Frugal, buscando obter elementos suficientes para sistematizar a discussão do uso das patentes 

nesse contexto. Do ponto de vista gerencial, observar a face conceitual, teórica e prática da 

Inovação Frugal realizada em ambientes de grandes restrições, sejam de recursos naturais ou 

financeiros, parece facilitar a reflexão sobre o uso de recursos, conforme descoberto nessa 

pesquisa. Tais descobertas favorecem ainda a construção de processos de Inovação estruturada 

mais eficazes que podem contribuir como diretriz estruturante para a construção de novos 

modelos de negócios, processos, produtos, serviços, arranjos organizacionais e métodos de 

marketing, possibilitando, por exemplo, a entrada de empresas em países emergentes e 

subdesenvolvidos ou por outro lado, a valorização de produtos desenvolvidos por comunidades 

modestas ou a melhoria das condições de vida de regiões com restrições severas de recursos. A 

pesquisa abarca, portanto, resposanbilidade social intrínseca. Usando métodos mistos, 

especialmente qualitativos para a interpretação indutiva dos resultados, análise quantitativa e 

técnicas de text mining para realizar a análise multivariada dos segmentos de textos que formam 

os abstracts das patentes, onze proposições foram discutidas e corroboradas. Além das 

contribuições metodológicas, como a análise de full text, concluiu-se que a Inovação Frugal não 

é um tipo de inovação e sim uma resposta a um contexto restritivo observável e que, portanto, 

pode coexistir com inovações incrementais, arquiteturais, modulares e radicais. As 

contribuições teóricas avançam além da definição da Inovação Frugal, incluindo a definição 

das classes semânticas em contextos de patentes, demonstrando que as patentes podem 

contribuir com a Inovação Frugal e oferecendo algumas direções de como fazer essa 

contribuição (Patentes-Inovação Frugal) mais efetiva. 

 

Palavras-Chave: Inovação Frugal, Patentes, Mineração de Textos, Patent2Net 
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ABSTRACT 

This current research contributes to the studies on innovation, by investigating one of its 

possible faces: the innovations that are develop with almost no resources, called, frugal 

innovation. The current research brings together conceptual, theoretical and practical aspects of 

Frugal Innovation, seeking to obtain enough elements to systematize the discussion of the use 

of patents in this context. From a management point of view, observing the conceptual, 

theoretical and practical aspects of Frugal Innovation carried out in environments of intense 

restrictions, whether natural or financial resources, seems to facilitate reflection on the use of 

resources, as discovered in this research. These discoveries also favor the construction of more 

effective structured innovation processes. These processes can contribute as a structuring 

guideline for the construction of new business models, processes, products, services, 

organizational arrangements and marketing methods. It is possible, for example, to enter 

companies in emerging and underdeveloped countries or, on the other hand, the valorization of 

products developed by modest communities or the improvement of living conditions in regions 

with severe resource constraints. Therefore, research encompasses intrinsic social 

responsibility. Using mixed methods, especially qualitative for the inductive interpretation of 

results, quantitative analysis and text mining techniques to carry out the multivariate analysis 

of the texts segments that form the patent abstracts, eleven propositions were discussing and 

corroborated. In addition to the methodological contributions, such as the full text analysis, it 

was concluding that Frugal Innovation is not a type of innovation but a response to an 

observable restrictive context and, therefore, can coexist with incremental, architectural, 

modular and radical innovations. The theoretical contributions go beyond the definition of 

Frugal Innovation, including the definition of semantic classes in patent contexts, 

demonstrating that patents can contribute to Frugal Innovation and offer some directions on 

how to make this contribution (Patents-Frugal Innovation) more effective. 

 

Key Word: Frugal Innovation, Patents, Text Mining, Patent2Net 
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1 INTRODUÇÃO 

“Os mercados emergentes representarão até 2017, 

cinquenta por cento (50%) do PIB mundial (Prahalad, 2002). A 

projeção é que em 2020, setenta por cento (70%)do PIB mundial 

seja desenvolvido pelos mercados emergentes (Prahalad, 2009) 

”.  

 

 

Inicia-se essa introdução com uma das referências mais citadas da literatura que trata da 

chamada base da pirâmide, seja do ponto de vista econômico, de gestão ou de inovação. Dos 

cerca de setenta (70) estudos que tratam de inovação frugal, 90% citam Prahalad (Prahalad, 

2002, 2004,2009) e suas projeções de PIB dos mercados emergentes. Ao longo desse atual 

estudo, restará demonstrado que as previsões de Prahalad foram demasiadamente otimistas, mas 

não deixaram de mostrar uma direção, oferecer uma inspiração, uma evidência de que algo 

sobre a inovação e o desenvolvimento econômico dos países emergentes poderia ser repensado. 

A mudança no fluxo de capitais é adjacente ao movimento de elevação do PIB nas regiões 

emergentes, conforme nos ensinam as teorias macroeconômicas (Meyer, Estrin, Bhaumik, & 

Peng, 2009) e há nessas regiões emergentes, atividades e processos De inovação, que deverão 

contribuir com o crescimento da participação dessas regiões no PIB mundial.  

A Inovação, como vantagem competitiva de organizações e países vem se desdobrando 

e apresentando-se de maneiras diferentes nos diversos países, em função do nível de 

investimentos, infraestrutura, desenvolvimento institucional. Portanto, ainda que se trate de 

Inovação, ela não se apresenta da mesma forma em todos os países ou organizações (Wang, 

Hong, Kafouros, & Wright, 2012). Há fatores ambientais e humanos envolvidos no 

delineamento de como a Inovação será realizada, ou como fará parte das rotinas e dinâmicas 

dos referidos países e organizações (Sarkar, 2011). Dadas as possíveis variações descritas, resta 

claro que não existe apenas uma forma de desenvolver processos de Inovação. O modelo de 

Inovação estruturada como processo industrial, basicamente nascido no ocidente, 

especificamente nos EUA após a segunda guerra mundial, define a Inovação como um sistema 

e, portanto, composto por; entrada de recursos, controle dos recursos, processos e saídas 

(Becheikh, Landry, & Amara, 2006; Castellacci & Natera, 2013a; Hawkey, 2012). As saídas 

esperadas são as inovações. No sistema da Inovação Estruturada descrito anteriormente, há a 

entrada de recursos financeiros, naturais, humanos, institucionais (governo) e físicos, como 
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equipamentos e laboratórios. Há ainda grandes estruturas de gestão e controle das invenções 

resultantes e essas são fatores antecedentes e necessários à Inovação. Nesse modelo de Inovação 

Estruturada a saída é mensurada pela contagem de invenções, patentes com resultado financeiro 

e comercial obtido da difusão das referidas patentes ou invenções, que ao gerar impacto 

econômico, são denominadas Inovações (Quoniam, Kniess, & Mazzieri, 2014). Nessa lógica, 

quanto mais recursos utilizados para alimentar a entrada do sistema de inovação, mais 

inovações se obtém na saída do referido sistema. Frise-se que nesse contexto, o que se denomina 

por modelo de Inovação Estruturada, não está relacionado as atividades governamentais 

(Sistema Nacional de Inovação (Castellacci & Natera, 2013b), que visam o fomento do 

desenvolvimento das Inovações nos países como parte da literatura da tripla hélice, 

nomenclatura utilizada na literatura científica para identificar as iniciativas, leis, fomentos e 

incentivos governamentais para o estímulo a inovação (Pavitt, 2000). Nesse presente estudo, os 

aspectos governamentais que tenham relação com a Inovação serão denominados como 

aspectos institucionais. O sistema de Inovação Estruturada descrito acima, baseado na 

utilização de investimentos intensivos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), certamente 

produziu seus efeitos quanto ao desenvolvimento econômico, assim como previa Schumpeter 

em 1934, o que foi chamado nesse presente estudo de modelo da Inovação Estruturada. 

O mapeamento do PIB, pode explicar o desenvolvimento de inovações, uma vez que a 

lógica da Inovação Estruturada pressupõe o investimento intensivo em P&D. Há portanto, a 

necessidade de recursos financeiros disponíveis para investimento, o que também implica em 

afirmar que pelo modelo da Inovação Estruturada, países mais ricos, os chamados países 

desenvolvidos teriam cada vez mais inovações dominando a tecnologia, ditando tendências e 

padrões para países mais pobres, os chamados países emergentes e subdesenvolvidos. 

Largamente estudado, o movimento descrito anteriormente classifica os países pobres como 

aprendizes e seguidores tecnológicos (Viotti, 2010). 

A distância entre os países ricos e pobres, por meio dessa lógica, tornar-se-ia cada vez 

maior, produzindo inclusive desigualdades de toda a sorte, bem como não seria possível ocorrer 

Inovações sem investimentos financeiros intensivos, o que tornaria inconcebível reconhecer e 

adotar uma Inovação originada num país pobre (Govindarajan & Trimble, 2012). Por essa 

lógica, a direção ou o fluxo da Inovação Estruturada vai normalmente da Matriz para a 

Subsidiária, do Mercado Desenvolvido para o Mercado Emergente (EM) (Brem & Ivens, 2013; 

Govindarajan & Trimble, 2012; Sarkar, 2011). 
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No entanto, há algumas inovações que não seguiram esse caminho esperado, mas que 

atingiram sucesso comercial e escala de mercado, atendendo a milhões de pessoas até então 

desassistidas (Crisp, 2014). O fato é que o fluxo e a direção da Inovação vêm demonstrando, 

especialmente a partir de 2002 e mais intensamente desde 2008, que algo está mudando (Sarkar, 

2011). As regras da Inovação Estruturada, como um sistema industrial baseado em P&D, 

passam a não explicar como alguns países nos EM, mesmo com restrições institucionais, de 

recursos e demais problemas de infraestrutura tem produzido inovações, que acabam por ser 

adotadas nos mercados desenvolvidos. O comportamento é similar a uma revolução em curso, 

frente ao paradigma dominante da Inovação Estruturada (Agarwal & Brem, 2012a). 

Segundo Thomas Kuhn, reeditado em 2012 (Kuhn, 2012) as revoluções paradigmáticas 

são aquelas que questionam o paradigma dominante. O paradigma dominante por sua vez, 

explica as exceções como anomalias. A medida em que a quantidade de anomalias se torna 

muito grande e o paradoxo dominante perde a capacidade de explicar os fenômenos ocorre a 

mudança de paradigma. 

Os outcome na Inovação Estruturada normalmente davam-se em forma de patentes e 

demais processos formais de registro de invenções, visando a garantia da exploração da 

propriedade industrial e, portanto, os retornos sobre os investimentos realizados nas estruturas 

de P&D descritas, sendo esse, o formato principal em que se davam os processos de inovação.  

Depreende-se, portanto, que existem outras formas (e não tipos) de Inovação em curso, 

que não a Inovação Estruturada. Parece haver anomalias que o paradigma dominante da 

Inovação Estruturada não é capaz de explicar e isso evidencia a presença de um potencial 

paradigma insurgente; o da Inovação Frugal. Inovação Frugal é a inovação desenvolvida com 

economia de recursos e foco na inclusão de massas demográficas não atendidas, usando a 

economia de escala e da geração de valor por meio da concepção de tecnologias apropriadas, 

modelo de negócio apropriados, aptidões organizacionais apropriadas ou a criação e 

fornecimento de novas aptidões (Nocera, 2012; Prahalad, 2002; B.C. Rao, 2013; Soni & 

Krishnan, 2014; Zeschky, Widenmayer, & Gassmann, 2014). O que se argumenta nessa atual 

pesquisa é que a Inovação Frugal não é um tipo de Inovação e sim uma resposta inovadoras 

com características frugais. Assim, Inovação Frugal, é a resposta a um contexto restritivo 

observável, desenvolvida com drástica economia de recursos e foco na drástica inclusão das 

massas demográficas desatendidas (Mazieri, Santos, & Quoniam, 2014). Argumenta-se ainda 

que as informações de patentes, podem contribuir com essa resposta (Quoniam, Kniess, & 

Mazieri, 2014). 
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Pretende esse trabalho, portanto,  apresentar a fundamentação teórica e metodológica 

para analisar as informações de patentes e as inovações frugais numa perspectiva contributiva, 

respondedo a questão de pesquisa: Como as informações de patentes e as inovações frugais 

podem ser abordadas numa perspectiva contibutiva? Nesse contexto, as informações contidas 

nas patentes, passam a ser uma fonte importante de conhecimento, uma vez que as informações 

são públicas e de livre acesso através da internet, provendo acesso ao “estado da técnica” de 

diversas indústrias, como a química, médica e engenharias não exastivamente. Há portanto 

menos barreiras para se conhecer as inovações que estão implementadas em escala industrial 

ou que foram depositadas para a solicitação de patentes, no entanto, qual o potencial, a 

usabilidade das informações das patentes para suporte ou realização da Inovação Frugal? Em 

quais circunstâncias e formas se realiza a transferência de tecnologia usando as informações 

das patentes para a Inovação Frugal? Esses são perguntas de pesquisa auxiliares que ajudam a 

definir alguns aspectos colocados como objetivos específicos dessa atual pesquisa: analisar o 

potencial, a usabilidade das informações das patentes para suporte ou realização da Inovação 

Frugal e analisar as circunstâncias e formas de realização da transferência de tecnologia usando 

as informações das patentes para a Inovação Frugal. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar 

as informações de patentes e as inovações frugais numa perspectiva contributiva, respondedo a 

questão de pesquisa: Como as informações de patentes e as inovações frugais podem ser 

abordadas numa perspectiva contibutiva? Para alcançar o objetivo geral, serão percorridos 

alguns objetivos específicos basicamente de duas naturezas: objetivos específicos teóricos e 

objetivos específicos metodológicos. Os objetivos específicos teóricos são: 1) Analisar o 

potencial, a usabilidade das informações das patentes para suporte ou realização da Inovação 

Frugal; 2) Analisar as circunstâncias e formas de realização da transferência de tecnologia 

usando as informações das patentes para a Inovação Frugal; 3) Analisar o potencial, a 

usabilidade das informações das patentes para suporte ou realização da Inovação Frugal; 4) 

Analisar o potencial, a usabilidade das informações das patentes para suporte ou realização da 

Inovação Frugal; 5) Analisar o potencial, a usabilidade das informações das patentes para 

suporte ou realização da Inovação; 6) Frugal Analisar as circunstâncias e formas de realização 

da transferência de tecnologia usando as informações das patentes para a Inovação Frugal. Os 

objetivos específicos metodológicos são: 1) propor o procedimento metodológico para a 

construção das expressões de busca para as informações de patentes; 2) propor o procedimento 

metodológico para análise do full text dos abstracts das patentes para detecção da potencial 

contribuição das patentes com a inovação frugal. 
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O contexto dos países emergentes em sua face de evolução macroeconômica e política,  

parece ter muita associação com as iniciativas de mudanças frugais, as respostas frugais: as 

Inovações Frugais. Esses achados foram amparados pela análise de 17.487 (dezessete mil, 

quatrocentos e oiteta e sete patentes) de 10 (dez) áreas diferentes, usando métodos mistos, 

especialmente, métodos qualitativos e quantitativos quando aplicável, além de desenvolver e 

propor duas novas metodologias complementares para alcançar o reconhecimento da 

frugalidade nos depósitos de patentes. O primeiro procedimento metodológico é voltado a 

construção das expressões de bsuca e o segundo procedimento é o modelo de análise full text 

dos resumos das patentes. 

Na próxima seção, serão apresentados detalhes do problema de pesquisa e sua 

relevância, amparada na evolução do desenvolvimento do PIB dos emerging countries e nas 

aparentes limitações explicativas que vem apresentando o modelo de Inovação Estruturada.  

   

1.1 Contextualização e problematização 

Mudanças nos fluxos de informações e no comportamento social expõe certos limites da 

inovação estruturada? 

 

Mudanças sociais e técnicas dos últimos vinte anos, eliminaram as barreiras impostas 

pelas distâncias físicas e melhoraram a disponibilidade de informações, tanto em acessibilidade 

quanto em custo, nos movimentos denominados de forma geral como inclusão digital. A 

democratização da informação, impõe repensar as questões de territorialidade, num ambiente 

considerado globalizado, sob vários aspectos, parece importante rever os fundamentos 

principais da inovação, orientadores dos estudos acadêmicos que vinham sendo desenvolvidos 

até então, acolhendo novas variáveis e objetos de análise (Our Frugal Future, 2014). Além dos 

montantes financeiros investidos em P&D, formatos dos laboratórios ou mesmo quantidade de 

patentes obtidas, surgem movimentos da inovação em direções inesperadas  e em formatos 

impensados. O modelo de Inovação  Estruturada esbarra em limitações de recursos, culturais e 

institucionais (Ahuja & Chan, 2014a) quando aplicados a contextos restritivos observáveis. 

Nessa atual pesquisa, contexto restritivo observável consiste na integração entre determinado 

ambiente geográfico com um ou mais obstáculos para o alcançe de determinada necessidade ou 

desejo social e que pode ser percebido por ao menos um observador, denominado nessa 

pesquisa como agente social.  Movimentos mundiais como:  pensar fora da caixa (Think out of 

the box), faça você mesmo (Do it yorself), a redescoberta da importância da criatividade, a 



21 
 

sistematização do uso da criatividade como técnica de solução de problemas e o 

desenvolvimento de produtos, a concepção e disponibilização de ambientes com capacidade de  

prototipagem rápida como os Hackerspace e Fablab`s, o movimento open source software, 

licenças GPL, o movimento do open source hardware, como por exemplo a Arduíno, as 

impressoras e os scanner 3D são algumas das mudanças que ambientam o repensar do Modelo 

de Inovação Estruturada. Essas iniciativas trouxeram o poder de criar e inovar para as mãos de 

pessoas até então excluídas. Essas pessoas e empresas, muito mais simples estruturalmente do 

que as pessoas e empresas que dispunham do  modelo de inovação estruturada, passaram a 

promover mudanças tecnológicas, técnicas e sociais, atingindo frontalmente a questão do custo 

de inovar (R. R. Basu, Banerjee, & Sweeny, 2013). Ao disponibilizar as ferramentas e 

informações para a inovação de forma distribuída e acessível, produziu-se grande revolução 

nos modelos de inovação em termos de custo, formato e direção, exigindo estudos mais 

aprofundados a respeito dessas inovações. Uma das resposta a um contexto restritivo observável 

(CRO) é a  Inovação Frugal (Frugal Innovation). Como definido anteriorente Inovação Frugal, 

é a resposta a um contexto restritivo observável, desenvolvida com drástica economia de 

recursos e foco na drástica inclusão das massas demográficas desatendidas (Mazieri et al., 

2014). 

Algumas regiões despertaram especial interesse pela Inovação Frugal, uma vez que 

esses países (região)  apresentavam restrições importantes quanto aos recursos disponíveis tanto 

financeiros quanto humanos. Parecia, de fato, que nesse novo cenário, tais países passariam a 

ter acesso a outras formas ou caminhos para inovar (Tiwari & Herstatt, 2012a). Essas regiões 

ou países são os chamados países emergentes, aqueles que apresentavam severas restrições para 

acessar a inovação ou para produzir inovação no modelo de inovação estruturada, pois esse 

modelo de inovação estruturada requer consistentes investimentos financeiros, oferencendo 

recursos no longo prazo. As mudanças nos fluxos de capitais entre as regiões do mundo, 

reordenaram as economias fazendo surgir o bloco dos mercados emergentes, aqueles que 

apresentam acentuado crescimento do PIB e orientação para economia de mercado (UNCTAD, 

2010). Caracterizados pela presença de reformas políticas, com vistas ao fortalecimento do 

estado democrático de direito, estabilidade econômica, baseada no controle de inflação, cambio 

flutuante e melhoria das condições de vida, através de políticas de proteção social, redução da 

mortalidade infantil, redução do analfabetismo e inclusão digital esses ambientes passam a 

assumir posição relevante para o desenvolvimento economico mundial e demandaram novos 

olhares para os aspectos da inovação (“World Bank Group,” 2016). 
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Estudos de uma das principais agências de classificação de risco, a Standard and Poors, 

denotam que aproximadamente 4 bilhões de pessoas vivem em mercados considerados 

emergentes, ou seja, dois terços (2/3) da população mundial. Tal densidade demográfica, denota 

parte da importância quantitativa desses mercados, ainda não mapeados. A percepção das 

dimensões potenciais dos mercados emergentes, sucitou a discussão a respeito da observação 

mais detalhada das necessidades das pessoas que formam (vivem) esses mercados (países), ao 

tempo em que, mostrou que as chamadas inovações, produtos ou serviços que atendiam a 

populações em mercados desenvolvidos, não tinham a mesma eficiência para os problemas e 

necessidades das pessoas e organizações dos mercados emergentes. A ineficiência das 

inovações originadas no modelo de Inovação Estruturada quando aplicadas nos mercados 

emergentes se dá em duas dimensões principais. Primeiramente, há uma limitação de adaptação 

técnica, ou seja, os problemas técnicos a serem resolvidos nos mercados emergentes são 

baseados, em grande parte, em “necessidades essenciais” e os problemas técnicos a serem 

resolvidos nos mercados desenvolvidos são baseados, em grande parte, em “desejos e 

aspirações”, portanto, adaptações das Inovações de mercados desenvolvidos (como a retirada 

de features) não são capazes de atender aos mercados emergentes por usarem princípios que 

endereçam soluções para problemas absolutamente diferentes, para os quais seriam necessárias 

substituições do conceito central (Henderson & Clark, 1990). Ainda assim, com tal limitação 

de adpatação técnica, o custo de desenvolvimento, fabricação e comercialização, juntamente a 

lógica de retorno sobre investimentos (ROI) apresenta-se como a segunda dimensão ou fator 

impeditivo, restringindo numa mão,o acesso das pessoas aos produtos e serviços e em outra 

mão, o acesso das empresas ao mercado emergente. 

 O trabalho “A fortuna na base da pirâmide” de Prahalad e Hart (2009), passaram a 

interessar-se pelo tema além de incentivar o desenvolvimento de estudos que viessem a 

melhorar o entendimento das dinâmicas de desenvolvimento de produtos e serviços específicos 

para os mercados emergentes, mas de forma geral. Há muita controvérsia a respeito da real 

possibilidade de acessar esses mercados emergentes (Bhatti & Ventresca, 2012). Enquanto 

algumas linhas de pensamento sustentam que a tecnologia produzida pela inovação estruturada 

pode ser transferida de forma direta ou com adaptações mínimas, (Van Wijk, Jansen, & Lyles, 

2008; Wijk, Jansen, & Lyles, 2008) outras preconizam que não é tecnicamente possível, nem 

economicamente viável transferí-las de mercados desenvolvidos para os mercados emergentes, 

apenas observar o estado da arte nos mercados desenvolvidos e conceber novos conceitos 

centrais para emerging countries (Baaziz & Quoniam, 2014; Barroso, Quoniam, & Pacheco, 
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2009; Dou, 2009). Não se trata de uma discussão para encontrar o “melhor” modelo de 

inovação, ou definir novas nomenclaturas e tipos, tampouco rebatizar antigos conceitos de 

inovação, mas de observar possíveis formas de explicar melhor o fenomeno da Inovação Frugal 

e mais do que isso; tornar esse conhecimento útil e reprodutível. Mais especificamente, nessa 

atual pesquisa, compreender as possibilidades de contribuição das informações de patentes para 

o desenvolvimento de Inovações Frugais.  

Thomas Kuhn (Kuhn, 2012) descreveu tão bem as revoluções paradigamáticas, onde se 

destacava que essa iniciava quando apareciam os conflitos entre o paradigma dominante e as 

anomalias, exigindo explicações alternativas. A medida que as explicações alternativas para o 

modelo tradicional da inovação deixam de satisfazer em termos de qualidade e quantidade de 

casos, a observação de tantas mudanças, na matriz de custo, formato e direção, parece 

demonstrar que de fato há uma revolução paradigmática em curso no caso a da Inovação Frugal, 

não como um tipo de inovação, mas como uma resposta a determinados contextos restritivos 

observáveis, definidos anteriromente. 

Tanto dentro quanto fora dos denominados BRICS (bloco de emerging countries 

formados por Brasil, Rússia, Índia, China e Africa do Sul), notam-se desenvolvimentos de 

estudos acadêmicos e de modelos de negócios que apresentam a inovação em diferentes custos, 

direções e formatos, sendo que, essas inovações normalmente nao podem ser medidas através 

dos montantes de investimentos em P&D, quantidade de cientístas, quantidade de laboratórios 

ou quantidade de patentes obtidas como verificado nos estudos de Cavalcante et al.(Cavalcante 

& Fagundes, 2007). Algumas denominações e linhas de pensamento passaram a surgir como: 

inovação reversa (Sarkar, 2011), Inovação Frugal (Agarwal & Brem, 2012b), engenharia frugal 

(Krishnan & Davis, 2012), jugaad innovation (Radjou, Prabhu, & Ahuja, 2012), não 

exaustivamente, o que apresenta também como desafio a classificação das inovações quanto ao 

custo, direção e formato. Evidentemente devem haver outras classificações ainda não 

identificadas na literatura acadêmica. A incorporação das modificações tecnológicas e sociais 

do ambiente é o que há em comum entre os modelos apresentadas como Inovações Estruturadas 

e Inovações Frugais.  

Historicamente, o desenvolvimento da inovação estruturada, depende dos investimentos 

em P&D. Os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) vem sendo estudados a 

partir de diversas dimensões teóricas principalmente, estrutura de propriedade, teoria da agência 

e visão baseada em recursos (Lee & O’neill, 2003),  (Aw, Roberts, & Winston, 2005). A 

relevância e o interesse no estudo da P&D tem em comum sua importância na acumulação do 
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capital intelectual das empresas e dos países, em outras palavras para a formação de parte de 

sua propriedade industrial. Por propriedade industrial, compreendem-se os elementos tangíveis 

como instalações, linhas de produção, ferramentas, escritórios de gestão e laboratorios de P&D, 

além dos intangíveis como marcas, denominações de origens, segredo industrial, desenho 

industrial, desenho de circuitos integrados e direitos autorais sobre artes, literatura ou software 

e patentes sendo esse conjundo de propriedades industriais e direitos autorais denominados por 

propriedade intelectual (Cornish, Llewelyn, & Aplin, 2013). 

As patentes apresentam-se como fontes únicas de informações uma vez que os 

resultados tecnológicos apresentados para realização do pedido de patenteamento raramente 

são replicados em outras publicações (Barroso, Quoniam, & Pacheco, 2009). Os vários 

escritórios responsáveis por pedidos de patentes são de livre acesso do público pela internet e 

mantém bancos de dados com descrições completas das invenções apresentadas para depósito. 

Essas patentes, aprovadas ou não, bem como a descrição das invenções em termos funcionais e 

de aplicação permanecem disponíveis e visíveis para o público em geral formando uma grande 

biblioteca tecnológica (Dou, 2009). 

Há que se compreender a relevância do contexto restritivo observável, caracterizado 

pelos emerging countries e sua associação ao processo de Inovação Frugal. O problema de 

pesquisa repousa exatamente nas dificuldades envolvidas no uso de informações de patentes 

para o desenvolvimento de inovações, numa perspectiva contributiva, considerando, por um 

lado, a quantidade de depósitos de patentes a serem investigadas (90 milhões) e por outro as 

restrições de recursos presentes em emerging countries. Baseando-se nos pressupostos 

ensinados por Dou (2002) e Quoniam (2010) passa-se a inferir que uma patente é uma resposta 

inédita (sem anterioridade) a uma necessidade social, sobre a qual se projeta alguma 

potencialidade comercial, portanto, a patente é um título de propriedade com rendas economicas 

esperadas pelo seu detentor. O país onde a patente é depositada, parece se comportar como uma 

proxie do “locus”onde a solução (patente) faz sentido econômico (inovação) e que, portanto, 

nesse país de depósito da patente, há o problema (restrição observável) que a invenção descrita 

na patente objetiva resolver. Ainda que se possa inferir sobre tal utilidade das informações das 

patentes em processos de inovação, aparentemente, o que se desenvolveu até o momento foram 

abordagens teóricas ou estudos de caso, além de não considerarem a possibilidade de usar os 

fundamentos da Inovação Frugal como possibilidade de investigação, abstendo-se de avançar 

na tentativa de definir um modelo teórico. Antes de avançar na estruturação de tais proposições, 
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passa-se a conhecer de forma mais próxima, aspectos históricos envolvidos na contexto da 

Inovação Frugal. 

 

1.2 Inovação Frugal e seus aspectos históricos 

 

Essa atual pesquisa contribui com os estudos sobre a inovação, por investigar uma de 

suas possíveis faces: pode auxiliar na compreensão das inovações que são desenvolvidas quase 

sem recursos. Aparentemente, a Inovação Frugal pode contribuir ao mesmo tempo com a 

literatura das patentes como fontes de informações, capacidade absortiva, RBV e mercados 

emergentes (Mazieri et al., 2014; Quoniam et al., 2014; Santos, Kniess, Mazieri, & Quoniam, 

2014). A pesquisa atual reúne aspectos conceituais, teóricos e práticos da Inovação Frugal, 

buscando obter elementos suficientes para sistematizar a discussão do uso das patentes nesse 

contexto. Do ponto de vista gerencial, observar a face conceitual, teórica e prática da Inovação 

Frugal praticada em ambientes de grandes restrições, sejam de recursos naturais ou financeiros, 

pode facilitar a reflexão sobre o uso de recursos e orientar a construção de processos de 

Inovação Estruturada mais eficazes ou ainda funcionar como diretriz estruturante para a 

construção de novos modelos de negócios, processos, produtos, serviços, arranjos 

organizacionais, métodos de marketing, possibilitando a entrada em mercados emergentes e 

subdesenvolvidos. Nesse contexto de tantas lacunas, visa o atual estudo analisar as informações 

de patentes e as inovações frugais numa perspectiva contributiva, respondendo a questão de 

pesquisa: Como as informações de patentes e as inovações frugais podem ser abordadas numa 

perspectiva contibutiva? 

Alcançar a caracterização da Inovação Frugal, pode facilitar o processo de 

reconhecimento e classificação dessas inovações. Pesquisas futuras poderão avançar a apartir 

da taxonomia, ontologia e epistemologia da Inovação Frugal apresentadas nesse estudo, que 

contribuirá para expandir os modelos conceituais e teóricos da Inovação Frugal, bem como 

propor modelos de aplicação desse modelo de Inovação.  

 

1.3 Inovação frugal não é algo novo 

 

A Inovação Frugal não é um conceito novo, quando se avaliam os estudos relacionados. 

A questão é que os termos e jargões utilizados são dispersos, como se fossem recortes de um 

mesmo interesse: conquistar lucro em novos mercados, aumentar a acessibilidade, propiciar a 



26 
 

inclusão, social, digital e bancária por exemplo. Pesquisas realizadas no Google Scholar, 

demonstram a evolução dos temas relacionados desde 1990, confirmando não se tratar de um 

novo conceito do ponto de vista do interesse dos praticantes e acadêmicos. Tais constatações 

foram observadas utilizando-se expressões de busca com os termos mais populares que 

envolvem a inovação, segundo o Manual de Oslo (OECD, 2005). Os termos principais são a 

engenharia reversa (reverse engineering), tecnologia apropriada (appropriate technology), 

inovação aberta (open innovation), inovação distribuída (distributed innovation), engenharia 

Lean (lean engineering), fabricação Lean (lean manufactoring), desenvolvimento Lean de 

produtos (lean product development) e inovação centrada no usuário (user centric innovation). 

 As expressões de busca foram compostas pelos termos em inglês entre aspas como por 

exemplo “reverse engineering”, “appropriate technology”. 

 A quantidade de Hits, ou seja, os resultados obtidos pela expressão de busca, demonstra 

o crescimento das publicações nas áreas relacionadas e que são precursoras da Inovação Frugal 

(Bhatti & Ventresca, 2012). 

 A engenharia reversa consiste na descoberta de características ou tecnologias de um 

produto para que esse seja fabricado de outra forma ou reproduzido sob novas condições. A 

engenharia reversa pode ser utilizada para fins de Inovação Frugal por utilizar a filosofia da 

análise estrutural conforme ensinado por Ventresca (2012). O conceito oriundo do Sistema 

Toyota de Produção (STP) o Lean pode ser utilizado em processos de Inovação Frugal, uma 

vez que se utiliza da filosofia de identificação e remoção dos desperdícios, perdas e retrabalhos 

dos processos de fabricação e produção. O conceito Lean é conhecido desde a década de 60 e 

foi concebido para resolver problemas em ambiente de extrema restrição financeira, recursos 

humanos e naturais. Nasceu no Japão recém saído da segunda guerra mundial (Schneider, 

2010). 

 A inovação aberta e a inovação distribuída foram destacadas e conceituadas por Henry 

Chesbrough (Chesbrough, 2010) que aborda a cooperação e troca de capacidades como formas 

de acelerar os processos de inovação, apresentada como alternativa ou como complemento do 

modelo de inovação estruturada, baseadas puramente em laboratórios fechados de P&D. Tal 

conceito parece fazer sentido nos processos de Inovação Frugal, uma vez que a colaboração e 

o compartilhamento de capacidades proporciona o mesmo efeito, sendo esse um dos 

fundamentos teóricos utilizados para explicar o uso das informações de patentes como 

contribuinte dos processos de Inovação frugal (Quoniam, Kniess, Mazzieri, 2014) e a inovação 

centrada no usuário considera o usuário como cocriador de valor (Von Hippel, 2010), termo 
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usado de forma idêntica  nos estudos focados em Inovação Frugal de Navi Radjou (Radjou et 

al., 2012). 

 A descrição anterior de cada termo, foi apresentada para justificar a escolha dos 

mesmos, estabelecendo a comparação entre o termo frequentemente utilizado na literatura da 

inovação com algumas das dimensões descobertas na literatura específica de Inovação Frugal 

e que serão apresentadas mais à frente nesse estudo. 

Quando analisados os resultados da busca no Google Scholar com a expressão de busca 

com o termo direto em inglês “frugal innovation” observa-se o crescimento a partir de 2009. 

Os termos relacionados a Inovação Frugal como inovação inclusiva (inclusive innovation), 

acessibilidade extrema (extreme affordability) engenharia frugal (frugal engineering) e 

inovação na base da pirâmide (BOP Innovation), foram pesquisados por serem dimensões 

frequentemente citadas nos trabalhos sobre Inovação Frugal.   

 Replicando a busca utilizando-se do termo em inglês entre aspas “frugal innovation” no 

Google Scholar para os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, excluindo-se as patentes e as citações, 

obtém-se respectivamente 134, 233, 322 e 365 hits. Evidencia-se que o termo vem ganhando 

relevância no meio acadêmico, aumentando ano a ano a quantidade de trabalhos encontrados 

pelo buscador especializado em conteúdo científico, o Google Scholar, que pode ser acessado 

sem custo através da internet1. O fato do tema ter despertado o interesse no meio acadêmico, 

pode ter contribuído para que o congresso Academy of Management 73rd em 2013 tenha 

recebido o tema como Special Issue, acentuando a relevância e a necessidade de sua inclusão 

na agenda de pesquisas. O que se verifica, portanto, é que a Inovação Frugal não é um conceito 

novo em sua essência, visto seus precursores mencionados anteriormente nesse estudo, mas que 

vem ganhando relevância, especialmente a partir de 2009. Tal relevância acompanha o 

crescimento da presença dos mercados emergentes no PIB mundial que será discutida com mais 

profundidade na seção de revisão da literatura. 

 

1.4 Inovação Frugal e a Índia: Aspectos institucionais, sociais e econômicos 

 

Conforme verificado na seção anterior, a relevância do estudo da Inovação Frugal pode 

estar relacionada com o crescimento da relevância dos emerging countries no PIB mundial. A 

Índia foi identificada nos artigos científicos consultados para essa pesquisa como o país de 

origem do conceito de Inovação Frugal (Agarwal & Brem, 2012a; Ahuja & Chan, 2014a, 

                                                           
1 http://scholar.google.com/scholar.google.com.br/ 
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2014b; R. Basu, Banerjee, & Sweeny, 2013; Baud, 2016; Bhat, 2015; Bhatti, 2012; Ferron-

Vilchez, Dolores Vidal-Salazar, & Morales-Raya, 2014; Gardiner, 2015; Gaur & Sahdev, 

2015). Nessa seção, serão apresentadas algumas informações sobre o ambiente de inovação da 

Índia e as evidências do surgimento e desenvolvimento da Inovação Frugal naquele país. 

Ao realizar o acesso ao website do conselho de inovação do governo indiano2, chama a 

atenção na página principal a definição de inovação: “Inovação envolve pensar diferente, de 

forma criativa e com visão total para criar soluções que tenham algum impacto em termos de 

valor social e econômico. ” Pela própria definição do concelho governamental de inovação 

indiano, percebe-se a exigência de valores sociais e não apenas econômicos. Uma das 

iniciativas do governo indiano é o Innovation Challenge ou Desafio de Inovação que foi 

examinado nessa atual pesquisa com o objetivo de identificar evidências da orientação 

governamental para a Inovação Frugal. O formato do programa Desafio de Inovação é bastante 

parecido com os programas de submissão de projeto em demais países como Brasil, Chile ou 

EUA: Apresenta-se um tema, como eixo dos projetos, aguarda-se a submissão dos projetos, que 

são avaliados segundo o tema. Alguns projetos são escolhidos, como sendo os melhores e 

normalmente há um ranking que define do primeiro ao sexto lugar. O tema do primeiro desafio 

lançado em outubro de 2011 foi: Reduzir a labuta dos trabalhadores, algo que significa, facilitar 

o trabalho ou o grande esforço da população que trabalha.  

Os seis projetos vencedores foram, HuMotor, Vessel Desk, An innovative design of rick 

shaw, Display unit for Hawkers/Street Vendors, Cycle for physically challenged e Picking grab 

for sanitation workers. A seguir serão apresentados os 6 projetos com resumida explanação a 

respeito de cada um, no sentido de demonstrar que em outubro de 2011, tais projetos foram 

considerados pelo governo indiano como inovações que aliviam o esforço dos trabalhadores. A 

abordagem demonstra a orientação ao impacto social da inovação da Índia, o que pode ter 

fundamentado o surgimento do conceito de Inovação Frugal. 

                                                           
2 http://www.innovationcouncil.gov.in/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 
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Figura 1 - Guindaste a pedais 

 

 Fonte: Web Site Innovation of the Indian Government, 2014 

  

 

 

Figura 2 - Suporte carregador individual 

 

Fonte: Web Site Innovation of the Indian Government, 2014 
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Figura 3 - Rickshaw que trasforma o peso do passageiro em impulso 

 

Fonte: Web Site Innovation of the Indian Government, 2014 

 

 

 

Figura 4 - Display portátil para vendedores ambulantes 

 

Fonte: Web Site Innovation of the Indian Government, 2014 
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Figura 5 - Bicicleta para pessoas com deficiências 

 

Fonte: Web Site Innovation of the Indian Government, 2014 

Figura 6 - Coletor de lixo para trabalhadores sanitários 

 

Fonte: Web Site Innovation of the Indian Government, 2014 

 

 A segunda iniciativa do governo indiano que será apresentada nesse estudo é o fundo 

de apoio ao desenvolvimento de ideias e empresas que tenham soluções endereçadas a BOP 

com nome em ingês India Inclusive Innovation Fund (IIIF). A data da iniciativa é o ano de 

2010 e o anúncio de implementação e respectivo funcionamento do fundo foi anunciado pelo 
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governo em Janeiro de 2014. A informação da época é de que o fundo estava em fase de 

conceituação e desenvolvimento sendo disponibilizado 4 anos depois. Pesquisas futuras 

poderiam realizar o levantamento dos sistemas de inovação dos países emergentes e aprofundar-

se em iniciativas como essa do IIIF. Para o atual estudo, importa demonstrar a iniciativa 

governamental indiana, pois uma das evidências da origem da Inovação Frugal na Índia é o 

incentivo governamental. 

 Desde a liberalização econômica ocorrida a partir de 1991, houve sensível melhora no 

ambiente institucional da Índia, no entanto, para se abrir uma empresa por exemplo demora-se 

em média 6 meses (“WEF Global Competitiveness Report, 2013), o que demonstra que a 

burocracia e a presença estagnante de processos ineficazes do estado, afetam a economia da 

Índia, como pode ser visto no trabalho de Lal, publicado 10 anos depois da liberalização, e no 

trabalho de  Kahle et al. em 2013, nesse caso quase 24 anos depois da liberalização econômica 

(Lal, 2000; Kahle, Dubiel, Ernst, & Prabhu, 2013), configurando-se um ambiente de restrições 

institucionais e também de vazios institucionais, setores que deveriam estar apoiados e contar 

com a presença do governo, mas tal apoio é inexistente ou insuficiente. Tais restrições 

apresentam-se como evidências de que a Inovação Frugal floresce em ambientes de restrições 

institucionais. 

 A população da índia é de 1,34 bilhões de pessoas, dados de 2015, resultante do 

crescimento de 11 vezes nos últimos 100 anos. Em 2020, a Índia será o país mais populoso do 

mundo superando a China, segundo as projeções do serviço Census do governo americano (U. 

S. Census Bureau, 2014). Atualmente a Índia é a 10ª. economia mundial com PIB crescendo 

em média 6% ao ano, numa indústria bastante diversificada composta por tecnologia, indústria, 

agricultura e serviços. A desigualdade na distribuição de renda é bastante acentuada uma vez 

que o modelo de crescimento econômico escolhido pela Índia para crescer mais de 8% ao ano 

foi em serviços de tecnologia da informação e comunicação, desenvolvendo o indiano urbano, 

mas excluindo os indianos que vivem na zona rural. Esses representam 60% da população do 

país (dados de 2015 do Banco Mundial) que se mantem realizando atividades agrícolas de baixa 

rentabilidade e baixa qualificação, fazendo ampliar a desigualdade no país conforme noticiado 

pela BBC (“BBC Brasil - Notícias - Crescimento com desigualdade pode ameaçar Índia como 

potência em 2020,” 2014) e presente no estudo de Kumar et al.(2013). Tal constatação, 

confirma os estudos de Cavusgil et al. (2012) quanto aos mercados desassistidos. Considerando 

apenas os 60% da população que vive na zona rural configura-se um mercado de quase 900 

milhões de pessoas e algumas empresas ocidentais que trabalham seus processos de inovação 
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de forma estruturada como Siemens e General Eletric desenvolveram dispositivos 

eletrocardiogramas para serem usados na zona rural de países como a Índia. 

 Como verificou-se nessa seção, o incentivo governamental, as restrições sociais, 

institucionais e o aprofundamento da desigualdade podem ser evidências da origem da Inovação 

Frugal na Índia. A constatação de que cerca de 900 milhões de pessoas na Índia vivem na zona 

rural, explicam porque algumas empresas tradicionalmente adeptas ao modelo da Inovação 

Estruturada como Siemens e General Eletric lançaram o eletrocardiograma para a população 

rural apenas para citar um exemplo. Na próxima seção são apresentadas as Inovações Frugais 

mais citadas nos artigos científicos examinados para esse estudo com breves comentários que 

visam exemplificar toda a contextualização proposta até esse ponto. 

 

1.5 Casos de inovação frugal mais citados na literatura científica 

 

 Normalmente os trabalhos sobre Inovação Frugal citam necessariamente o caso do 

veículo Nano da Tata Motors, um carro que custa 2.000 dólares e o Eletrocardiograma da 

General Eletric, portátil que custa 1.000 dólares. Os trabalhos sobre inovação frugal foram 

identificados com exploração simples no Google Scholar, usando a palavra-chave “frugal 

innovation”. O Google Scholar lematiza e faz a truncagem para gênero número e grau por 

default. No sentido de apresentar as Inovações Frugais mais citadas foram identificados dois 

trabalhos que serão comentados a seguir. Trata-se do trabalho de Yasser Bhatti (Bhatti & 

Ventresca, 2013) e de Balkrishna C. Rao (Rao, 2013).  

Tabela 1 - Principais inovações frugais Segundo Yasser Bathi 

 

Fonte: Bhatti, 2013 
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Tabela 2 - Lista das principais inovações frugais segundo Rao, 2013 

 

Fonte: Rao, 2013 
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 Ainda que os trabalhos tenham sido publicados no mesmo ano (2013), as tabelas 

apresentam informações convergentes quanto aos produtos e serviços mais citados e 

complementares quanto ao país de origem da Inovação no caso do estudo de Rao, 2013. 

 O Nano, veículo da Tata Motors que custa 2.000 dólares lançado em 2008 foi o grande 

símbolo do potencial da Inovação Frugal, desenvolvido a partir da observação das famílias que 

se locomoviam em até 5 pessoas sobre uma motocicleta. Parecia evidente que havia um 

mercado para um veículo que fosse mais que uma motocicleta em termos de espaço e menos 

que um veículo tradicional em termos de custos. Dessa forma, fora criado o carro “bom o 

suficiente” e não “perfeito”, fazendo “mais com menos”. Os termos colocados entre aspas estão 

presentes na literatura técnica e nos artigos científicos examinados para esse estudo (Brem & 

Ivens, 2013; Nocera, 2012; “Our Frugal Future,” 2011., “Resources | Frugal Innovation,” 2011.; 

Radjou et al., 2012; Rao, 2013; Reardon, 2013; Tiwari & Herstatt, 2014; Zeschky, Widenmayer, 

& Gassmann, 2011).  

 No Quênia, país da África de baixa renda per capita, não parecia viável a instalação de 

serviços bancários, sob o ponto de vista da inovação estruturada mantendo a população excluída 

dos sistemas de pagamentos. Em 2007 a empresa M-Pesa desenvolve uma solução de banco no 

telefone celular, chamado de Mobile Phone Banking. Trata-se de um processo de circulação de 

valores através de contas de telefone, permitindo pagamentos e recebimentos através do 

telefone, proporcionando a inclusão equivalente a inclusão bancária. Esse exemplo demonstra 

que o processo frugal não precisa ser idêntico a solução tradicional para produzir resultados ou 

experiências com desempenho parecido. Especificamente nesse caso, alguns países estudam a 

possibilidade de adotar o modelo, inclusive o Brasil, onde 50% da população não tem acesso a 

bancos (Chataway, Hanlin, & Kaplinsky, 2014; George, McGahan, & Prabhu, 2012). 

 Foi apresentada nessa seção os principais casos de Inovação Frugal com destaque para 

os citados em mais de metade dos artigos sobre Inovação Frugal examinados por esse estudo. 

Especialmente o caso do pagamento através de telefone móvel, vem sendo discutido para uso 

no Brasil. Na próxima seção serão discutidas as condições dos emerging countries no sentido 

de melhor caracterizá-los. Inovação Frugal é especialmente relevante em ambientes com 

restrições a recursos naturais, financeiros e institucionais, (contexto restritivo observável) de 

forma acentuada nos chamados mercados emergentes. Considerando a participação dos 

emerging countries no PIB mundial e considerando a utilidade da Inovação Frugal para tais 

mercados, apresenta-se a seguir, a contextualização dos referidos mercados emergentes, que 

não estão restritos aos BRICS, como será demonstrado na próxima seção. 



36 
 

1.6 Mercados emergentes: mercados desatendidos 

 

A constatação da existência de mercados desassistidos nos emerging countries, 

conforme verificado no trabalho de Cavusgil (2012), talvez seja uma das mais fortes ligações 

entre os emerging countries e a Inovação Frugal. Tal estudo corrobora o seminal trabalho de 

Prahalad (Prahalad, 2009) que descreve “a riqueza na base da pirâmide”, do acrônimo em 

inglês, identificada pela sigla BOP. 

 Para Prahalad (2009), ao fazer uma estratificação por valores de renda per capita, os 

dados poderiam ser agrupados como uma pirâmide, cujo cume seria composto por 

relativamente poucas pessoas com altas rendas individuais e cuja base seria composta por mais 

de 50% da população mundial, ou seja, 4 bilhões de pessoas com renda per capita inferior a 

1500 dólares por ano. O trabalho avança mostrando que devido a possibilidade de economia de 

escala, a base da pirâmide pode representar grande riqueza, repleta de mercados não delineados, 

o que Cavusgil et al. 2012 chamou de mercados desassistidos. Prahalad (2009) afirma ainda 

que as empresas ocidentais não sabem endereçar a base da pirâmide, uma vez que, seus 

produtos, serviços e inovações são concebidas com a premissa de abundância, sejam de recursos 

ou de desenvolvimento institucional dos ambientes onde as referidas inovação serão aplicadas. 

Essas previsões e números serão revisitadas na seção de revisão de literatura, uma vez que há 

substanciais alterações verificadas nos números mencionados (PIB per capita, participação dos 

emerging countries no PIB mundial entre outros) confrontados com as previsões de 2002 e 

2009. 

  A lógica econômica por trás dos estudos de Prahalad (2009) é a “economia de escala” 

ao invés da “lógica da margem unitária”. Importante destacar que Inovação BOP e Inovação 

Frugal são frequentemente encontradas no mesmo contexto, sendo a inovação BOP uma das 

precursoras da Inovação Frugal, porém, não se trata do mesmo conceito. A Inovação BOP trata 

das dimensões de economia de escala com fundamentos econômicos e mercadológicos, sendo, 

portanto, uma abordagem conceitual sem dedicar-se a analisar as restrições envolvidas nos 

ambientes institucionais onde estão mergulhadas as pessoas da BOP. A Inovação Frugal, como 

conceito trata de aprofundar-se nos mecanismos de compreensão e tratamento das restrições e 

vazios institucionais, de recursos financeiros e naturais visando a redução de uso de recursos e 

inclusão social. Enquanto a abordagem da inovação BOP é fundamentalmente econômica, a 

abordagem da Inovação Frugal é fundamentalmente sociológica e de gestão, o que em sí 

determinou as trajetórias totalmente diferentes quando do desdobramento dos conceitos. 
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 Nesse âmbito, a Inovação Frugal surge como alternativa para viabilização do acesso aos 

mercados desassistidos, argumentados por Cavusgil et al. (2012) e proporcionar compreensão 

sociológica dos aspectos econômicos levantados por Prahalad (2009). No contexto dos 

emerging countries, as inovações “Boas o suficiente” e não “Perfeitas”, representam a alavanca 

de inclusão e acessibilidade. O mapeamento de suas dimensões e principais características serão 

sintetizadas e apresentadas na seção Resultados desse estudo, especificamente aquelas que tem 

interligações com as informações de patentes. 

 Na literatura consultada para esse estudo, foram localizados 501 artigos científicos e 

documentos técnicos, que tratam do tema Inovação Frugal direta ou indiretamente e há 

consenso sobe a importância da Índia nesse contexto, como descrito na seção anterior. Nos 

artigos consultados e presentes na seção de Referência Bibliográfica desse estudo, percebe-se 

que a origem do conceito da Inovação Frugal se deu na Índia. O Sistema Nacional de Inovação 

e o ambiente institucional indiano podem ter contribuído grandemente com a Inovação Frugal. 

Como efeito, observa-se que os exemplos de Inovações Frugais mais conhecidas são originados 

na Índia, um dos países que compõe o bloco dos emerging countries. Dessa forma, percebem-

se evidências de que o contexto restritivo observável, pode ser uma condição estimulante as 

Inovações Frugais e que os emerging countries podem representar tais contextos restritivos. 

Também por isso, a próxima seção passa a aprofundar-se nas características dos emerging 

countries, como parte inicial da revisão da literatura, usada na fundamentação teórica e 

conceitual dessa pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA E PROPOSIÇÃO CONCEITUAL 

2.1 Mercados emergentes 

 

As pesquisas anteriores sobre inovação em mercados emergentes, normalmente 

consideraram as referências de Prahalad et al. quando buscavam mensurar quantitativamente 

tais mercados emergentes (Prahalad, 2002, 2004, 2009). De fato, nesses estudos, Prahalad 

apresenta algumas previsões quantitativas dos chamados mercados emergentes. Argumenta 

que, até 2017 cinquenta por cento (50%) do PIB do mundo seria formado pelos mercados 

emergentes e que em 2020, setenta por cento (70%) do PIB do mundo seria formado pelos 

mercados emergentes. Há que se considerar que tais previsões foram realizadas inicialmente 

em 2002 e essa atual pesquisa está sendo concluída em Agosto de 2016, portanto, quatorze anos 

depois da primeira projeção de Prahalad (2002). Entende-se, portanto, que essas informações 

macroeconômicas devem ser revisadas, considerando por um lado as próprias críticas feitas por 

Woodbridge em 2004, às projeções realizadas por Prahalad, bem como, pela necessidade de 

estabelecer bases de dados macroeconômicos atualizadas para o avanço dos estudos no campo 

da inovação em mercados emergentes.  

Na época da publicação dos trabalhos de Prahalad, já floresciam questionamentos 

quanto ao otimismo em prol dos mercados emergentes e uma década e meia depois, verifica-se 

que tais previsões de crescimento do PIB em mercados emergentes, provavelmente não se 

realizarão (Figura 1). Analisando os dados sobre a evolução do PIB dos últimos 55 anos 

(Figuras 1, 2, 3 e 4), pode-se argumentar que os mercados emergentes representarão até 2017, 

trinta e cinco por cento (35%) do PIB mundial, e que até 2020, podem alcançar 40% do PIB do 

mundo (“World Bank Group,” 2016). Tal desaceleração da participação econômica dos 

mercados emergentes no PIB mundial, não altera o potencial desses mercados emergentes, 

tampouco, a oportunidade para compreender melhor a inovação nesse contexto. Destaque-se 

ainda que mesmo considerando a desaceleração no crescimento da participação dos mercados 

emergentes no PIB mundial, a tendência da série de “alterações percentuais ano a ano” é 

crescente (Figuras 1, 2, 3 e 4). A mudança no fluxo de capitais é adjacente ao movimento de 

elevação do PIB nas regiões emergentes (Meyer, Estrin, Bhaumik, & Peng, 2009), ou seja, 

países onde há elevação do PIB, podem atrair mais investimentos. Há nessas regiões 

emergentes, atividades e processos De inovação que podem contribuir com o crescimento da 

participação desses mercados emergentes no PIB mundial (Mashelkar & Prahalad, 2010), ainda 
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que, tal participação deve ocorrer a taxas mais modestas do que as projetadas a quatroze anos 

atrás, mas ainda assim altamente relevantes. 

Outro ponto controverso, quando são estudados os mercados emergentes, são as 

questões relacionadas a classificação dos mercados emergentes (Cavusgil, Ghauri, & Akcal, 

2012). A dificuldade de classificar os mercados emergentes tem dois aspectos principais. 

Primeiramente a dificuldade em alcançar consenso quanto a definir a metodologia para 

selecionar quais países farão parte dos chamados mercados emergentes e em segundo plano, o 

dinamismo das condições políticas e macroeconômicas desses mercados emergentes (Cavusgil 

et al., 2012; Peng, 2012; Hoskisson, Wright, Filatotchev, & Peng, 2013). Portanto, nessa 

pesquisa, orientando-se pelo trabalho de Cavusgil (Cavusgil, 2012), foram consultadas as 

principais agências de classificação de risco para identificar a classificação usada nas análises 

para fins de investimento (Cavusgil et al., 2012). Uma vez mais, essa pesquisa adotou o critério 

de obter os dados atualizados, considerando o suporte teórico observado em trabalhos 

anteriores, apenas com o intuito de observar possíveis mudanças. Como argumentado, devido 

ao dinamismo das classificações dos mercados emergentes, também há variações entre os países 

que compunham a amostra de países emergentes, desde que o trabalho de Cavusgil et al. foi 

publicado em 2012. Nessa atual pesquisa, foram acessados os bancos de dados das duas 

principais agências de classificação de risco identificadas no trabalho de Cavusgil et al. (2012) 

para fins de atualização da classificação. O FTSE e o MSCI (“FTSE Russell,” 2016, “MSCI,” 

2016) são as duas classificações usadas no trabalho de Cavusgil at al. (2012) e foram 

consideradas nessa atual pesquisa. Essas agências (FTSE e MSCI), apresentam visões muito 

parecidas sobre quais países formam os mercados emergentes. As tabelas de classificação de 

mercados emergentes da FTSE e da MSCI estão apresentadas a seguir, sobre as quais são 

realizados alguns comentários e observações.  

 

2.2 Aprofundando-se em mercados emergentes e inovação frugal 

 

A contextualização e caracterização dos emerging countries se faz relevante a medida 

em que contribui com a melhor compreensão do “locus”onde foram desenvolvidas e continuam 

evoluindo as inovações frugais (Agarwal & Brem, 2012b; Ahuja & Chan, 2014a; Barclay, 

2014). Inovações Frugais são mudanças em produtos, processos, arranjos organizacionais ou 

de marketing por meio de drásticas reduções no uso de recursos (financeiros, naturais e 

humanos não exaustivamente) combinada com drástica ampliação da inclusão social (Mazieri 



41 
 

et al., 2014). A definição de Inovação Frugal está sendo apresentada nesse ponto do texto, 

apenas para estabelecer a relação e o interesse em caracterizar de forma mais aprofundada os 

emerging countries. Emerging countries são países com desenvolvimento do PIB, acina das 

taxas mundias, orientação a economia de mercado e fortalecimento institucional (Kouznetsov, 

2009; Goldstein & Pusterla, 2010). 

Nesse sentido, o levantamento das condições macroeconômicas dos países emergentes, podem 

assentar algumas questões sobre o potencial economico, a renda das famílias e seu poder de 

compra e a evolução populacional em termos de demografia. Entender regiões por meio de 

parametros economicos, pode não ser a melhor forma de conhecer uma realidade, mas tem sido 

a forma usada por outros estudos de natureza semelhante (Aybar & Ficici, 2009; Cavusgil et 

al., 2012; “Six global trends shaping the business world - Emerging countries increase their 

global power,” 2016). 

Verificando as duas classificações de mercados emergentes, observa-se que os países 

que compõe os mercados emergentes são os mesmos, mas com subclassificações. A MSCI 

classifica os mercados emergentes em dois grandes blocos, sendo, “Emerging countries” e 

“Frontier Markets”. A classificação FTSE, apresenta a classificação dos mercados emergentes 

em três partes. Os “Advanced Emerging countries”, “Secondary Emerging countries” e 

“Frontier Emerging countries”. Na tabela 1 e 2, são apresentadas as classificações dos emerging 

countries mencionadas sobre as quais são desenvolvidas algumas análises e observações no 

sentido de desenvolver o critério de classificação de mercados emergentes, específica para essa 

atual pesquisa. 

Tabela 3 - Classificação dos mercados emergentes MSCI 

 

Fonte: MSCI, julho, 2016 
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Tabela 4 - Classificação dos mercados emergentes FTSE 

 

 Fonte: FTSE, setembro, 2015 

Verificando as duas classificações de mercados emergentes, observa-se que os países 

que compõe os mercados emergentes são os mesmos, mas com subclassificações. A MSCI 

classifica os mercados emergentes em dois grandes blocos, sendo, “Emerging countries” e 

“Frontier Markets”. Os emerging countries são aqueles países que apresentam a velocidade de 

crescimento do PIB maior que os demais países, numa visão comparativa além de apresentar 

orientação a economia de mercado e ações de fortalecimento das instituições. Os “Frontier 

Markets” são países que apresentam as mesmas trajetórias em relação ao PIB, economia de 

mercado e desenvolvimento institucional, mas ainda encontram-se em estágio anterior 

(considerando o nível de desenvolvimento) conforme metodologia da MSCI (“MSCI,” 2016). 

Além das classificações dos mercados emergentes, a MSCI apresenta ainda mercados 

denominados “Standalone”, que representam os países que não apresentam parâmetros 

econômicos e políticos para serem agrupados aos “emerging countries” ou “frontier markets”, 

segundo a metodologia usada pela MSCI. De outra forma, a classificação FTSE, apresenta a 

classificação dos mercados emergentes em três partes. Os “Advanced Emerging countries”, 

“secondary emerging countries” e “frontier emerging countries”. O conceito de classificação 

usado é por grau de evolução dos mesmos critérios políticos e macroeconômicos usados na 

classificação da agência MSCI, ou seja, evolução do PIB, orientação a economia de mercado e 

fortalecimento institucional (“FTSE Russell,” 2016). Na classificação da agência FTSE, pode-
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se perceber que os países “standalone”, presentes na classificação MSCI, são incorporados ao 

agrupamento “frontier emerging countries” da FTSE. O que se pode inferir é que as 

classificações das duas agências (MSCI e FTSE) são determinadas em grande parte pelos 

mesmos parâmetros macroeconômicos e políticos, no entanto, o agrupamento final e suas 

nomenclaturas variam de acordo com o o paradigma de cada agência. Ainda que sejam 

observadas diferenças de agrupamento dos emerging countries entre a agência MSCI e a 

agência FTSE, há grande similaridade em termos dos países que são considerados mercados 

emergentes, mesmo que em níveis diferentes de desenvolvimento, exceto a Arábia Saudita. A 

Arábia Saudita está classificada pela agência MSCI como “Standalone” e não está classificada 

em nenhum grupo da classificação da agência FTSE. Assim sendo, para essa pesquisa, foram 

considerados todos os países que estão classificados nas duas agências. A classificação 

simultânea foi o critério definido nessa pesquisa e possibilitou definir os países emergentes e 

nesse caso, a Arábia Saudita foi excluída da amostra, por não atender a essa condição. Os países 

classificados como emergentes, em comum entre as duas agências de classificação, somam 46 

e serão chamados até o final dessa pesquisa como “Emerging countries” ou simplesmente “EM” 

e estão apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Mercados Emergentes em Julho de 2016 

 

Fonte: Autor, 2016, baseado na MSCI e FTSE 

 A classificação das agências de risco é dinâmica, atualizada anualmente, uma vez que 

os parâmetros macroeconômicos e políticos dos países objeto de classificação também o são, 

dessa forma, essa classificação proposta está atualizada até Julho de 2016, podendo variar 

posteriormente. Uma vez definidos os países emergentes, para fins de análise foram 

consideradas as comparações entre o conjunto dos países emergentes (46 países) e o conjunto 

Bahrain Cyprus Lithuania Peru Sri Lanka

Bangladesh Czech Republic Macedonia, FYR Philippines Thailand

Botswana Egypt, Arab Rep. Malaysia Poland Tunisia

Brazil Estonia Malta Qatar Turkey

Bulgaria Ghana Mauritius Romania United Arab Emirates

Chile Hungary Mexico Russian Federation Vietnam

China India Morocco Serbia

Colombia Indonesia Nigeria Slovak Republic

Cote d'Ivoire Jordan Oman Slovenia

Croatia Kenya Pakistan South Africa

Emerging Markets - Alphabetic Order
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dos países que compõe o mundo (265 países), na visão do banco mundial (“World Bank 

Group,” 2016).    

Figura 7 - Evolução do PIB países emergentes x mundo (55 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 

Figura 8 - Evolução do PIB países emergentes x mundo (20 anos) 

 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 
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Figura 9 - Evolução do PIB países emergentes x mundo (10 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 

 

Figura 10 - Evolução do PIB países emergentes x mundo (5 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 

 

O comportamento do PIB, apresenta o perfil econômico dos países emergentes, 

comparando-os com o mundo (São 46 países emergentes comparados com 265 países que 

formam o que será chamado de mundo, para fins dessa pesquisa). Além do perfil econômico, 

faz-se importante avaliar o perfil demográfico dos países considerados emergentes para 

compreender melhor a potencialidade em termos de uma suposta economia de escala. 

R² = 0.9535

R² = 0.6095
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tí
tu

lo
 d

o
 E

ix
o

GDP Emerging markets x World (10 Years)

%World Growth GDP % EM Growth GDP

R² = 0.8995

R² = 0.9033

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

2011 2012 2013 2014 2015

Tí
tu

lo
 d

o
 E

ix
o

GDP 1960 - 2015

GDP Emerging markets x World (5 Years)

%World Growth GDP % EM Growth GDP % Share EM / World GDP



46 
 

Além da análise da evolução do PIB, no contexto dos mercados emergentes, parece ser 

relevante compreender o comportamento da evolução demográfica. O fenômeno chamado de 

explosão demográfica, que consiste em crescimentos acima da média mundial e que causa 

problemas na qualidade de vida da população, parece estar se atenuando conforme pode-se 

verificar nos próximos gráficos. 

Figura 11 - Crescimento da população países emergentes x mundo (55 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 

Figura 12 - Crescimento da população países emergentes x mundo (20 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 
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Figura 13 - Crescimento da população países emergentes x mundo (10 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 

 

Figura 14 - Crescimento da população países emergentes x mundo (55 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 
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delineamento de como a Inovação será realizada, ou como fará parte das rotinas e dinâmicas 

dos referidos países e organizações (Sarkar, 2011). Dadas as possíveis variações descritas, resta 

claro que não existe apenas uma forma de desenvolver processos de Inovação. O modelo de 

Inovação como processo industrial, basicamente nascido no ocidente, especificamente nos 

EUA após a segunda guerra mundial, define a Inovação como um sistema e, portanto, composto 

por; entrada de recursos, controle dos recursos, processos e saídas (Castellacci & Natera, 2013b; 

Dubey, Sonwaney, Aital, Venkatesh, & Ali, 2015). As saídas esperadas são as inovações. No 

sistema da Inovação Estruturada descrito acima, há a entrada de recursos financeiros, naturais, 

humanos e físicos como equipamentos e laboratórios. Há ainda grandes estruturas de gestão e 

controle das invenções resultantes e essas são fatores antecedentes e necessários à Inovação. 

Nesse sistema de Inovação Estruturada a saída é mensurada pela contagem de invenções, 

patentes com resultado financeiro e comercial obtido da difusão das referidas patentes ou 

invenções, que ao gerar impacto econômico, são denominadas Inovações (Quoniam, Kniess, & 

Mazzieri, 2014). Nessa lógica, quanto mais recursos utilizados para alimentar a entrada do 

sistema de inovação, mais inovações se obtém na saída do referido sistema. Frise-se que nesse 

contexto, o que se denomina por sistema de inovação estruturada, não está relacionado as 

atividades governamentais que visam o fomento do desenvolvimento das Inovações, 

nomenclatura utilizada na literatura científica para identificar as iniciativas, leis, fomentos e 

incentivos governamentais para o estímulo a inovação (Pavitt, 2000). Nesse presente estudo, os 

aspectos governamentais que tenham relação com a Inovação serão denominados como 

aspectos institucionais. O sistema de Inovação Estruturada descrito acima, baseado na 

utilização de investimentos intensivos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), certamente 

produziu seus efeitos quanto ao desenvolvimento econômico, assim como previa Schumpeter 

em 1934, o que foi chamado nesse presente estudo de modelo da Inovação Estruturada. 

O mapeamento do PIB, pode explicar o desenvolvimento de inovações, uma vez que a 

lógica da Inovação Estruturada pressupõe o investimento intensivo em P&D. Há portanto, a 

necessidade de recursos financeiros disponíveis para investimento, o que também implica em 

afirmar que pelo modelo da Inovação Estruturada, países mais ricos, os chamados mercados 

desenvolvidos teriam cada vez mais inovações dominando a tecnologia, ditando tendências e 

padrões para países mais pobres, os chamados mercados emergentes e subdesenvolvidos. 

Largamente estudado, o movimento descrito classifica os países como aprendizes e seguidores 

tecnológicos (Viotti, 2010). 
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Figura 15 - PIB per capita (PPP) países emergentes x mundo (25 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 

 

Figura 16 - PIB per capita (PPP) países emergentes x mundo (5 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 
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A distância entre os países ricos e pobres, por meio dessa lógica tornar-se-ia cada vez 

maior, produzindo inclusive desigualdades de toda a sorte, bem como não seria possível ocorrer 

Inovações sem investimentos financeiros intensivos, o que tornaria inconcebível reconhecer e 

adotar uma Inovação originada num país pobre. A direção ou o fluxo da Inovação Estruturada 

vai sempre da Matriz para a Subsidiária, do Mercado Desenvolvido para o Mercado Emergente 

(EM) (Brem & Ivens, 2013; Govindarajan & Trimble, 2012; Sarkar, 2011). 

 

Figura 17 - Renda per capita (PPP) países emergentes x mundo (25 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 

Figura 18 - Renda per capita (PPP) países emergentes x mundo (5 anos) 

 

Fonte: Autor com base em dados do Banco Mundial, 2016 
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2.3 Modelo da inovação estruturada 

 

 As definições de Inovação têm sido publicadas principalmente a partir de Schumpeter 

(1934). Para Schumpeter a inovação é um processo disparado por ondas de “destruição 

criativa”, que gera o novo, demandando novas formas de resolver problemas, envolvendo a 

organização, processos, mudança nos produtos e por essa natureza transformadora, torna-se 

presente a potencialidade de gerar desenvolvimento econômico (Schumpeter, 1934). 

 As definições apresentadas são apenas parte dos escritos e achados dos últimos oitenta 

anos, no entanto, ainda que variadas, guardam similaridades em pelo menos três aspectos 

descritos a seguir. 

 Os autores concordam que inovação trata de algo novo ou significativamente 

melhorado, no entanto, discordam sobre o alcance dessa novidade. Enquanto alguns defendem 

que só podem ser consideradas inovações aquelas de maior alcance, ou seja, quando nova para 

o mundo, outros argumentam que se a novidade ou a melhoria for inédita apenas para a 

organização, essa já pode considerada uma inovação. Tais discussões são presentes nos estudos 

sobre o grau de novidade (Rogers, 2010). 

 Outro ponto consoante é que para ser inovação, precisa ter chegado ao mercado e gerar 

receitas financeiras, sendo que antes disso, as novidades podem apenas ser classificadas como 

invenções, portanto para que seja considerada inovação, há que haver certo grau de difusão. 

Difusão é o fenômeno pelo qual as inovações tornam-se conhecidas, através de canais de 

mercado ou não, a partir da primeira introdução para diferentes consumidores, países, regiões, 

setores, mercados e organizações (OECD, 2005). Segundo o manual de Oslo, abordado mais 

adiante, sem difusão não há inovação. 

  Os autores concordam que nem toda invenção é uma inovação, pela verificação da 

existência ou não de difusão (Rogers, 2010). 

 Dado o interesse em mensurar a inovação, algumas associações internacionais 

conceberam manuais que definiram e explicitaram as formas de mensuração da inovação, tanto 

para as organizações, quanto para os países. A primeira iniciativa de alcance mundial foi o 

manual de Frascati em 1993, atualizado no manual de Oslo em 1997, para o qual a inovação é 

a concepção de um novo ou substancialmente melhorado produto ou serviço e pode estar em 

produtos, processos, arranjos organizacionais ou em marketing. 
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O conceito precedente a inovação é o de Inovação Tecnológica (OECD & Eurostat, 

2005), no entanto bastante focada em produtos. O termo Inovação abarcou os aspectos mais 

gerais, envolvendo inclusive os serviços. As dinâmicas do setor de serviços, no âmbito da 

inovação, criação de empregos, medição de performance e organização espacial representam 

lacunas a serem estudadas tanto do ponto de vista teórico quanto operacional, tanto nas 

empresas privadas quanto públicas (Gallouj & Djellal, 2011; Djellal, Gallouj, & Miles, 2011.). 

 

2.4 Inovação estruturada em serviços 

 

A inovação no setor de serviços é frequentemente associada a adoção de sistemas 

técnicos, muito mais do que as fontes menos tangíveis, o que contextualiza o desafio a ser 

melhor observado, estudado e explicado. Desta feita, Gallouj (2011) argumenta que a função 

do setor de serviços pode ter participação bem mais ativa na produção e na difusão desses 

sistemas técnicos, especialmente quando a inovação do serviço poderá ser considerada 

categoria híbrida associando os sistemas técnicos e as atividades complexas de engenharia 

organizacional. 

A economia contemporânea é ao mesmo tempo economia de serviços e de inovação, 

embora não seja vista como economia de inovação nos serviços, como se, serviços e inovações 

fossem dois universos paralelos. Tais pré-conceitos, podem ter sido sustentados em parte por 

alguns mitos inerentes a atividade de serviços, como da improdutividade do terceiro setor, baixa 

produtividade combinada com a baixa intensidade de capital empregada em serviços e 

finalmente a sociedade de serviços como uma sociedade de servidores. Concomitantemente aos 

mitos tem-se o aspecto intangível do produto gerado pelo serviço, a interatividade da prestação, 

da natureza dos direitos de propriedade e da heterogeneidade dos serviços. Trabalhos como o 

do ciclo inverso de Barras (1986:1990) e a taxonomia das trajetórias tecnológicas nos serviços, 

segundo Soete e Miozzo (1990), são considerados consistentes para contrapor os mitos e a 

subserviência do setor de serviços do ponto de vista neo-schumpeteriano. 

O ciclo inverso de Barras (1986, 1990) preconiza que a inovação não advém da evolução 

dos sistemas técnicos e sim das mudanças que estes possibilitam, por toda a gama do espectro 

dos processos de aprendizado que estes ciclos proporcionam, ao tempo que, para Soete e 

Miozzo (1990), fundamentados por Pavitt (1984) a inovação depende da trajetória tecnológica 

correspondente, o que coincide com Barras, se considerarmos ciclos e trajetórias como 

processos similares com dinâmicas próprias. O viés é tecnológico, e neste ponto alguns autores 
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entendem que devem abordar a inovação em serviços de forma menos tecnicista, que permita 

ir além das tipicidades localizadas como a inovação nos serviços de consultoria, inovação 

comercial e inovação financeira. A proposição é para concepção de abordagens mais gerais, 

considerando as características dos serviços como vetores de características e de competências 

colocados em correspondência. Desta forma, esta visão lancasteriana viabilizaria a síntese dos 

conceitos, reduzindo os efeitos de heterogeneidade dos serviços e tecnicidade que até então 

provoca o viés tecnológico, possibilitando alcançar bases teóricas mais consistentes. 

A mensuração da inovação nos serviços inicialmente utilizou-se de questionários 

aplicados a indústria, num efeito denominado “enquetes subordinadas” e desta forma tendia a 

capturar apenas as inovações tecnológicas que foram baseados nas recomendações dos manuais 

de Frascati (1993), de Oslo (1992) e de Oslo revisado (1997). Por esse motivo, e dessa forma, 

as inovações tecnológicas podem ser capturadas mais facilmente, sendo mais aderentes para 

empresas de serviços ligadas a tecnologia e menos aderentes para identificação de inovações 

não tecnológicas.  Já as enquetes autônomas, explicam melhor as naturezas das inovações não 

tecnológicas. Conforme Gallouj (Gallouj & Djellal, 2011), a inovação pode ser observada tanto 

em objetos de pesquisa tangíveis como produtos, arranjos organizacionais e métodos de 

marketing, como também em objetos de pesquisa intangíveis como serviços e processos. 

As clarificações a respeito das particularidades das inovações tecnológicas, produtos e 

serviços mostram-se especialmente relevantes no âmbito do estudo da Inovação Frugal, uma 

vez que a pluralidade, e o largo espectro dessas inovações, alcançam tanto as tecnologias, 

quanto os produtos e serviços não tecnológicos. Conforme nos ensina Gallouj (2011), há ainda 

a coisa hibrida sobre produtos, tecnologias e serviços, mais facilmente explicados como vetores, 

ao ponto de não ser possível separar até onde a inovação está no produto tecnológico ou no 

serviço associado. Para compreender melhor a Inovação Frugal, nesse estudo, não se 

restringiram as observações quanto a produtos tecnológicos ou serviços, mas sim, foram 

consideradas todas as iniciativas detectadas como inovação, visando encontrar os traços de 

inovação ou novidade em primeira análise e após isso detectar os traços de frugalidade e 

somente após relacionar um ou outro, cujo método será explicado mais a frente. 

Até esse ponto, a revisão bibliográfica desse estudo, demonstrou as diversas definições 

de inovação e suas características comuns, o que de forma sucinta fora apresentado nessa seção. 

Na próxima seção, investiga-se na literatura, a respeito da frugalidade, suas abordagens 

principais, ainda de forma isolada da inovação, visando separar as abordagens mais aderentes 

as ciências sociais aplicadas, sempre no sentido de ajustar o foco desse estudo. 
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2.5 Inovação frugal e a informação 

 

 A informação está para a inovação, como a matéria prima está para a produção industrial 

(Nocera, 2012). As inovações passam por fases, organizadas em forma de sistema. Foram 

descritas no tópico anterior, tanto as fases, quanto os processos da inovação, cuja visão 

sistêmica, tem sido denominada pela literatura científica como Inovação Estruturada. Uma vez 

que se trata de visão sistêmica, há estruturas de entrada, controle e saída. Informação é a 

interpretação da codificação conferida aos dados (Lal, 2000). Dados são símbolos, que 

representam determinadas circunstâncias, fenômenos, fatos, sejam eles físicos, químicos ou 

comportamentais. Ao atribuir determinada ordem e códigos a esses símbolos, tem-se a 

informação. Não se discute aqui o aspecto apenas formal da informação, mas sim o sentido 

mais amplo, ou seja, coletar, organizar, analisar e interpretar as informações, mesmo que esse 

processo seja manual, intuitivo e informal. 

 Nesse aspecto, nem Radjou et al. (2012) ou Bhatti et al. (2011) em seus modelos sobre 

os princípios da Inovação Frugal, ou nos modelos teóricos da Inovação Frugal, que será 

detalhado mais a frente, destacaram tal ponto de vista. Para os modelos propostos, a necessidade 

de trabalhar com informações nos processos de Inovação Frugal, fica subentendido ou 

apresenta-se de forma encapsulada em alguma de suas dimensões, sem apresentá-la como 

aspecto de grande relevância o que acaba sendo contraditório quando os trabalhos são lidos e 

os estudos de caso apresentados. O que se verifica na maioria dos casos apresentados pelos 

autores, é que os processos de Inovação Frugal se desencadeiam pela postura do observador 

perante uma adversidade, que então vale-se da habilidade da criatividade e da atitude de 

serendipidade para a partir das informações disponíveis nessa observação do contexto, 

encontrar alguma solução viável. Mais adiante, o presente estudo se aprofundará nos conceitos 

de criatividade e serendipidade. 

 O fato é que, quando investiga-se o processo de Inovação Estruturada, observa-se o ciclo 

inventivo de forma muito parecida, ou seja: observar uma situação problema ou objetivo a ser 

solucionada ou alcançada e por aplicação de métodos de pesquisa científica, ou métodos 

estruturados realizar a trajetória até a descoberta ou invenção. Comparando os macroprocessos, 

da Inovação Frugal, com os da Inovação Estruturada, resta evidente que, seja informalmente ou 

formalmente, as informações são antecedentes ao fenômeno da descoberta ou invenção. Dá-se 

o nome de invenção, a descoberta que ainda não foi disponibilizada ao mercado e que não 

passou pelo processo de difusão e adoção (Quoniam et al., 2014).  De acordo com Bregonje 
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(Bregonje, 2005), quando a informação é aplicada, ela transforma-se em conhecimento. Pode-

se então fazer a analogia de que Informação aplicada as ações de solução de um problema, 

produz a descoberta ou a invenção. 

 O que se observa na literatura investigada sobre a Inovação Frugal é que a informação 

não aparece mapeada de forma direta nos modelos teóricos, conceituais ou práticos consultados, 

o que parece reduzir sua importância no processo de Inovação Frugal. Um dos objetivos 

específicos desse presente estudo é, portanto, realizar o levantamento e a sistematização das 

informações presentes na literatura científica para evidenciar que ainda que a importância da 

informação não seja explicitada nos modelos teóricos de Inovação Frugal apresentados, trata-

se de fator relevante e que quando adicionada ao modelo, passa a explicar melhor o fenômeno: 

 

P1: Quando a busca e aproveitamento de informações é incluída como parte dos sistemas 

de Inovação Frugal, há reflexos positivos na inclusão social e na escalabilidade, 

evidenciando ser essa uma atividade contributiva (DOU, 2009) 

 

 O debate sobre sistemas de informações como relevantes para o contexto da Inovação 

Frugal, pode suscitar preocupações quanto aos custos envolvidos. Nos modelos de Inovação 

Estruturada, construir ou acessar um sistema de informações representa incluir uma linha a mais 

na listagem dos custos da pesquisa, o que contribuiria para a elevação dos custos e redução da 

acessibilidade. Tal constatação, foi um dos desafios ultrapassados por essa atual pesquisa, 

quando foi proposto o modelo computacional de recuperação das informações sem custo. A 

seguir, será descrito o modelo construído, especificamente para exemplificar o método, 

originalmente direcionado para recuperar informações a respeito de patentes, no entanto, possui 

flexibilidade suficiente para ser configurado para outras bases de informações. 

 

2.6 Caso – Recuperação de informações de patentes sem custo 

 

Os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) vem sendo estudados a partir 

de diversas dimensões teóricas principalmente, estrutura de propriedade, teoria da agência e 

visão baseada em recursos (Lee & O’neill, 2003; Aw, Roberts, & Winston, 2005). A relevância 

e o interesse no estudo da P&D tem em comum sua importância na acumulação do capital 

intelectual das empresas e dos países, em outras palavras para a formação de parte de sua 

propriedade industrial. Por propriedade industrial, compreendem-se os elementos tangíveis 
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como instalações, linhas de produção, ferramentas, escritórios de gestão e laboratórios de P&D, 

além dos intangíveis como marcas, denominações de origens, segredo industrial, desenho 

industrial, desenho de circuitos integrados e direitos autorais sobre artes, literatura ou software 

e patentes sendo esses denominados por propriedade intelectual (Cornish et al., 2013). 

No entanto, em pesquisas realizadas com 85 presidentes de empresas startup3 que 

declararam ser os responsáveis por P&D de suas empresas, 91,77% respondeu que não usa as 

informações de patentes nos processos de P&D e Inovação (Mazieri, 2014). As empresas 

escolhidas estão instaladas em uma incubadora de São Paulo e os principais motivos alegados 

foram o desconhecimento sobre como extrair as informações dos bancos de dados (43,58%), a 

dificuldade para classificar os dados úteis para a P&D e inovação (41,04%), o alto custo dos 

softwares de análise (11,53%), a dificuldade para manipular grande quantidade de dados 

(2,57%) e outros motivos (1,28%). A escolha de empresas startups como objeto de pesquisa foi 

decidida devido a sua natureza inovadora e portanto o pré-conhecimento e valorização da P&D 

como fator importante para a inovação,  aliado ao fato de  encontrarem-se incubadas, o que 

denota a análise prévia de suas características inovadoras por terceiros durante o processo 

seletivo para aceitação da incubação. 

A questão é sensível a priori, uma vez que os processos de depósitos de patentes tem 

por objetivo conferir títulos de propriedade sobre determinada invenção para exploração 

exclusiva por tempo determinado (Cohen & Levinthal, 1990, p. 144). A abordagem não afronta 

o conceito da propriedade intelectual ou a lógica de retorno de investimentos em P&D dos 

depositantes de patentes, ao contrário, trata de utilizar apenas as informações das patentes que 

estão disponíveis para uso de terceiros em determinado país, seja pela não extensão da patente 

ou por qualquer outro motivo que a torne legalmente de domínio público. O processo de 

aproveitamento dessas informações para fins de P&D e inovação foi chamado nesse trabalho 

como P&D outsourcing, para atender ao objetivo do estudo que é a proposição de um modelo 

sem custo para extração e classificação das informações das patentes para uso nos processos de 

P&D e inovação. A definição deste construto, é a uma das contribuições acadêmicas do estudo, 

uma vez que auxilia na classificação das características inovadorass presentes nas fontes 

externas de informações (Cohen & Levinthal, 1990).  

A contribuição gerencial se dá pela possibilidade do aproveitamento das características 

inovadorass das informações presentes nas patentes para o desenvolvimento tecnológico das 

                                                           
3 Empresa Startup - São entendidas como uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços 
sob condições de extrema incerteza (RIES, 2012) 



57 
 

pequenas empresas, comunidades, cadeias produtivas familiares, cadeias produtivas modestas, 

regiões, CAS4 e países nas localidades onde a patente está livre para uso de terceiros e há pelo 

menos contingências financeiras e institucionais para a realização de pesquisa básica ou de 

programas formais de P&D. Especialmente nos mercados emergentes e para cobtribuir com a 

descoberta de informações para apoiar os processos de  Inovação Frugal desenvolveu-se o 

presente caso que não apenas propos o modelo para recuperação de informações de patentes 

sem custo, como disponibiliza a ferramenta de software open source que permite a extração das 

informações das bases de dados do Patentscope5 atualmente com 32 milhões de pedidos de 

patentes. Desse total, apenas 2.2 milhões dos pedidos tem extensão mundial, o restante tem 

validade apenas no próprio país do depósito. O uso do Patentescope como base de dados com 

informações de patentes, caracteriza a primeira fase da pesquisa, iniciada em 2013, quando 

ainda não estavam disponíveis ferramentas mais sofisticadas como o Patent2Net. O Patent2Net 

foi desenvolvido pelo professor David Reymond e pelo professor Luc Quoniam (Reymond & 

Quoniam, 2014; Quoniam & Reymond, 2014; Ferraz, Quoniam, Reymond, & Maccari, 2016) 

e usa a base de dados Espacenet. O Patent2Net será descrito mais adiante nessa tese. 

O caso escolhido para demonstração do modelo foi o da casca de banana, uma vez que 

o Brasil é o sexto maior produtor de bananas do mundo, cultura desenvolvida em sua maior 

parte por comunidades modestas.  Os eixos teóricos considerados no estudo são, a capacidade 

de absorção (Cohen & Levinthal, 1990), para discussão dos conceitos de reconhecimento e 

absorção de informações a partir de uma fonte externa, no caso as patentes. A origem do 

conceito de capacidade de absorção está nas ciências econômicas (Murovec e Prodan, 2009), 

introduzido no campo da gestão por Choen e Levinthal (1990). Em seu trabalho, foram 

destacadas as relações entre aspectos internos e externos a firma, que poderiam afetar a 

capacidade absortiva. 

Partindo do pressuposto defendido por Cohen e Levinthal (1990,p.140) de que a relação 

entre o conhecimento transbordado dos competidores ou de outros setores da indústria e o 

conhecimento técnico, são moderadas pela capacidade absortiva e ainda que há relação entre 

P&D e conhecimento técnico argumenta-se aqui que as informações presentes nos pedidos de 

patentes, podem atuar em duas posições do modelo; como parte da P&D e como conhecimento 

transbordado de competidores ou de outras segmentos da industria. A capacidade absortiva e a 

sua relação com a inovação vêm crescendo ao longo dos últimos 20 anos (Cohen & Levinthal, 

                                                           
4 CAS – Countries Advantages Specific – Vantagens específicas do país 
5 PATENTSCOPE –Ferramenta de busca do Escritório Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) 

http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf 
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1990). Nas definições seminais do estudo de Cohen e Levinthal (1990), a capacidade absortiva 

é a habilidade de reconhecimento do valor das novas informações externas e, de alguma forma, 

a capacidade de aplica-las dentro das organizações nos processos e produtos para fins 

comerciais (Cohen & Levinthal, 1990, p. 131), contribuição essencial utilizada como ponto de 

partida para a busca das comprovações empíricas e das definições quanto as formas de 

identificar os mecanismos de captação e absorção das referidas informações externas, citadas 

no trabalho de Cohen e Levinthal (1990). A necessidade de compreender a capacidade absortiva 

num universo de competição baseada em conhecimento tem encontrado convergência com os 

processos de inovação, destacadamente nos trabalhos Wijk, Jansen e Lyles de 2008, ambiente 

no qual as startups normalmente estão inseridas. 

O destaque apresentado na teoria, quanto as empresas que realizam P&D não foi 

especificado como tratando-se de algo altamente formalizado, embora esteja subentendido, no 

entanto, tal questão não reduz a utilidade do conceito para testes empíricos que possam ser 

realizados (Lane, Koka e Pathak, 2006). Para Zahra e George (2002), há dois tipos de 

capacidades absortivas: a potencial e a realizada (Zahra e George, 2002), o que auxilia no 

entendimento do processo pelo qual as informações externas são transformadas para que possa 

ocorrer a absorção. Para o atual estudo, o trabalho de Zahra e George (2002) será utilizado como 

base dos construtos de mensuração da capacidade absortiva e sua interligação com a capacidade 

de inovação, portanto, serão aprofundados os conceitos de capacidade absortiva potencial e 

realizada. Capacidade absortiva potencial compreende a aquisição e a assimilação dos 

conhecimentos externos e a capacidade absortiva realizada é a transformação e exploração 

destes conhecimentos. As contribuições do trabalho de Zhara e George (2002) vão além da 

definição das duas dimensões da capacidade absortiva, apresentando as proposições dos 

mecanismos de relacionamento social e dos elementos ativadores como parte do modelo de 

desenvolvimento da capacidade absortiva. Conforme a teoria da capacidade absortiva explica, 

a capacidade absortiva potencial é antecedente a capacidade absortiva realizada, que por sua 

vez é moderadora da relação entre transbordo de conhecimentos de outras industrias e o 

conhecimento técnico. O Conhecimento técnico modera positivamente os resultados de P&D, 

que é antecedente da inovação. 

Uma inovação pode ser entendida como a implementação de um produto (bem ou 

serviço) novo ou significantemente melhorado; um novo processo, um novo método de 

marketing ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 
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de trabalho ou nas relações externas (OECD, 2005, p. 55). Tais conceitos são necessários para 

fundamentação da proposição que será testada em confronto com as informações das patentes: 

 

P2: A disponibilidade de ferramentas simplificadoras para extração e classificação das 

informações de patentes, contribuem com a ampliação da capacidade absortiva potencial, 

com a melhoria do conhecimento técnico para realização de P&D e para a realização dos 

processos da Inovação Frugal (Mazieri et al., 2016) 

 

Para verificação das características inovadorass das informações das patentes livres para 

uso de terceiros, foi proposto o desenvolvimento de software open source, alterantivamente as 

opções disponíveis no mercado com altos custos e que poderiam contingenciar o acesso as 

informações das patentes, especialmente em emerging countries e mais especificamente nos 

processos de Inovação Frugal. Os emerging countries caracterizam-se por posicionar-se como 

aprendizes tecnológicos, especialmente devido haver barrreiras financeiras para o 

desenvolvimento de P&D (Albuquerque, 2004). Para que as informações sejam absorvidas e 

para serem convertidas em inovações, conforme estudos de Albuquerque (2004) e Viotti (2005), 

o custo das informações e ferramentas de software são obstáculos, o que determinou que este 

trabalho fosse construído apenas com softwares, bases de dados e ferramentas livres de custo, 

disponíveis na internet. Ainda que os escritórios de patentes ofereçam ferramentas de busca, 

essas não são suficientemente eficientes para manipular a grande quantidade de informações 

disponíveis, mesmo utilizando a função de usuário assinante disponível no WIPO-Patentscope, 

uma vez que o download de informações ocorre de forma incompleta. As soluções de mercado, 

como os softwares de análise de patentes, normalmente apresentam custos elevados e portanto 

a primeira parte da metodologia proposta nesse estudo é a criação de ferramenta de software 

que possibilite extrair as informações básicas dos bancos de dados das patentes para posterior 

tratamento que possa ao mesmo tempo ser simples e sem custo. Alguns trabalhos tem tratado 

do tema e o conceito comum aos mesmos é o Knowledge Discovery Database (KDD) (Tian, 

Zhiping, & Zhengyin, 2013). 

 

2.7 Inovação frugal e empreendedorismo 

 

 Na literatura sobre empreendedorismo há nível notável de confusão a respeito da 

definição do termo empreendedor (Filion, 1999). O motivo, segundo estudo Louis Jacques 
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Filion (1999), é o viés dos pesquisadores, tendendo a analisar o empreendedor sob o ponto de 

vista de suas próprias disciplinas. Em seu trabalho, evidencia que os economistas relacionam o 

empreendedor a Inovação, os comportamentalistas a Criatividade. No caso do empreendedor 

frugal, aquele que é o ator da Inovação Frugal, as duas visões poderiam ser pensadas como 

contíguas. Quanto a visão do empreendedor segundo os economistas, Filion (1999), traz em seu 

estudo, base histórica do pensamento que relaciona o surgimento do termo empreendedor nas 

ciências econômicas por Cantillon (1755) e Say (1803;1815;1816;1839), revelando que os 

mesmos não estavam apenas interessados em economia, mas também na criação de novos 

empreendimentos, desenvolvimento de empreendimentos e gerenciamento de negócios 

corroborado por Schumpeter em 1954, atestando que Cantillon (1755) foi o primeiro a usar o 

termo empreendedor em seu sentido mais amplo. Para os economistas os empreendedores são 

detectores de oportunidades de negócios (Filion, 1999, p. 7). 

 Para os comportamentalistas, notadamente psicólogos, psicanalistas, sociólogos e 

outros especialistas do comportamento humano, o sistema de valores é visto como um elemento 

fundamental. Um dos primeiros interessados no tema foi Max Weber (1930) que via os 

empreendedores como inovadores, pessoas independentes cujo papel de liderança nos negócios 

inferia uma fonte de autoridade formal. Filion (1999) afirma que o autor que de fato introduziu 

o empreendedorismo nas ciências do comportamento foi David McClelland (1950). Esse 

buscava estudar a explicação para a formação das grandes civilizações, o que reputou a presença 

de heróis descritos na literatura que serviam de exemplo e modelo e que acabavam por ser 

imitados pelas gerações posteriores (Filion, 1999). Esses heróis superavam obstáculos e 

estendiam limites. Segundo McClelland o povo treinado sobre tal influência desenvolvia grande 

necessidade de realização e associava essas necessidades aos empreendedores. 

Tabela 6- Principais traços ou perfis do empreendedor 

 

 Fonte: Hornaday (1982);Meredith, Nelson & Neck (1982); Timmons (1978);Fillion (1999) 
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 Percebe-se na relação de características acima, além da inovação em sí, os traços de 

tolerância a incerteza e ambiguidade e a habilidade na utilização de recursos. Esses elementos 

em especial, encontram-se no âmago da Inovação Frugal (Bhatti, 2012a; Radjou et al., 2012). 

Os estudos de empreendedorismo oferecem suporte teórico para a compreensão da participação 

da “pessoa” como ator ou agente da Inovação Frugal. As características e as formas de pensar 

sobre o empreendedor e o empreendedorismo, sejam economistas ou comportamentalistas, 

denotam que no contexto na Inovação Frugal, há de fato um empreendedor com ao menos uma 

diferença: O dinheiro não será a única medida de desempenho. Para fins desse atual estudo, o 

empreendedorismo frugal é aquele que busca construir uma solução inclusiva e 

economicamente viável. 

 Na próxima seção, serão abordadas as características de criatividade e serendipidade, 

que no universo do empreendedorismo representam características do empreendedor, mas que 

no contexto da Inovação Frugal, serão defendidas como dimensões. 

 

2.8 Inovação frugal, restrições institucionais e vazios institucionais  

 

 Ambientes institucionais são aqueles delineados pela formatação jurídica e legal de 

países, regiões e organizações (Xu & Meyer, 2012). Restrições institucionais são todas aquelas 

condições legais e jurídicas que geram efeitos negativos no desenvolvimento de 

empreendimentos, negócios ou até mesmo na qualidade de vida das pessoas de determinado 

local. Nesse aspecto, a ausência da presença de leis, normas e atuação governamental também 

tem o efeito negativo descrito acima, apresentando comportamentos similares com a restrição 

institucional (Meyer et al., 2009). Conforme ensinado por Cavusgil (2012), os mercados 

emergentes são aqueles que apresentam substancial crescimento do PIB, direção para economia 

de mercado e redução da interferência governamental na economia, no entanto, as restrições 

institucionais são bastante frequentes nesses mercados. Meyer et al. (2009), afirma que 

mercados emergentes, países emergentes ou economias emergentes, nesse estudo tratados como 

sinônimos, são caracterizados especialmente por mercados ineficientes, envolvimento ativo do 

governo na economia, redes de negócios extensiva e grande incerteza. 

 Em primeira análise parecem afirmações divergentes as de Cavusgil (2012) e Meyer 

(2009), no entanto, quando observadas as condições do ambiente de negócios percebe-se que 

ambos são consoantes. Meyer (2009) descreve o ambiente, segundo pesquisas realizadas pelo 
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banco Mundial num serviço de inventário realizado a cada dois anos denominado World 

Business Environment Survey – WBES onde se constata empiricamente o estado nos ambientes 

institucionais dos mercados emergentes. Cavusgil (2012) descreve o conceito de mercado 

emergente, segundo as agências de classificação, que, portanto, utilizam certos critérios para 

classificar o mercado emergente. Essa classificação leva-se mais em conta a análise longitudinal 

e por isso percebe-se a diferença entre as abordagens. O estudo de Meyer (2009) apresenta a 

análise pontual, cross section sendo, portanto, os dois trabalhos complementares. 

 No contexto da Inovação Frugal, conforme a literatura consultada (“A economia da 

inovação,” 2014; Bhatti & Ventresca, 2012, 2013; Bhatti, 2012a; Nocera, 2012; Radjou et al., 

2012; Rao, 2013; Reardon, 2013; Tiwari & Herstatt, 2012b, 2014; Zeschky et al., 2011) a 

adversidade e a necessidade extrema foi o que propiciou o surgimento da mesma. O que se quer 

cogitar nesse atual estudo é que as restrições e vazios institucionais, notadamente influentes na 

qualidade de vida e no desenvolvimento das condições de mercado nos países emergentes 

podem figurar como adversidades. Os estudos de Meyer et al. 2012, descrevem as restrições e 

os vazios como aspectos dificultadores nos modos de entrada de organizações nos mercados 

emergentes. Williamsom (1981) descreve que o baixo desenvolvimento institucional aumenta 

os custos de transação face ao aumento da incerteza (Williamson, 1981). Tais descrições 

parecem fazer sentido e reforçam as afirmações dos estudos sobre a Inovação Frugal, que 

apontam as dificuldades locais quando as condições legais e jurídicas, classificando-as como 

obstáculos a serem superados. O surgimento da Inovação Frugal na Índia e os demais casos 

envolvendo China, Russia e Brasil (Agarwal & Brem, 2012b; Peng, 2012; Xie, 2013), denotam 

haver alguma correlação entre as restrições ou vazios institucionais e a Inovação Frugal. 

 

P3: A observância de restrições ou vazios institucionais, presentes nos casos de Inovação 

Frugal evidenciam a existência de um contexto restritivo observável como antecedente da 

inovação frugal e os emerging countries podem ser considerados como contextos 

restritivos (Agarwal & Brem, 2012) 

 

 Outra face das restrições presentes nos ambientes em questão são as restrições a 

recursos, sejam eles naturais, humanos ou financeiros. Estudos focados na internacionalização 

de negócios demonstram que em algumas situações, ainda nos mercados emergentes há 

restrições ou tendência a escassez de recursos, no entanto, o problema nesse caso não atinge 

apenas os mercados emergentes como será observado na próxima seção. 
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2.9 Inovação frugal, restrições institucionais e escassez de recursos 

  

 Na sociedade contemporânea, os mecanismos e estratégias adotadas para perpetuar um 

estilo de vida, pode ter causado grande desequilíbrio nas condições climáticas e reduzir a 

disponibilidade de alguns recursos naturais, como por exemplo água (Couto et al., 2014). Nesse 

aspecto, a redução da disponibilidade de recursos, afeta a todos os países, ainda que mais 

fortemente os países emergentes. O interesse de grandes organizações ocidentais como General 

Eletric ou mesmo Renault na Inovação Frugal, tem algo de visionário. Explicando, além do 

curto prazo, compreendido pela criação de novos mercados ainda desassistidos, há ainda a visão 

de que em 10 ou 20 anos podem não haver mais disponibilidade de determinadas matérias 

primas usualmente comuns e encontradas nos atuais produtos que esses fabricam. Encontrar 

soluções com outros recursos ou com menos recursos parece ser um bom negócio. Nesse ponto, 

a escassez de recursos apresenta-se em graus diferentes para os países desenvolvidos e 

emergentes, sendo os últimos mais sensíveis a essa escassez. Radjou et al. (2012) afirma que o 

fato de não haver abundância de recursos, praticamente obrigou os países emergentes a buscar 

alternativas, notadamente a Inovação Frugal. O próprio autor classifica a Inovação Frugal como 

uma desglobalização. 

 As necessidades locais, sejam de recursos naturais ou mesmo de pessoas especializadas, 

direcionam os empreendedores frugais a encontrar de forma criativa outras alternativas para 

resolver problemas locais. Dada a elevada taxa demográfica dos países emergentes Índia e 

China, a solução encontrada, em algumas situações passa a incluir e atender milhões de pessoas, 

o que confere escalabilidade e lucratividade pela economia de escala (Zeschky et al., 2011). O 

que se deduz é que a medida em que a escassez e a privação a recursos crescem, também 

aumenta a presença de inovações frugais.   

 

P4: A observância de restrições ou escassez de recursos, presentes nos casos de Inovação 

Frugal evidenciam a existência de um contexto restritivo observável como antecedente da 

inovação frugal e os emerging countries podem ser considerados como contextos 

restritivos (Zeschky et al., 2011) 

 

 Até esse ponto, buscou-se interligar conceitos estabelecendo comparações entre a 

inovação estruturada e a Inovação Frugal. Na próxima seção, serão apresentados os 
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aprofundamentos a respeito do conceito frugalidade e sua incorporação ao contexto da 

inovação. 

 

2.10 Frugalidade 

 

 A abordagem de Bhatti (Bhatti, 2012a), escolheu a explicação separada dos termos 

inovação e frugal, antes de apresentar o significado das palavras associadas, o que será mantido 

nesse atual trabalho. Bhatti argumenta que frugal é algo econômico, que apresenta apenas o 

essencial, que se caracteriza por ou reflete a economia no uso de recursos (Bhatti, 2012a). O 

trabalho seminal de Lastovicka et al (1999) para a definição de frugalidade, encontrou a lacuna  

do termo para uso nas ciências sociais aplicadas. No estudo, os achados do termo frugal 

normalmente estavam associados a temas religiosos, auto-ajuda, aspectos ligados a ser 

econômico ou perspectivas psicológicas. A frugalidade, foi utilizada no início do século na 

América como parte da filosofia de algumas religiões, que relacionavam a frugalidade a 

sacrifícios em prol de alguma meta Lastovicka et all (1999). Parece que a relação do termo 

frugal ou frugalidade com episódios de sacrifícios, construiu a crença de que algo frugal pode 

ser inferior a algo não frugal, embora tal fato não tenha sido encontrado nas pesquisas, mesmo 

sendo o tema  pertencente a um campo de conhecimento recente (Bhatti & Ventresca, 2012), 

ao contrário, Bhatti afirma que frugal não é barato e sim de maior desempenho. 

 

 

 

Fonte: Bhatti, 2011 

Figura 19 - Visão do custo e performance no contexto da inovação frugal 
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 Para Nash (2000) a frugalidade é a opção pela “consciência ética” ou o comportamento 

intencional de responder as condições ecológicas e sociais antes da produção e do consumo 

(Nash, 2000). O alinhamento do conceito de consciência social e ecológica com a frugalidade, 

pode explicar melhor a aderência desses modelos em mercados em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos, ainda que o comportamento frugal seja uma resposta a uma contingência de 

recursos, ao vazio institucional ou instrumento de alcance dos mercados da “base da pirâmide” 

BOP  (Phrahalad, 2005). 

 

2.11 Inovação frugal, inovação reversa e inovação aberta 

 

 Inovação Frugal é a superação ou o desvio das restrições de recursos e vazios 

institucionais para criar mais mercados por inclusão (Bhatti, 2012b). A universidade de Santa 

Clara, na Califórnia, é umas das universidades pioneiras na formação em engenharia baseada 

em inovação frugal e portanto, relevante trazer a definição reconhecida pela mesma quanto ao 

tema em questão. Para a universidade de Santa Clara, na Califórnia, Inovação Frugal é um 

método de solução de problemas, uma estratégia de “mudança do jogo”, que endereça as 

necessidades por produtos e serviços originadas em mercados emergentes e subdesenvolvidos, 

cujas características principais são relativas a economizar, poupar, simplificar, ter cuidado, usar 

cadeias produtivas e matérias primas de baixo custo, ênfase nas práticas sustentáveis e a 

filosofia de “fazer mais com menos” (http://www.scu.edu/engineering/frugal/about/). 

Compreende a Inovação Frugal fortemente ligada a justiça social, mas não no aspecto de fazer 

o bem e sim integrar a visão da Inovação Frugal através de abordagem holística incorporando 

o altruísmo com o resultado empresarial. 

 Ao interpretar-se as definições de inovação da OCDE e as definições de Inovação Frugal 

podem se buscar a fusão dos conceitos como sendo, algo substancialmente novo ou melhorado 

nos produtos, processos, marketing ou nos arranjos organizacionais que visam a maior 

acessibilidade, viabilidade econômica, adaptabilidade e conveniência para sociedades ainda não 

alcançadas ou não atendidas pela inovação estruturada. 

 A Inovação Frugal se dá no contexto institucional local (Bhatti, 2011), o que pode 

explicar a dificuldade em extrapolar seus modelos ou resultados para algo parecido com a 

produção em massa. Mesmo que os modelos sejam aproveitados, normalmente há necessidade 

de adaptação ao contexto institucional local, no qual o modelo será aplicado. O paradoxo é que 

http://www.scu.edu/engineering/frugal/about/
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segundo Bhatti, 2011, a Inovação Frugal também consiste em encontrar uma maneira escalável 

e sustentável de oferecer a novidade. 

 A descoberta e desenvolvimento de novos modelos de negócios, reconfiguração de 

cadeias de valor, projetar novamente produtos para usar recursos de diferentes maneiras das 

atualmente conhecidas, bem como a solução das restrições de inacessibilidade extrema, 

incluindo novos grupos e comunidades como usuários das Inovações Frugais e criar novos 

mercados, são características comuns presentes nos casos de Inovação Frugal.  

P5: Alcançar desempenho técnico suficiente, em termos comparativos com soluções 

similares, utilizando menos ou diferentes recursos para concepção de um produto, serviço, 

arranjo organizacional ou marketing, caracteriza parte da frugalidade envolvida na 

Inovação Frugal, evidenciando-se como uma de suas características (Zeschky et al., 2011) 

 

P6: Alcançar desempenho técnico superior, em termos comparativos com soluções 

similares, utilizando menos ou diferentes recursos para concepção de um produto, serviço, 

arranjo organizacional ou marketing, caracteriza parte da frugalidade envolvida na 

Inovação Frugal, evidenciando-se como uma de suas características (Bathi et al., 2011) 

 

P7: A redução de custos devido ao uso de menos ou diferentes recursos para concepção 

de um produto, serviço, arranjo organizacional ou marketing, caracteriza parte da 

frugalidade envolvida na Inovação Frugal, evidenciando-se como uma de suas dimensões 

(Bathi et al., 2011) 

  

2.12 Inovação frugal e patentes 

 

2.13 Caso: Valorizando a casca de banana “Banana peel” 

 

As patentes apresentam-se como fontes únicas de informações uma vez que os 

resultados tecnológicos apresentados para realização do pedido de patenteamento raramente 

são replicados em outras publicações (Barroso et al., 2009). Os vários escritórios responsáveis 

por pedidos de patentes são de livre acesso do público pela internet e mantém bancos de dados 

com descrições completas das invenções apresentadas para depósito. Essas patentes, aprovadas 

ou não, bem como a descrição das invenções em termos funcionais e de aplicação permanecem 
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disponíveis e visíveis para o público em geral formando uma grande biblioteca tecnológica 

(Dou, 2009). 

Sobre a disponibilidade e utilidade desse conhecimento contido nas informações das 

patentes, há estudos que abordam as formas de sua utilização prática, a decodificação e análise 

para auxiliar nas soluções dos problemas das empresas, comunidades , setores públicos e países 

em desenvolvimento (Fleming & Sorenson, 2001; Bregonje, 2005), além de sua utilização 

como indicadores de níveis de investimento em P&D, tendência tecnológica, estimativas de 

investimentos públicos e privados para suporte a decisões em diversas industrias como a de 

baixa emissão de carbono, fotovoltaica e produção de eletricidade (Wiesenthal, Leduc, 

Haegeman, & Schwarz, 2012; Kim, Kim, & Flacher, 2012; Breyer, Birkner, Meiss, 

Goldschmidt, & Riede, 2013), evidenciando a multidisciplinaridade e a relevância das 

informações presentes nessa base de dados para a P&D e a inovação. 

 O uso do IPC6 é um dos meios principais para o aproveitamento dos conhecimentos 

pois permite além da compreensão funcional e da aplicação dessas informações tecnológicas 

contidas na patente, favorecer a interoperabilidade com outras bases informacionais, como de 

artigos científicos por exemplo (Dou, 2009). Partindo-se de pressuposto da disponibilidade e 

do livre uso das informações das patentes, faz-se necessário compreender como as informações 

estão armazenadas nos bancos de dados dos escritórios de patentes, como estão descritas, inter-

relacionadas e codificadas (Yang et al, 2005; Tseng et al, 2005). A codificação nestes 

repertórios de tecnologia gera uma linguagem universal (Classificação Internacional de 

Patentes - IPC), que precisa ser " traduzida" para a língua comum para que se possa tomar posse 

de seus benefícios. Esses benefícios, em geral, estão ligados à possíveis soluções de problemas 

tecnológicos enfrentados nas rotinas diárias de organizações, comunidades e cadeias de 

abastecimento em suas diversas necessidades de expansão do conhecimento prático (Mgbeoji, 

2001), como a redução e reutilização de resíduos, expansão da capacidade produtiva , proteção 

ambiental, inclusão social, entre outros. Neste contexto, o presente trabalho procura descrever 

e expandir o método apresentado por Dou (2011) identificando as tecnologias nos bancos de 

dados de patentes que podem ser livres para uso para os países emergentes considerando o 

estudo de caso das cadeias produtivas de bananas no Brasil, como forma de operacionalizar o 

método. 

                                                           
6 IPC -  International Patent Classification – Em português – Classificação Internacional de Patentes, número que 
codifica a aplicação e a função de determinada patente ao tempo em que define conceitualmente o que é 
patenteável (“WIPO - Search International and National Patent Collections,” acesso em 05/05/2015 as 14:00PM). 
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O Brasil foi o 3º. Maior produtor de bananas do mundo com mais de 6.000 toneladas 

em 2001, ficando atrás do Equador com 7.500 toneladas e Índia com 16.000 toneladas no tota1. 

Dos BRIC’s, no ranking de produtores de bananas, são encontrados a China, o Brasil e a Índia. 

Fruta originária do sudeste da Ásia, é cultivada em 130 países, utilizada principalmente 

para alimentação, ou consumo interno. Apenas 15% da produção mundial tem como objetivo a 

exportação, sendo os maiores exportadores os Estados Unidos e a União Européia. 

Dado o volume de produção brasileira, as bananas e mais especificamente as cascas da 

banana foram escolhidas como objeto para o caso de aplicação das patentes como fonte de 

informações. O objetivo é identificar tecnologias que possam agregar valor à cadeia produtiva 

envolvendo as bananas no Brasil, identificando oportunidades para aumento da rentabilidade 

da cadeia produtiva, através do uso da casca da fruta enquanto matéria prima para outros 

produtos de maior valor agregado em outras áreas tanto da alimentação básica quanto outras 

áreas, não exaustivamente como medicamentos, dietéticos e ortodôntica  (Dou, 2009) e sendo 

assim, propõe-se: 

 

P8: O uso das patentes como fontes de informações para os processos de Inovação Frugal, 

contribuem para facilitar o mapeamento do estado da técnica ou “estado da arte” dos 

conhecimentos tecnológicos acumulados sobre o tema de estudo (Quoniam et al., 2014) 

 

Para alcançar o mapeamento do estado da técnica, para determinada tecnolologia indica-

se primeiramente realizar a extração do banco de dados, as patentes de interesse para 

posteriormente proceder as análises estatísticas, nestes repertórios selecionados de 

conhecimento tecnológico (Barroso et al., 2009; Dou, 2009; Quoniam et al., 2014). Em seguida 

encontrar a sua relação com outros bancos de dados (por exemplo, FAOSTAT, Food 

Agriculture Organization Estatísticas da Organização das Nações Unidas ) e  assim, propor 

soluções para os problemas das comunidades produtivas não profissionalizadas, que não têm  

recursos financeiros abundantes para investir em P&D. Para propiciar inlusão, todos os bancos 

de dados,  referências bibliográficas e software utilizados no método estatístico são 

apresentados sem custo, o que permite seu uso em instituições, empresas de pequeno porte e  

nos países emergentes que não têm os recursos para desenvolver sua própria tecnologia. 

 

P9: As patentes como fontes de informações, contribuem com a Inovação Frugal, 

acelerando o processo de inovação, uma vez que ao consultá-las, evita-se percorrer por 



69 
 

completo os processos de P&D já realizados por outras organizações e países, permitindo 

saltos não lineares em direção a solução (Quoniam, et al., 2014) 

 

A lógica do modelo sugerido por Dou (2009) consiste em identificar as quantidades de 

recursos naturais produzidos numa dada região geográfica e quantas e quais patentes estão 

relacionadas a esses recursos naturais e livres para uso nessas regiões (países). A patente é a 

descrição exaustiva de uma invenção (Quoniam et al., 2014). Pode-se inferir que a invenção 

reflete a cognição e o conhecimento do inventor, revelando aspectos cognitivos envolvidos na 

solução de um problema percebido e definido. Assim, examinando uma invenção é possível 

conhecer a forma como o problema foi percebido pelo inventor e como ele resolveu 

detreminado problema. Nesse ponto, os bancos de dados de patentes enquanto Big Data, podem 

ser considerados representações cognitivas (Mazieri et al. 2016) de uma realidade técnica e 

tecnológica, definida por condições idiosincráticas relacionadas ao país onde o depósito foi 

realizado, especialmente o ambiente institucional, recursos (disponíveis ou indisponíveis) e as 

necessidades sociais desse país. Tal argumentação, sustenta a ideia de que analisando o 

conteúdo das patentes depositadas é possível recuperar não apenas as tecnologias propostas, 

mas principalmente os princípios envolvidos na solução dando sustentação as proposições P10 

e P11 a seguir:  

 

P10: A patente é uma resposta inédita (sem anterioridade) a uma necessidade social, sobre 

a qual se projeta alguma potencialidade comercial, portanto, a patente é um título de 

propriedade com rendas econômicas esperadas (Quoniam, et al., 2014) 

 

P11: O país onde a patente é depositada, pode ser considerado uma proxie do “locus”onde 

a solução (patente) faz sentido econômico (inovação), portanto, nesse país de depósito da 

patente, há maior probabilidade do problema descrito na patente existir (Mayer et al., 

2012) 

 

A recuperaçao dos princípios técnicos e tecnológicos envolvidos na solução de um 

problema é a base da análise do tipo de inovação potencial da invenção. Notadamente, conforme 

interesse dessa pesquisa, foi possível distinguir entre uma inovação como foco primordialmente 

no alcance de avanços tecnológicos e aquelas com foco primordialmente na redução do custo 
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ou do uso de recursos, o que pode revelar a potencialidade Frugal da patente onde esse atributo 

puder ser observado. 

 

2.14 As limitações de análise do IPC 

 

 O IPC é uma estrutura hierárquica construída para determinar a matéria papenteável 

(Espacenet, Acesso em 20/06/2016 às 14:50pm) em termos de função (para que serve) e 

aplicação (onde se usa). O nível da mudança técnica ou tecnológica descrita na invenção, 

portanto, na patente não pode ser capturada analisando a função ou a aplicação da invenção. 

Considerando a definição da Inovação Frugal, como sendo uma mudança em forma de resposta 

a um problema por meio de drástica redução no uso de recursos e drástica ampliação da inclusão 

social, verifica-se que a análise de IPC, considerada pela maioria dos casos relatados na 

literatura, não alcança as respostas pretendidas para essa pesquisa. 

 

2.15 Inovação frugal e as revoluções paradigmáticas 

 

Thomas Kuhn (1975) apresenta em seus estudos, as diversas modalidades de discursos 

metacientíficos e em especial a sustentação desta ciência por meio de paradigmas vigentes. O 

empirismo lógico sustenta que o objeto da ciência não é criado ou aprendido, mas sim 

construído e que esta natureza de realidade do mundo físico é tratada por discursos. Os discursos 

metacientíficos são estudados no campo da “Teoria do Conhecimento” ou da “Epistemologia”. 

O tema de estudo da epistemologia é o da realidade das coisas e da natureza última dos objetos 

da ciência. 

A “Teoria do Conhecimento”, devido as ligações com o discurso científico, vem sendo 

substituída recentemente por outro discurso metacientífico: a metodologia da ciência. Consiste 

na análise das condições e dos limites de validade dos processos de investigação e dos 

instrumentos linguísticos do saber científico, o que implica em dizer que algumas vertentes da 

filosofia da ciência apresentam tendência a evitar questões ontológicas ou metafísicas. 

Existem alguns pontos de vista do discurso metacientífico, especialmente a metaciência 

especulativa que significa o discurso especulativo que procura, para além do saber das ciências, 

especificamente de física, postular a verdadeira e última natureza de nosso conhecimento do 

mundo exterior, chamada de teoria do conhecimento. A metaciência normativa, adotada pelo 

empirismo lógico e tendências afins, evita qualquer tipo de discurso especulativo, cujo objetivo 
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é determinar prescrições sobre como os cientistas devem praticar a ciência, especialmente 

quanto a verificabilidade empírica do discurso e a metaciência descritiva, contraponto das 

metaciências normativas, busca a unificação da linguagem científica, que proporcionaria 

acumulação linear do conhecimento e que adquiriram importância crescente no contexto 

epistemológico, trazidas a sociedade científica através da publicação do livro de Kuhn: “A 

estrutura das revoluções científicas”. 

Em seu trabalho, Kuhn abordou temas inéditos a epistemologia da época como a ciência 

normal e a ciência extraordinária, articuladas no intuito de definir os conceitos de “crise”, 

“anomalia” e “paradigma” principalmente. Para Kuhn, a ciência normal é homogênea, onde o 

crescimento do saber científico é cumulativo, regido pelos paradigmas vigentes, cujas leis e 

teorias não podem contradizer estes princípios paradigmáticos. Após algum tempo de 

exploração intensa das possibilidades e aberturas proporcionadas pelas teorias e práticas 

experimentais, delimitadas pelos princípios paradigmáticos vigentes, surgem as anomalias”.  

As anomalias são resultados experimentais não explicados pelas teorias dos paradigmas 

vigentes e que podem gerar as “revoluções” que originam a criação de um novo paradigma que 

melhor expliquem tais anomalias. A substituição de um paradigma envolve a competição entre 

o paradigma precedente e o sucessor, chamada de revolução científica. 

Para Lakatos (1983), são “programas de pesquisa” o que Kuhn identifica como 

paradigmas, sugerindo que as mudanças destes programas de pesquisa são realizadas de forma 

metodológica e racional, diferentemente do que sustenta Kuhn. 

Críticos a teoria de Kuhn, como Hume, Carnap e Popper, questionam sob pontos de 

vistas diversos a teoria dos paradigmas, no entanto concordam que há um contexto anterior e 

que há um contexto posterior. O debate está sobre a forma como ocorre a passagem de um 

paradigma para outro: indutivo, racional e suas combinações. 

Quando o autor analisa a cientificidade entendida como mudança de paradigma ou 

ciência extranormal e as revoluções científicas ele também identifica a principal divergência 

entre Kuhn descritivo e Popper (falsificacionismo) normativo. Para Popper a cientificidade de 

uma teoria apenas é possível pela existência de confronto com outras, a partir de sua 

vulnerabilidade à falsificação diferentemente do que sustenta Kuhn, uma vez que para este, a 

ausência de critérios racionais para decidir entre paradigma novo e velho faz emergir a 

importância dos argumentos retóricos na tomada desta decisão, independentemente de ciência 

normal ou ciência extranormal.  
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Analisa ainda o que determina por “espaço de manobra” como algo limitado e isso 

significa que entre a teoria precedente e a teoria sucessora, mesmo considerando a ciência 

extranormal, ou os cortes epistemológicos, existe algo em comum, que determina a anomalia, 

na teoria precedente e que explica a anomalia na teoria sucessora. Evidencia que estes fatores 

comuns, são correlatos a fatores internos da ciência. Desta forma, as revoluções científicas, 

ainda que radicais, guardam caraterísticas comuns limitadas pelos espaços de manobras. 

Tais revoluções, dependem de fatores externos, que operam principalmente neste espaço 

de manobra. Da visão decorrente da forma como os fatores externos interferem nas revoluções 

científicas, derivam escolas de pensamento que observam o fenômeno sob pontos de vistas 

diferentes, baseados nos chamados três mundos de Popper: Cientistas enquanto “estados de 

consciência” que interagem com o mundo dos objetos ou estados materiais; Interação que 

origina hipóteses, teorias, leis científicas, ou seja, conteúdos objetivos de pensamento e os 

filósofos da ciência, também denominado por mundo das ideias. 

O autor finaliza o texto, oferecendo a oportunidade de pensar que uma teoria da ciência 

mais abrangente e interdisciplinar pode auxiliar na interpretação das variáveis externas, 

levando-as ao “mundo” racional. Os fatores externos e internos como componentes das 

revoluções científicas, podem subsidiar de forma sensível a compreensão da empresa científica, 

uma vez que o espaço de manobra descrito pela hipótese de Duhem-Quine, pode ser alocado 

com fatores externos defendidos como importantes, mas sem o alto grau de irracionalidade atual 

destes fatores.  

Dada a definição de paradigma, identifica-se não ser possível classificar até esse ponto, 

se a Inovação Frugal se apresenta como um novo paradigma, no entanto há elementos que 

orientam nesse sentido. O fato da Inovação Estruturada não conseguir explicar o surgimento de 

inovações sem os pressupostos da Inovação Estruturada, podem representar indícios de que há 

ao menos anomalias a serem explicadas. 

Antes de avançar para a seção de Metodologia para apresentar o contraponto as teorias 

e modelos investigados no campo da Inovação Frugal, apresentam-se a seguir as ideias que 

desafiam o ponto de vista da Inovação Frugal, bem como identificam efeitos nocivos ao próprio 

processo de inclusão, que seus defensores propõem. 
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2.16 Inovação frugal e suas críticas  

 

 Em 24 de abril de 2014, Stuart Hart escreveu a carta “o Lado escuro da engenharia 

reversa”7, na qual faz uma série de alertas quanto a possível distorção do uso do conceito. 

Relembrando, Hart foi o coautor de Prahalad em 2002 da obra “A fortuna da base da pirâmide”. 

No recente documento, Hart relata que, o uso da Inovação Frugal e Inovação Reversa, não deve 

ser usada conforme suas palavras para “(...) fazer os pobres como laboratório”. O que o 

professor Hart afirma, é que ainda que a Inovação reversa possa chamar a atenção das grandes 

empresas ocidentais, pela possibilidade de encontrar soluções diferentes, de menor custo e que 

poderão voltar e ser aplicadas aos mercados desenvolvidos, o que se tem feito é a aplicação de 

tais inovações reversas para aumentar a margem unitária, oferecendo os produtos mais básicos 

concebidos nos mercados emergentes, com custo menor com preços similares aos preços de 

produtos mais sofisticados, quando vendidos nos mercados desenvolvidos. Nesses casos, 

valeriam-se das técnicas da Inovação Frugal, para encontrar margens unitárias, enquanto a 

lógica descrita por ele e por Prahalad para a lucratividade deveria estar sustentada pela 

economia de escala. 

 Demais críticas a Inovação Frugal fundamentam-se por afirmar que, aceitar as restrições 

institucionais ou as condições de adversidade é ser conivente com as falhas sistêmicas dos 

sistemas de governo por exemplo (Kahle et al., 2013). 

 Nesse estudo, entende-se que ainda que a Inovação Frugal, de fato, possa provocar o 

efeito citado por Kahle at al. (2013), aborda-se o efeito alternativo ou até mesmo revolucionário, 

como a forma encontrada para atender aos interesses das organizações e também as sociedades, 

pela inclusão, acessibilidade e melhoria das condições de vida de dois terços da população 

mundial.  

 A próxima seção, detalha os procedimentos metodológicos usados, iniciando pela 

apresentação das tabelas resumo dos objetivos do trabalho e as proposições definidas na revisão 

da literatura que servem de embasamento para a concepção dos conceitos que serão analisados. 

 

                                                           
7 http://nextbillion.net/brasil/blogpost.aspx?blogid=3142 
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Tabela 7- Proposições e principais referências 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Tabela 8 - Proposições e principais referências 

 

Fonte: Autor, 2016 

Propositions Main references Specifc Objectives Theoretical 

axis

P1: Quando a busca e aproveitamento de informações é 

incluída como parte dos sistemas de Inovação Frugal, há 

reflexos positivos na inclusão social e na escalabilidade, 

evidenciando ser essa uma atividade contributiva

Quoniam, L., Kniess, C. T., & Mazzieri, M. R.

(2014). A patente como objeto de pesquisa em

Ciências da Informação e Comunicação.

Encontros Bibli: revista eletrônica de

biblioteconomia e ciência da informação , 

19 (39), 243–268.

Analisar o potencial, a usabilidade 

das informações das patentes para 

suporte ou realização da Inovação 

Frugal

P2: A disponibilidade de ferramentas simplificadoras para 

extração e classificação das informações de patentes, 

contribuem com a ampliação da capacidade absortiva 

potencial, com a melhoria do conhecimento técnico para 

realização de P&D e para a realização dos processos da 

Inovação Frugal

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990).

Absorptive Capacity: A New Perspective on

Learning and Innovation. Administrative 

Science Quarterly , 35 (1), 128.

doi:10.2307/2393553

Analisar o potencial, a usabilidade 

das informações das patentes para 

suporte ou realização da Inovação 

Frugal

P3: A observância de restrições ou vazios institucionais, 

presentes nos casos de Inovação Frugal evidenciam a 

existência de um contexto restritivo observável como 

antecedente da inovação frugal e os emerging markets 

podem ser considerados como contextos restritivos

Peng, M. W. (2012). The global strategy of

emerging multinationals from China. Global 

Strategy Journal , 2 (2), 97–107.

Analisar as circunstâncias e 

formas de realização da 

transferência de tecnologia usando 

as informações das patentes para a 

Inovação Frugal

P4: A observância de restrições ou escassez de recursos, 

presentes nos casos de Inovação Frugal evidenciam a 

existência de um contexto restritivo observável como 

antecedente da inovação frugal e os emerging markets 

podem ser considerados como contextos restritivos

Xu, D., & Meyer, K. E. (2012). Linking theory

and context:“Strategy research in emerging

economies” after Wright et al.(2005). Journal 

of Management Studies . Retrieved from

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14

67-6486.2012.01051.x/full

Analisar as circunstâncias e 

formas de realização da 

transferência de tecnologia usando 

as informações das patentes para a 

Inovação Frugal

Patentes 

como 

fontes de 

informaçõe

s

Emerging 

Markets

Propositions Main references Specifc Objectives Theoretical 

axis

P5: Alcançar desempenho técnico suficiente, em termos

comparativos com soluções similares, utilizando menos ou

diferentes recursos para concepção de um produto,

serviço, arranjo organizacional ou marketing, caracteriza

parte da frugalidade envolvida na Inovação Frugal,

evidenciando-se como uma de suas características

Bhatti, Y. A., & Ventresca, M. (2013). How 

Can “Frugal Innovation” Be

Conceptualized? (SSRN Scholarly Paper No.

ID 2203552). Rochester, NY: Social Science

Research Network. Retrieved from

http://papers.ssrn.com/abstract=2203552

Analisar o potencial, a usabilidade 

das informações das patentes para 

suporte ou realização da Inovação 

Frugal

P6: Alcançar desempenho técnico superior, em termos

comparativos com soluções similares, utilizando menos ou

diferentes recursos para concepção de um produto,

serviço, arranjo organizacional ou marketing, caracteriza

parte da frugalidade envolvida na Inovação Frugal,

evidenciando-se como uma de suas características

Bhatti, Y. A., & Ventresca, M. (2013). How 

Can “Frugal Innovation” Be

Conceptualized? (SSRN Scholarly Paper No.

ID 2203552). Rochester, NY: Social Science

Research Network. Retrieved from

http://papers.ssrn.com/abstract=2203552

Analisar o potencial, a usabilidade 

das informações das patentes para 

suporte ou realização da Inovação 

Frugal

P7: A redução de custos devido ao uso de menos ou

diferentes recursos para concepção de um produto,

serviço, arranjo organizacional ou marketing, caracteriza

parte da frugalidade envolvida na Inovação Frugal,

evidenciando-se como uma de suas dimensões

Bhatti, Y. A., & Ventresca, M. (2013). How 

Can “Frugal Innovation” Be

Conceptualized? (SSRN Scholarly Paper No.

ID 2203552). Rochester, NY: Social Science

Research Network. Retrieved from

http://papers.ssrn.com/abstract=2203552

Analisar o potencial, a usabilidade 

das informações das patentes para 

suporte ou realização da Inovação 

Frugal

Frugal 

Innovation
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Tabela 9 - Proposições e principais referências 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions Main references Specifc Objectives Theoretical 

axis

P8: O uso das patentes como fontes de informações para

os processos de Inovação Frugal, contribuem para facilitar

o mapeamento do estado da técnica ou “estado da arte”

dos conhecimentos tecnológicos acumulados sobre o tema

de estudo

Quoniam, L., Kniess, C. T., & Mazzieri, M. R.

(2014). A patente como objeto de pesquisa em

Ciências da Informação e Comunicação.

Encontros Bibli: revista eletrônica de

biblioteconomia e ciência da informação , 

19 (39), 243–268.

Analisar o potencial, a usabilidade 

das informações das patentes para 

suporte ou realização da Inovação 

Frugal

P9: As patentes como fontes de informações, contribuem

com a Inovação Frugal, acelerando o processo inovativo,

uma vez que ao consultá-las, evita-se percorrer por

completo os processos de P&D já realizados por outras

organizações e países, permitindo saltos não lineares em

direção a solução

Barroso, W., Quoniam, L., & Pacheco, E.

(2009). Patents as technological information in

Latin America. World Patent Information , 

31 (3), 207–215.

doi:10.1016/j.wpi.2008.11.006

Analisar o potencial, a usabilidade 

das informações das patentes para 

suporte ou realização da Inovação 

Frugal

P10: A patente é uma resposta inédita (sem anterioridade)

a uma necessidade social, sobre a qual se projeta alguma

potencialidade comercial, portanto, a patente é um título

de propriedade com rendas economicas esperadas

Zeschky, M., Widenmayer, B., & Gassmann, O.

(2011). FRUGAL INNOVATION IN

EMERGING MARKETS. Research-

Technology Management , 54 (4), 38–45.

doi:10.5437/08956308X5404007

Analisar o potencial, a usabilidade 

das informações das patentes para 

suporte ou realização da Inovação 

Frugal

P11: O país onde a patente é depositada, pode ser

considerado uma proxie do “locus”onde a solução

(patente) faz sentido econômico (inovação), portanto,

nesse país de depósito da patente, há maior probabilidade

do problema descrito na patente existir

Bhatti, Y. A., & Ventresca, M. (2012). The 

Emerging Market for Frugal Innovation: Fad, 

Fashion, or Fit? (SSRN Scholarly Paper No.

ID 2005983). Rochester, NY: Social Science

Research Network. Retrieved from

http://papers.ssrn.com/abstract=2005983

Analisar as circunstâncias e 

formas de realização da 

transferência de tecnologia usando 

as informações das patentes para a 

Inovação Frugal

Patentes no 

contexto da 

pesquisa 

em 

inovação

Patentes e 

a Inovação 

Frugal no 

contexto 

dos 

emerging 

markets
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Capítulo 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Visão geral dos procedimentos metodológicos 

Serao usados métodos mistos, especielmente qualitativos para a interpretação indutiva 

dos resultados, quantitativa e textmining para análise multivariada dos abstracts das patentes. 

Por meio de classificação hierárquica descendente (Reinert, 1990), análise de similitiude 

(Teoria dos Grafos) e análise fatorial de correspondência ou especificidades (Ratinaud & 

Déjean, 2009; Ratinaud & Marchand, 2012) serão realizadas as interpretações dos resultados. 

Os eixos teóricos principais dessa atual pesquisa são os presentes nas literaturas sobre emerging 

countries, as patentes como fontes de informações e a inovação frugal. A organização do 

objetivo geral da pesquisa apresentada na seção de introdução, foi apresentda a partir dos 

objetivos específicos para o objetivo geral. Para os objetivos específicos foram definidas 

perguntas de pesquisa auxiliares e para o objetivo geral, uma pergunta de pesquisa que serviu 

de diretriz estruturante da pesquisa. A seguir estão demonstradas as perguntas de pesquisa 

auxiliares, os objetivos específicos, a pergunta de pesquisa e o objetivo geral: 

Tabela 10 - Objetivos e perguntas de pesquisa 

Pergunta de pesquisa auxiliar 1: Qual o potencial, a usabilidade das informações das patentes 

para suporte ou realização da Inovação Frugal?  

Objetivo Específico 1: Analisar o potencial, a usabilidade das informações das patentes para 

suporte ou realização da Inovação Frugal 

Pergunta de pesquisa auxiliar 2: Em quais circunstâncias e formas se realiza a transferência 

de tecnologia usando as informações das patentes para a Inovação Frugal?  

Objetivo Específico 2: Analisar as circunstâncias e formas de realização da transferência de 

tecnologia usando as informações das patentes para a Inovação Frugal 

Objetivo geral: Analisar as informações de patentes e as inovações frugais numa perspectiva 

contributiva. 

Pergunta de pesquisa: Como as informações de patentes e as inovações frugais podem ser 

analisadas numa perspectiva contibutiva? 

Fonte: Autor, 2016 

 Ao realizar a revisão da literatura, foram sendo desenvolvidas as proposições, com o 

objetivo de recortar do embasamento teórico os princípios sustentadores da concepção de 

conceitos que possam levar ao alcance dos objetivos específicos e gerais. As proposições serão 
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validadas comparando a literatura científica identificada com os resultados das análises dos full 

text dos abstracts das patentes. 

 As proposições definidas durante a revisão da literatura, foram subdivididas por eixo 

teórico notadamente, patente como fonte de informações, emerging countries, frugal 

innovation, patentes no contexto da pesquisa em inovação e patentes e inovação frugal no 

contexto dos emerging countries. Ao longo dos últimos quatro (4) anos, foram desenvolvidos 

artigos apresentados tanto em congressos, quanto publicados em revistas científicas, visando 

cobrir parte das proposições e eixos teóricos, numa mão visando seu próprio amadurecimento 

e em outra, pretendendo algum aprofundamento. Os métodos usados nos artigos foram 

qualitativos e quantitativos, com estratégias de pesquisa que vão desde o ensaio teórico, 

bibliometria e a pesquisa ação. Na seção resultados, são apresentados tais artigos integralmente. 

No artigo “A patente como objeto de pesquisa em Ciências da Informação e Comunicação” 

(Quoniam et al., 2014), são tratadas das proposições 1 e 8 resumidas na tabela anterior dessa 

atual pesquisa. Já no artigo “Inovação a partir das informações de patentes: Proposição de 

modelo open source de extração de informações de patentes (crawler)” (Mazieri, 2014) e no 

artigo Conceptualizing and theorizing upon Big Data (no prelo do International Journal of 

Innovation), são tratadas as proposições 2,5,6,7 e 9 da tabela anterior. O artigo: Building search 

expressions for database exploration, foi submetido ao Journal Information Research, e não tem 

ligação direta com as proposições conceituais, mas com o desenvolvimento metodológico. A 

técnica de construção de expressões de busca é considerada para analisar as proposições, que 

se fará nessa atual pesquisa. As proposições serão tratadas nessa atual pesquisa, ora remetendo 

aos achados publicados nos artigos do autor, expandindo a discussão, ora apresentando os 

resultados das pesquisas desenvolvidas nesse trabalho de tese, cujos métodos serão detalhados 

a seguir, compostos prinipalmente pela construção das expressões de busca e da técnica de text 

mining e são elas: 

3.2 Text mining em informações de patentes 

 Análise textual é aquela que alcança os dados naturais e é distinta da análise de discurso 

(Camargo, 2005). Pode ser desenvolvida com fins descritivos, comparativos ou ambos. Tal 

análise textual se dá pela organização das variáveis nominais (analyses multivariadas ou não 

paramétricas) e suas modalidades (categorizações). A unidade de análise são as palavras ou os 

segmentos de texto (Reinert, 1990). O método permite verificar indicativos de propriedades dos 

produtos do material textual refletindo o pensamento do sujeito produtor do texto. O significado 
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desses pensamentos dão-se por meio de interpretação dos contextos léxicos representados pelos 

segmentos de textos. A análise textual é obtida pelo desmembramento de um texto em quarto 

partes, sendo, o corpus de analise, os textos que compõe o corpus, os segmentos de texto que 

compõe os textos e as palávras que compõe os segmentos de texto Reinert (1990). Quando Max 

Reinert desenvolveu sua tese de doutorado, propos um algoritmo para determinar esses 

desmembramentos amplamente conhecidos como algoritmo ALCESTE. Ao pesquisar sobre o 

tema, Ratinaud (Ratinaud & Déjean, 2009; Ratinaud & Marchand, 2012) incorporou o método 

num arranjo de software chamado IRaMUTeQ. O IRaMUTeQ é uma interface para análise de 

textos que usa como base o Sistema R de estatística. O próprio nome IRaMUTeQ define seu 

objetivo, do acrônimo “Interface R para análise multidimensional de textos e questionários”. 

 Em termos conceituais, um corpus de análise é uma coletânea de textos com 

caraterísticas homogêneas em torno do objetivo de pesquisa. Isso significa que um corpus de 

análise é produzido pelo pesquisador interessado. Cabe ressalter aqui, que o fato do corpus de 

análise ser definido pelo pesquisador é motivo de discussão considerando uma visão positivista, 

no entanto, no caso das patentes, a escolha dos textos ocorreu em base de dados secundários. 

Na prática, ainda que se trate de uma visão indutiva e que, portanto, pressupõe a escolha dos 

parâmetros pelo pesquisador com base na fundamentação teórica, na etapa de seleção dos 

textos, usou-se o método descrito no artigo “Building search expressiona for database 

exploration” (Mazieri & Quoniam,2016 para o Journal Information of Research). O método 

descreve procedimentos para definir e refinar expressões de busca para recuperação de 

informações em batabase, portanto, util no caso de uso de dados secundários, especialmente em 

large database. O framework proposto, está reproduzido a seguir.  

 

Figura 20 - Direções para construção de expressões de busca 

Data Base

Text 
Mining

Thesaurus

Words

Wild Cards

Key Words
Boolean 
Algebra

Search 
Expression

Recovery 
Evaluation

(Expert)  

Fonte: Mazieri & Quoniam, 2016 
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 A lógica usada é a de refinamento da assertividade das respotas. Assim, há necessidade 

de um processo iterativo de recuperação de informações e confronto com um expert numa das 

etapas. O confront com experts é usado para identificar a assertividade das expressões de busca, 

com o objetivo de evitar ruído (incluir informações que não fazem parte do campo de estudo 

ou do interesse da pesquisa, segundo o objetivo de pesquisa definido a priori) ou o silêncio 

(recuperação quantiativamente insuficiente para análise textual).  

 Os textos, que compõe o corpus de análise, são produzidos basicamente de duas formas. 

Uma das formas de produzir tais textos, são por meio das respostas a questionários de 

entrevistas semiestruturadas ou abertas, gera uma descrição oral que pode ser convertida para 

descrição textual por meio de transcrição. A outra forma é recuperar textos produzidos por 

outras sistemáticas (literatura, notícias de jornal, artigos científicos, patentes não 

exaustivamente) que já são codificações de pensamentos e ideias em forma textual. Nesse 

último caso, quando são usados textos já produzidos por outras sistemáticas que não uma 

entrevista definida pelo pesquisador, tem-se menor possibilidade de viés interpretativo, como 

se tais dados tivessem sido encontrados na “natureza” para uma análise. Ainda que não se trate 

de uma discussão epistemológica, cabe ressaltar, que quando o método de análise textual é 

usado em dados secundários, ainda que sejam usadas técnicas de interpretação em algumas 

etapas, esse método de análise textual parece aproximar-se de uma visão positivista. No caso 

das patentes, o foco foi analisar os abstracts. Abstracts são textos escritos pelos inventores que 

reivindicam a patente, onde se busca expressar qual ou quais problemas a invenção se propõe a 

resolver. 

 Os segmentos de texto são excertos de textos, normalmente com três linhas que formam 

um contexto léxico. O Contexto léxico é conhecido de formas diferentes dependendo do campo 

de estudo. Em representação social, são conhecidos por indicadores de teorias e conhecimentos 

(Camargo, 2005) e em linguística por contextos semânticos (Cros, 1993). Nessa pesquisa, 

considerando as definições de contextos léxicos ou semânticos pode-se admitir que esses 

formam as classes. As classes são partições que expressam os sentidos comuns do pensamento 

dos produtores dos textos. No caso de análise de patentes, ao analisar, por exemplo dez (10) 

patentes depositadas por inventores distintos, os segmentos de textos formados e as 

consequentes classes definidas, serão aquelas que agruparão as ideias comuns presentes nos dez 

(10) pedidos de patentes. 

 As palavras são os fragmentos que carregam os sentidos das ideias do produtor do texto, 

portanto, a análise da frequência das palavras é o que possibilita compor os segmentos de texto. 
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Segmentos de textos são, portanto, compostos por palavras usadas pelo produtor do texto 

quando pretendeu expressar uma ideia ou pensamento. No caso de análise de abstracts das 

patentes, as palavras usadas pelo inventor, carregam a mensagem técnica e tecnológica que 

podem ser interpretadas para identificar detalhes adjacentes como o ambiente onde se deu a 

invenção, o tipo de mudança inovadoras proposta e até mesmo as preocupações sociais afins. 

O conjunto de palavras ou formas, como são chamadas no universo da análise textual, definem 

vocabulários. 

3.3 Classes léxicas: A chave para o entendimento de ideias por meio do Text Mining  

 

 Os segmentos de textos, compreendem as partes de um texto. Sua divisão é 

providenciada pelo uso da primeira parte do algoritmo ALCESTE. O método proposto por 

Reinert (1990) vai além do algoritmo de separação de textos em segmentos de texto, provendo 

uma classificação hierárquica descendente (CHD). A classificação hierárquica descendente 

consiste na realização de textos de Chi2 (qui quadrado) usando a frequência das palavras dentro 

dos segmentos de texto como uma score, comparando-os com outros segmentos de textos. Por 

meio desses testes de Chi2 dos segmentos de texto, os segmentos de texto são agrupados em 

classes. Classes são aspectos de uma representação ou o entrelaçamento de aspectos (Camargo 

et al. 2005). 

 As classes léxicas ou classes semânticas são formadas por segmentos de texto que tem 

vocabulário comum entre si e diferentes entre classes. São agrupadas por meio de exaustivos 

testes de Chi2 que produzem scores que são posteriormente separados de forma definitiva e 

estável (Reinert, 1990, 1995, 2001, 2007). Em termos de estratégia de computação, trata-se de 

uma classificação das formas (vocabulário) considerando a frequência das palavras nos 

referidos segmentos de textos. Para Reinert (1990), quando analisou a literatura, numa visão 

interpretativa, reconheceu nas classes a “noção de mundo”, enquanto um quadro perceptivo-

cognitivo com certa estabilidade temporal associada a um ambiente complexo. Para o campo 

da linguística e comunicação, as classes são entendidas como campos lexicais (Cros, 1993) ou 

contextos semânticos que demonstram as nuances da linguagem. Já para o campo da 

representação social, tendo em vista a visão que esse campo confere a manifestação linguística 

as classes apresentam teorias e conhecimentos do senso comum ou ainda, conforme ensina o 

professor Camargo (2005), classes são campos de imagens sobre um dado objeto, ou ainda 

aspectos de uma mesma representação. Para a análise de patentes, especificamente pela análise 
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do texto que forma o abstract, a visão interpretativista de Reinert (1990) parece ter aderência, 

fundamentando a proposta de visão interpretativista dos abstracts das patentes. No contexto da 

análise dos resumos das patentes as classes são descrições perceptivas-cognitivas de uma 

resposta técnica ou tecnológica a um problema. Podem indicar uma associação entre uma 

solução de determinado problema e uma região geográfica em determinado momento do tempo. 

Assim, as classes serão separadas de forma homogênea em termos de conceito central 

(Henderson & Clark, 1990). Considerando esses pressupostos metodológicos, ao analisar um 

resumo de uma patente será possível reconhecer e caracterizar a solução técnica ou tecnológica 

pretendida pelo inventor, especialmente relacionadas a função (para que serve) e aplicação 

(onde usar) da invenção, como pode-se fazer analisando os códigos IPC. No entanto, usando o 

método de text mining nos abstracts das patentes, pode-se alcançar a visão interpretativa sobre 

o conceito central e as questões sociais adjacentes percebidas. 

 Nessa visão, a “ideia” é a representação do resultado de um processo cognitivo, 

portanto, a ideia é uma representação cognitiva de resposta (solução técnica ou tecnológica) 

que considera certas características do contexto onde o problema foi percebido. Essa 

representação cognitiva de resposta endereça as formas de ultrapassar um obstáculo ao alcance 

de um desejo ou necessidade social, denominado simplesmente por problema. Finalmente, o 

problema é uma representação material-social relativa, de certo nível de obstáculo percebido, 

separa determinado estado atual de um estado aspiracional futuro. O estado aspiracional futuro 

por ser deflagrado por um desejo (normalmente com respostas no Modelo de Inovação 

Estruturada) ou de uma necessidade essencial (resposta do modelo da Inovação Frugal). 

 As classes são apresentadas por meio de dendogramas, que refletem a Classificação 

Hierárquica Descendente, que podem ser exploradas em termos de seus conteúdos (segmentos 

de textos) 

 

3.4 Procedimentos de text mining adotados nessa pesquisa  

 Considerando a construção metodológica proposta por Reinert (1990) e as 

funcionalidades do software IRaMUTeQ, serão descritos a seguir quais foram os processos de 

análise usados para realizar a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a interpretação. 

 No IRaMUTeQ, os textos dos abstracts das patentes são importados já integrados. A 

integração consiste em preparar um só arquivo com todo os textos dos abstracts das patentes 

que formarão o corpus de análise. O Sistema de Crawler (Sistema de recuperação de 
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informações de patentes) e os formatos de saída do Crawler que recupera os abstracts das 

patentes, são explicados no artigo “Inovação a partir das informações de patentes: Proposição 

de modelo open source de extração de informações de patentes (crawler)” (Mazieri, 2014), 

reproduzido na seção apêndice dessa atual pesquisa. Cada abstract de cada patente é separado 

por uma linha especial de comandos, chamada de linhas de “asteriscos”, sendo esse um requisito 

para funcionamento do IRaMUTeQ. A ligação entre o abstract e as proposições teóricas 

envolvidas são desenvolvidas nessa linha de comandos. A seguir apresenta-se para 

exemplificação, uma parte de um corpus de análise de abastract de patentes, formado por duas 

patentes, com suas respectivas linhas de comando (linhas com asteriscos) 

**** *Label_AU2013406730 *Country_AU *CIB3_H01 *CIB1_H *CIB4_H01Q *Date_2016 

*Applicant_halliburton- 

 

A disclosed example embodiment includes an antenna assembly for use in a well logging system. The antenna 

assembly includes a flexible, non-conductive cylindrical core having an outer surface and an electrically 

conductive path positioned on the outer surface of the core. The electrically conductive path forms an 

electromagnetic coil operable to transmit or receive electromagnetic energy. The electrically conductive path is 

formed on the core without winding a wire around the core using, for example, a removal process selected from 

the group consisting of milling, machining, etching and laser removal, an additive process selected from the group 

consisting of printing with conductive and dielectric inks and silk screening with conductive and dielectric epoxies 

or an integrated material deposition process such as a multi-material 3D printing process. The antenna assembly 

may be flexible mounted on a tubular member during assembly of a well logging tool. 

 

**** *Label_AU2014248509 *Country_AU *CIB3_B29 *CIB1_B *CIB4_B29C *Date_2015 

*Applicant_orange-maker 

 

Methods, devices and systems for efficient 3D printing that address conventional inefficiencies while utilizing a 

single compact device are set forth. Some embodiments utilize a circular-shaped build area revolving 

symmetrically around a single center point utilizing a continuous helical printing process. In one embodiment a 

liquid photopolymer for solidification is deposited on a build platform to form the physical object The Build 

platform is continuously rotated and simultaneously raised in a gradual programmed manner. Focused from below 

the platform produces a single continuous "layer" of material deposited and bonded in a helical fashion. 

 

 Os 4 asteristos (****) definem que trata-se de um abstract que inicia nesse ponto e vai 

até os próximos 4 asteriscos (****). Após os 4 asteriscos, há um espaço em branco e um novo 

asterisco (*). Cada asterisco isolado, representa uma variável descritiva categorial do abstract 

da patente, nesse caso, o Label, Country, CIB3, CIB1, CIB4, Date and Applicant. Tais variáveis 

tem categorias ou modalidades. As modalidades são mostradas logo após as variáveis indicadas 
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pelo underscore ( _ ), nesse caso, a variável Label apresenta a modalidade “AU2013406730”, 

a variável County apresenta a modalidade “AU”, a variável CIB3 a modalidade “H01”, a 

variável CIB1 a modalidade “H”, a variável CIB4 a modalidade “H01Q”, a variável Date a 

modalidade “2016”e a variável Applicat a modalidade “Halliburton”. O que se pode perceber é 

que a tipologia dos sujeitos em análise, é definida pela linha de comando do IRaMUTeQ, sendo 

essa a ligação entre os dados naturais contidos nos textos dos abastracts das patentes e as 

definições conceituais que se pretende analisar. A variância será propiciada pelas modalidades 

de cada variável. As variáveis representam as temáticas envolvidas no texto do abstract da 

patente. 

 O CIB é o acrônimo em Francês do IPC, international patent classification e seu uso 

como “pivot entre mundos” foi explicado no artigo “A patente como objeto de pesquisa em 

Ciências da Informação e Comunicação” (Quoniam et al., 2014). Ainda assim, devido a 

relevância para a atual pesquisa, serão revistos nas próximas linhas. 

IPC, CIB e CIP: Terminologia básica sobre os códigos internacionais de patentes 

 

 Conforme mencionado, atualmente há mais de 90 milhões de pedidos de patentes 

depositados, com origens em mais de 70 países diferentes. São milhões de inventores e 

tecnologias reivindicando o ineditismo de suas invenções, o que justificaria a concessão da 

patente. Para organizar o banco de dados formado pelos mais diversos depósitos de pedidos de 

patentes, em 1971 foi criado o IPC, por meio do acordo de Strasbourg. IPC é o acrônimo do 

termo em inglês International Patent Classification (“International Patent Classification (IPC), 

” Acesso 05/05/2016). O IPC é um código hierárquico que define a função e a aplicação 

presente no texto da patente, usado para classificar as patentes. Nesse caso, cada pedido de 

patente recebe pelo menos um código IPC. A literatura especializada sobre patentes, usa 

diferentes siglas para o mesmo significado, ou seja, IPC, CIB e CIP significam a mesma coisa. 

Como mencionamos, o IPC tem origem no termo em inglês, já o CIB tem origem no termo em 

francês – Classification Internacionale des Brevets – e o CIP tem origem no termo em 

português – Classificação Internacional de Patentes –. O código IPC ou CIB prove a patente, 

portanto, uma classificação que permite pela simples leitura do código, compreender em linhas 

gerais quais as principais funções e aplicações são reivindicadas pela patente, sem ter que ler 

todo o texto da patente. O IPC ou CIB está dividido em Seção – de A a H -, Classe – de 00 a 

99-, Subclasse e Grupo, num total de quatro marcações, sendo a primeira com uma letra e as 

três restantes formadas por números e letras com dois dígitos cada 
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(“CLASSIFICATIONS/IPC/IPCPUB v 6.3, ” Acesso 05/05/2016). O Patent2Net, faz a 

verificação dos códigos IPC, mas usa a nomenclatura CIB, portanto, nas análises de conteúdo 

ou mesmo na AFC, a codificação que aparecerá, quando aplicável será a CIB. Sobre a notação 

do código CIB, dependendo do detalhamento pretendido, podem ser considerados os CIB1, 

CIB2, CIB3 ou CIB4.  

 Patent2Net é um conjunto de aplicações de softwares ou artefatos organizados de forma 

a alcançar patentes com base em palavras chave e expressões de busca (Ferraz et al., 2016). Tal 

artefato foi desenvolvido com objetivo de suporte a pesquisa acadêmica e para profissionais 

interessados em explorar as informações das patentes. A iniciativa Patent2Net é chefiada pelos 

professores Dr. Luc Quoniam e Dr. David Reymond. O Patet2Net é o núcleo do artefato, 

responsável pela etapa de tratamento das expressões de busca e de acesso a base de dados de 

patentes Espacenet pelo serviço de OPS ou Open Patent Service (90 milhões de pedidos de 

patentes), de acordo com tais expressões. As saídas do Patent2Net são disponibilizadas em 

formatos de aplicações igualmente open source (Código Aberto e, portanto, sem custo), 

podendo ser tratadas por aplicações de terceiros, para fins diversos de análise como: Pivot 

Table, Data Table, Networks e Text Mining. 

Quando o Patent2Net apresenta a sequência crescente de um a quatro nos CIBs, 

demonstra quais partes da classificação estão disponíveis. Nesse caso o CIB1, apresenta apenas 

a Seção do código – de A a H – e o CIB4 apresenta o código completo contendo a Seção, Classe, 

Subclasse e Grupo. O conceito de predominância de IPC, nas tabelas oferecidas nesse estudo, 

tem por finalidade apresentar os IPC de maior frequência na análise de conteúdo. Trata-se, 

portanto, de uma indicação qualitativa que informa a profundidade do CIB que predomina em 

determinado agrupamento ou cluster e será útil caso seja necessário escolher quais patentes 

deverão ser lidas integralmente de forma manual, visando o aprofundamento, dependendo dos 

objetivos da pesquisa.  

  

3.5 Procedimentos metodológicos passo a passo 

 

 Frequência média das palavras do corpus de análise. Trata-se de um cálculo usado 

para definir o range de frequência a ser escolhido para analisar. O conceito pode ser explicado 

de forma bastante simples. Dentro de um corpus, as palavras de maior frequência serão aquelas 

que foram usadas na expressão de busca, portanto, conhecidas pelo pesquisador e dessa forma, 

de análise desnecessária. As palavras de alta frequência são obvias uma vez que foram usadas 
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a priori na expressão de busca e refletem, na maioria das vezes o que o pesquisador já sabia 

antes da pesquisa (Mazieri & Quoniam, 2016). Essas devem ser descartadas até o ponto de 

inflexão das frequências. As palavras de baixa frequência, são da baixa variância, ao ponto de 

não representarem o corpus analisado, portanto, a faixa inferior de corte é a frequência media 

(Camargo, 2005). Assim, um corpus será analisado na faixa superior, desde o ponto de inflexão 

da curva de frequências, excluindo-se as frequências mais altas até a faixa superior que encontra 

a frequência media do corpus, eliminando as palavras de baixa frequência e as hapax (palávras 

com frequência = 1). O cálculo da frequência média de palavras do corpus é dada pela equação: 

mf = Ocorrencies/forms 

mf: é a frequência média das palavras no corpus de análise 

ocorrencies: é o total de palavras presentes no corpus 

forms: são as palavras que compõe o corpus 

 No IRaMUTeQ, há a indicação dos principais parâmetros do texto, chamados de anáise 

lexicográfica básica, onde são oferecidas as quantidades de ocorrências e de formas permitindo 

realizar o cálculo da frequência média do corpus. Outro ponto a ser observado é o percentual 

de texto retido na classificação hierárquica descendente “segments classified”. A recomendação 

é que retenções acima de 70% representam de forma satisfatória os dados textuais (Camargo, 

2005). A seguir, um exemplo de análise lexicográfica básica realizada durante a Classificação 

Hierárquica Descendente (Caso 3D Print): 

+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

|i|R|a|M|u|T|e|Q| - Sat Jul 23 11:55:50 2016 

+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Number of texts: 2985 

Number of text segments: 12394 

Number of forms: 11268 

Number of occurrences: 439912 

Number of lemmas: 8490 

Number of active forms: 7808 

Number of supplementary forms: 373 

Number of active forms with a frequency >= 7: 2660 

Mean of forms by segment: 35.493949 
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Number of clusters: 3 

11203 segments classified on 12394 (90.39%) 

########################### 

time : 0h 2m 15s 

########################### 

 Nesse caso, a frequência média de palavras do corpus é a razão entre as ocorrências 

439912/11268 = 39,04, aproximadamente 40. Todas as palavras com frequência abaixo de 40 

(portanto a partir de 39,99 serão descartadas da análise das classes. Observa-se ainda que o 

percentual de textos retidos em segmentos de textos foi de 90,39%, portanto, um alto nível de 

retenção. 

Análise de dendogramas. O número total de textos que compõe esse corpus de análise 

é de 2985, que nesse contexto representam 2985 abstracts de patentes diferentes. Verifica-se 

ainda que os segmentos de textos foram estabilizados em 3 classes (clusters). A seguir, 

apresenta-se a representação gráfica das classes do caso 3D Print em questão em forma de 

dendograma, como especificado anteriormente com o objetivo de dar indicações de sua 

interpretação ou leitura. 

Figura 21 - Classificação hierárquica descendente - case 3D print patents 

 

Fonte: Autor, 2016, usando IRaMUTeQ 
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 Evidencia-se, portanto, que nas 2.985 patentes sobre impressora 3D, em seus abstracts 

há três (3) conceitos centrais envolvidos. A classe 1 representa 36,6% dos segmentos de texto 

do corpus, a classe 2 representa 31,9% do conteúdo do corpus e a classe 3 representa 31,5% do 

corpus. Ainda que se trata de uma análise bastante difundida, nesse ponto dos procedimentos 

metodológicos serão revisados os principais pontos de atenção ao ler um dendograma. O 

dendograma reflete as classes que no caso dos abstracts de patentes representam conceitos 

centrais. As iterações são calculadas com base na notação “Classes -1”, ou seja, nesse exemplo, 

se há 3 partições ou classes, há 2 iterações (3-1=2). A iteração entre a classe 1 e a classe 2 e a 

interação entre conjunto de classes 1 e 2 com a classe 3. A leitura faz-se da esquerda para a 

direita, como se fosse uma arvore, cuja raiz está do lado esquerdo. Ainda em relação ao 

dendograma, é possível examinar todas as palavras que compõe o vocabulário de cada conceito 

central envolvido (classes) e o exemplo, considerando o mesmo caso (patentes sobre impressora 

3D) está apresentado abaixo. 

Figura 22 - Vocabulário por classe: entendendo os conceitos centrais envolvidos no caso 

3DPrint (2985 patents) 

 

Fonte: Autor, 2016 usando IRaMUTeQ 
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 Frise-se que até esse passo do procedimento metodológico, não foram definidas as 

seleções indutivas das palavras por meio do range superior e inferior de frequência. Observar o 

dendograma e a classificação hierárquica descendente funciona apenas como uma primeira 

visão exploratória do corpus. Ainda assim, é possível perceber que a classe 1, apresenta as 

principais palavras que expressão a Inovação Frugal conforme os fundamentos teóricos 

consultados: “Custo”, “Melhoria de”, “Aumento de” e “Redução de”. A fonte (tamanho da 

letra) usada no gráfico reflete sua frequência dentro da classe e a posição horizontal sua 

comparação com as demais palavras da classe. Nesse sentido, pode-se afirmar que os conceitos 

de custos e redução do uso de recursos, por exemplo, uma das dimensões da Inovação Frugal, 

está na classe 1. Em outras palavras, podemos inferir que examinando a classe 1 e as patentes 

que a formam, serão encontradas as patentes com maior potencial de frugalidade, uma vez que 

o conceito central envolve aspectos do custo e da redução do uso de recursos. 

 Como se trata de uma classificação mutuamente excludente, devido ao algoritmo 

desenvolvido por Reinert (1990), pode-se observar que na classe 3 o conceito central são os 

componentes usados pelos sistemas de impressão 3D e a classe 2 descreve a técnica ou a 

tecnologia em si. 

 Análise fatorial de correspondência. Outra interpretação é a de entrelaçamentos, ou 

seja, a classe 1, pode ter entrelaçamento com a classe 2, mais próxima do que com a classe 3, 

considerando a estrutura hierárquica descoberta. Considerando que a classe 1 é a classe alvo 

(Redução de custos e uso de recursos) e caso exista entrelaçamento com a Classe 2, cujo 

conceito central é a descrição técnica e tecnológica, identifica-se que há possibilidades dessas 

tecnologias descritas na classe 2, serem potencialmente contributivas com a Inovação Frugal, 

possívelmente descrita na classe1. Para observar essa proximidade é possível realizar uma 

análise fatorial de correspondência (AFC) considerando a Classificação Hierárquica 

Descendente, colocando as formas num plano fatorial bidimensional. Tal plano fatorial está 

apresentado abaixo para exemplificar os argumentos apresentados, considerando o mesmo caso 

3D print. 
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Figura 23 - Plano fatorial bidimensional e as posições das classes ou conceitos centrais, 

caso 3D print 

 

 Fonte: Autor, 2016 usando IRaMUTeQ 

Pode-se perceber que a classe 1 e 2 estão a esquerda do eixo do fator 1 e a classe 3 a 

direita do eixo do fator 1, no entanto, ainda não é possível saber se há entrelaçamento. Para 

verificar tal entrelaçamento graficamente, pode-se recorrer a visão do plano fatorial bidirecional 

com as formas ativas, vistas anteriormente no dendograma. Tal visão está exemplificada a 

seguir 
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Figura 24 - Plano fatorial bidimensional e as posições das classes com o vocabulário típico, 

caso 3D print 

 

 Fonte: Autor, 2016 usando IRaMUTeQ 

Nessa visão, fica mais claro que mesmo a classe 1 e a classe 2 estando mais próximas 

do que essas em relação a classe 3, em termos hierárquicos, não há entrelaçamento, pois os 

vocabulários não tem área de intersecção. Apenas para deixar mais claro, a seguir apresenta-se 

um plano fatorial, onde acontece o entrelaçamento entre classes. Trata-se do caso da valorização 

da casca de banana, publicado no artigo “Inovação a partir das informações de patentes: 
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Proposição de modelo open source de extração de informações de patentes (crawler)” (Mazieri, 

2014) 

 

Figura 25 - Plano fatorial bidimensional e as posições das classes ou conceitos centrais, 

caso Banana peel 

 

Fonte: Mazieri et al, 2014 
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Figura 26 - Plano fatorial bidimensional e as posições das classes com o vocabulário típico, 

caso Banana peel 

 

 Fonte: Mazieri, et al., 2014 

Nesse caso (banana peel) as classes 1 e 2 estão entrelaçadas. Nesse caso as palavras que 

apontam para o potencial de frugalidade estão presentes na classe 2 e o conceito central descrito 

na classe 1 trata das possibilidades de uso (matéria prima para medicamentos, amenizar insônia, 

melhorar a resistência de materiais, não exaustivamente). 

 A demonstração de dois casos com diferenças entre as análises fatoriais de 

correspondência, demonstra que o método proposto tem condições de discriminar:  
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 A- Se é possível identificar o conceito central de redução de uso de recursos, redução 

do uso de recursos e melhoria que pode indicar aspectos contributivos a Inovação Frugal. Nos 

exemplos usados, tanto no caso da 3D print quanto no caso Banana Peel, entende-se que há 

potencial de Inovação Frugal, porque em ambas as palavras de interligação com o conceito da 

Inovação Frugal estão presentes com altas frequências. 

 B- A análise de entrelaçamento entre classes, pode indicar se as tecnologias descritas, 

tem como objetivo primordial a Inovação Frugal, mesmo sem usar essa nomenclatura (Isso 

ocorreu no caso da Banana Peel) ou se, ainda que sejam observadas características de Inovação 

Frugal, essas possívelmente não estão relacionadas com a tecnologia descrita na patente, mas 

sim com o contexto ambiental ou de uso que inspirou o pedido de patente, como foi o caso da 

3D print. 

 Ambas situações interessam ao objeto desse estudo, uma vez que se busca encontrar 

possibilidades de uso das patentes com as inovações frugais numa perspectiva contributiva. 

 Análise de segmento de texto típico. Uma vez identificadas as classes de interesse, 

pode-se comparar tal etapa como sendo a chegada a um modelo simplificado de algo mais 

completo que é a amostra de patentes iniciais, recuperadas para análise. Nesse ponto, é possível 

separar o procedimento em duas etapas principais. A primeira etapa, que será desenvolvida 

nessa pesquisa é a de analisar a classe que apresenta como conceito central os traços de 

Inovação Frugal. Uma segunda possibilidade, que não será tratada aqui nessa atual pesquisa é 

analisar a classe entrelaçada, por meio da composição de uma equipe multidisciplinar 

dependendo da natureza técnica da classe, ou seja, se é uma classe predominantemente química, 

há que se desenvolver uma equipe especializada em química. Caso seja predominantemente 

voltada a engenharia, a equipe de análise das patentes envolvidas na classe serão engenheiros. 

Nessa atual pesquisa, visa identificar a perspectiva contributivas das informações de patentes, 

portanto, o foco será na análise da classe que apresenta os traços da Inovação Frugal. Nos 

exemplos usados, da classe 1 para o caso 3D print e da classe 2 para o caso Banana peel. 

 Nesse sentido, é possível selecionar dentro da classe as frequências de maior 

possibilidade explicativa (Camargo, 2005), com base na estratégia do range de frequências, 

descritos no primeiro passo dessa seção de procedimentos. A primeira etapa, consiste em 

realizar a análise de similitude, no caso usando a técnica de concorrência entre as palavras do 
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vocabulário da classe. A seguir são apresentados os resultados da análise de similitude da classe 

1 do caso 3D print. 

Figura 27 - Análise de similitude da Classe 1 caso 3D print 

 

Fonte: Autor, 2016, usando IRaMUTeQ 

 Como foi configurada função de inclusão da frequência de coocorrência nos vértices 

(teoria dos grafos), pode-se percorrer desde a palavra “High” com 18 associações junto a 

palavra “Composition”. A palavra “Composition” tem 106 ligações com a palavra “Cost”. A 

palavra “Cost tem 102 ligações com a palavra “Reduce”. A palavra “Reduce” tem, por sua vez, 

27 ligações com a palavra “Produce” que tem 48 ligações com a palavra “Process”. É possível 
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recuperar a forma como os inventores do campo das impressoras 3D tem endereçado suas 

soluções na elevação da performance: oferecendo composições que reduzem o custo de 

produção relacionando-se aos processos. Percebe-se que foi possível compreender as ideias 

presentes em 36,6% das patentes (2985) sobre a impressão 3D e separar a classe que tem as 

características de interesse, notadamente a Inovação Frugal. A ausência de entrelaçamento entre 

as classes nesse caso (3D print) mostra que o potencial frugal está direcionado a suavização de 

obstáculos e restrições nos ambientes de composição, produção e de processos. 

 Após interpretar a classe, chega-se ao detalhamento do conceito central e faz-se 

necessário entrar nos componentes da classe. Trata-se de ir até os segmentos de textos, 

propriamente ditos, que formam as classes e estarão rankeados com seus scores Chi2 

respectivos. A seguir são apresentados tais segmentos que formam a classe 1 do caso 3D Print. 

Por conveniência foram definidos apenas os 10 segmentos de textos de scores Chi2 mais altos 

dentro da classe. 

**** *Label_CN105252728 *Country_CN *CIB3_B29 *CIB1_B *CIB4_B29C 

*Date_2016 *Applicant_sichuan-chan 

 

score : 3312.77 

 

 

the invention discloses a conformal cooling waterway mold structure and a processing 

method relates to the technical field of mold manufacturing and solves the problems that 

the conventional 3d printed conformal cooling waterway mold has high cost and the print 

size is limited 

**** *Label_CN105348496 *Country_CN *CIB3_C08 *CIB1_C *CIB4_C08G-C08K 

*Date_2016 *Applicant_kunshan-tian 

 

score : 3221.54 

 

 

the preparation method is mainly characterized by designing and selecting proper 
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proportioning raw materials preparing a copolyester material with good toughness and 

higher melting point through synthesis and blending the copolyester material with ultrafine 

iron powder to obtain a copolyester metal composite material with good thermal stability 

and excellent mechanical properties 

**** *Label_CN105331115 *Country_CN *CIB3_C08 *CIB1_C *CIB4_C08K 

*Date_2016 *Applicant_univ-hangzho 

 

score : 3191.97 

 

 

the invention relates to the technical field of printing materials and provides a preparation 

method and an application of a 3d printing ultraviolet curing transparent silicone resin 

composite material to solve the problems of high hardness of present 3d printing materials 

**** *Label_CN105219037 *Country_CN *CIB3_C08 *CIB1_C *CIB4_C08K-C08L 

*Date_2016 *Applicant_ye-xiaodan 

 

score : 3145.29 

 

 

and 6 reeling according to the preparation method a high polymer material applicable to 3d 

printing is prepared by completely degrading biological materials including poly butylene 

succinate and the halloysite nanotubes and has relatively low printing temperature and 

relatively good tensile strength and flexibility 

**** *Label_CN104959594 *Country_CN *CIB3_B22-B33 *CIB1_B *CIB4_B22F-B33Y 

*Date_2015 *Applicant_univ-beijing 

 

score : 3053.76 
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the invention provides a method for preparing high solid phase low adherence magnetic 

alloy powder used for 3d printing and belongs to the field of material preparation of 

advanced rapid manufacturing 

**** *Label_WO2015165361 *Country_WO *CIB3_C08 *CIB1_C *CIB4_C08G-C08L 

*Date_2015 *Applicant_chinese-acad 

 

score : 3044.94 

 

 

005 1 parts by weight of a catalyst and 0 1 1 parts by weight of antioxidant the high molecular 

weight nylon powder composition prepared by the present invention has a 20 100 

micrometer particle diameter and good powder spreading performance and is suitable for a 

3d printing process 

**** *Label_CN105014905 *Country_CN *CIB3_B29 *CIB1_B *CIB4_B29C 

*Date_2015 *Applicant_univ-northea 

 

score : 3043.40 

 

 

the invention relates to a 3d printed wire manufacturing device which aims to solve the 

problems that an existing 3d printed wire manufacturing device is complex in production 

process a production device is large in occupied space and the price and cost are high if users 

directly purchase finished wires 

**** *Label_CN105237901 *Country_CN *CIB3_C08 *CIB1_C *CIB4_C08L 

*Date_2016 *Applicant_guangzhou-ji 

 

score : 3022.60 
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and an antioxidant accounting for 0 to 5 percent of weight of the compound the polystyrene 

linear material for the 3d printing is simple in preparation process low in cost good in 

mobility high in strength 

**** *Label_CN104943105 *Country_CN *CIB3_B29-B22-B33 *CIB1_B *CIB4_B29C-

B22F-B33Y *Date_2015 *Applicant_changzhou-ji 

 

score : 2995.29 

 

 

the 3d printing mold having the cooling water channel is manufactured by once printing 

metal powder through a 3d printing technology the prepared mold is printed by a 3d 

printing machine the cooling efficiency is high and the quality of molded products is 

guaranteed 

**** *Label_CN105111699 *Country_CN *CIB3_C08 *CIB1_C *CIB4_C08L 

*Date_2015 *Applicant_shenzhen-eif 

 

score : 2977.50 

 

 

the invention relates to a polybutylene succinate 3d printing wire and a preparation method 

thereof and belongs to the technical field of high polymer materials the polybutylene 

succinate 3d printing wire is prepared from the following raw materials in parts by weight 

 Importante destacar que podem ser analisados outros segmentos de texto da classe 1 do 

caso 3D print, e a limitação a 10 segmentos de textos foi absolutamente por conveniência de 

demonstração do método. 

 A partir desse ponto, é possível reincluir a complexidade, como se o processo fosse em 

forma de ampulheta. Até certo ponto, o que se faz é focalizar o conceito de Inovação Frugal até 

chegar a granularidade máxima possível como o método propõe, no caso os segmentos de texto 

e as palavras, localizando-os dentro das patentes. Pode-se ver o label da patente no cabeçalho 
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de cada patente selecionada e demonstrada acima, bem como o país onde foi depositada, as 

funções e aplicações definidas pelo CIB e a data em que o depósito foi realizado. Uma vez 

conhecidas essas especificidades, é possível reincluir a complexidade, no sentido de a partir do 

estudo dos princípios envolvidos na patente, buscar alternativas de desenvolvimento como 

outros materiais, alteração do conceito central, ou da ligação entre os componentes e o conceito 

central (Henderson & Clark, 1990), visando a transferência tecnológica do conhecimento 

localizado para determinado processo de Inovação Frugal de interesse. Uma vez demonstrado 

o método, apresenta-se a seguir o diagrama que resume o conceito metodológico do text mining 

adaptado para a análise de patentes com objetivo de contribuição com a Inovação Frugal. 

  

Figura 28 - Método proposto para interligação entre as patentes e a inovação frugal 
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Fonte: Autor, 2016 

 Nessa seção, foram apresentados os procedimentos metodológicos desenvolvidos para 

buscar a abordagem das informações de patentes, numa perspectiva contributiva, avançando de 

certa forma as possibilidades de análise, superando as análises via CIB/IPC. Na próxima seção, 
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serão apresentados os principais resultados das análises, iniciando pelos artigos publicados a 

respeito do tema, seguidos das análises de demais casos (além do 3D print e do Banana peel), 

acessados na base do Patent2Net (O Patet2Net é o crawler de patentes usado para recuperar os 

abstracts e está descrito no artigo “ Inovação por meio de informações de patentes”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 - RESULTADOS 
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4.1 RESULTADOS 

  

4.2 Análise dos casos processados pelo Patent2Net desde 2014 

 Como forma de verificar a utilidade do método de identificação de frugalidade, foram 

testados outros casos processados pelo Patent2Net, no sentido de observar o comportamento do 

método numa exposição a maior quantidade de casos. 

Tabela 11 - Casos processados pelo Patent2Net desde 2014 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

 Nas próximas páginas serão apresentadas as análises textuais usando o método Reinert 

(1990) da Classificação Hierárquica Descendente para identificação das classes semânticas dos 

dezenove (19) casos processados pelo Patent2Net desde sua disponibilização em 2014. A 

sequência de análise seguirá os passos descritos na seção “procedimentos metodológicos” dessa 

Corpus 

Number
Case

Mean 

Frequency of 

Corpus

Family of case

Corpus Size 

(number of 

patents)

1 3D Print 39.04 Technology 2985

2 Banana Peel 12.51 Natural products 451

3 Big Data 37.05 Technology 1969

4 Cashew 24.87 Natural products 2085

5 Coal ash ceramic 21.31 Environment 794

6 Dengue 19.25 Disease 1194

7 Drone 7.9 Technology 280

8 EAD 39.67 Technology 2870

9 Entrepreneur 14.64 Behavior 606

10 Fertilizer 4.6 Chemistry 41

11 Foiegras 4.03 Meal 29

12 Genetic Engineering 4.41 Genetics 19

13 Kidney 14.93 Health 984

14 Masculinity 10.21 Helth 541

15 Passiflora 11.43 Natural products 590

16 Pollution 5.8 Environment 17

17 Rare earth 22.45 Environment 785

18 Tuberculosis 14.12 Disease 1247

Total patents 17487
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atual pesquisa: Classificação Hierárquica Descendente (CHD), Análise Fatorial de 

correspondência das classes (AFC), Análise de similitude da classe potencialmente frugal e 

apresentação dos “segmentos de texto típicos” das patentes que formam a classe com potencial 

frugal. 

4.3 3D Print 

Figura 29 - Dendograma 3DPrint 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 30 - Análise fatorial de correspondência caso 3D Print 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 31 - Análise de similitude caso 3D Print Classe 1 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos da classe 1 do caso 3D Print 

**** *Label_CN105252728 *Country_CN *CIB3_B29 *CIB1_B *CIB4_B29C 

*Date_2016 *Applicant_sichuan-chan 
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score : 3312.77 

 

 

the invention discloses a conformal cooling waterway mold structure and a processing 

method relates to the technical field of mold manufacturing and solves the problems that 

the conventional 3d printed conformal cooling waterway mold has high cost and the print 

size is limited 

**** *Label_CN105348496 *Country_CN *CIB3_C08 *CIB1_C *CIB4_C08G-C08K 

*Date_2016 *Applicant_kunshan-tian 

 

score : 3221.54 

 

 

the preparation method is mainly characterized by designing and selecting proper 

proportioning raw materials preparing a copolyester material with good toughness and 

higher melting point through synthesis and blending the copolyester material with ultrafine 

iron powder to obtain a copolyester metal composite material with good thermal stability 

and excellent mechanical properties 

**** *Label_CN105331115 *Country_CN *CIB3_C08 *CIB1_C *CIB4_C08K 

*Date_2016 *Applicant_univ-hangzho 

 

score : 3191.97 

 

 

the invention relates to the technical field of printing materials and provides a preparation 

method and an application of a 3d printing ultraviolet curing transparent silicone resin 

composite material to solve the problems of high hardness of present 3d printing 

materials 



108 
 

**** *Label_CN105219037 *Country_CN *CIB3_C08 *CIB1_C *CIB4_C08K-C08L 

*Date_2016 *Applicant_ye-xiaodan 

 

score : 3145.29 

 

 

and 6 reeling according to the preparation method a high polymer material applicable to 

3d printing is prepared by completely degrading biological materials including poly 

butylene succinate and the halloysite nanotubes and has relatively low printing 

temperature and relatively good tensile strength and flexibility 

**** *Label_CN104959594 *Country_CN *CIB3_B22-B33 *CIB1_B *CIB4_B22F-

B33Y *Date_2015 *Applicant_univ-beijing 

 

score : 3053.76 

 

 

the invention provides a method for preparing high solid phase low adherence magnetic 

alloy powder used for 3d printing and belongs to the field of material preparation of 

advanced rapid manufacturing 

**** *Label_WO2015165361 *Country_WO *CIB3_C08 *CIB1_C *CIB4_C08G-C08L 

*Date_2015 *Applicant_chinese-acad 
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4.4 Banana Peel 

Figura 32 - Dendograma caso banana peel 

 

 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 33 - Análise factorial de correspondencia caso banana peel 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 34 - Análise de similitude caso Banana Peel Classe 2 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos da classe 2 do caso banana peel 

**** *Label_CN104872431 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23K 

*Date_2015 *Applicant_tongcheng-ya 
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score : 1267.35 

 

 

according to the invention the materials do not contain substances harmful to health and 

growth and are extensive in sources the feed is simple in preparation process and low in cost 

and can improve the appetite survival rate growth rate and self immunity of the 

eupolyphaga 

**** *Label_CN103444994 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23K 

*Date_2013 *Applicant_lixin-xinlia 

 

score : 1205.17 

 

 

the nutritional feed disclosed by the invention has the characteristics of high digestibility 

good absorptivity high nutrition level balanced nutrition and low cost and can ensure that 

the quality of the laying hens is obviously improved 

**** *Label_CN104082571 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23K 

*Date_2014 *Applicant_maanshan-wug 

 

score : 1188.13 

 

 

not only ensures the healthy growth of chickens but also enhances the digestion 

detoxification immunity and disease resistance of chickens meanwhile improves the 

quality and taste of chicken and creates good economic benefits and ecological benefits 

**** *Label_CN104945133 *Country_CN *CIB3_C05 *CIB1_C *CIB4_C05G 

*Date_2015 *Applicant_univ-guangxi 
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score : 1173.25 

 

 

good in quality and taste high in yield rich in nutrition low in cost green and 

environmentally friendly and has very high market values 

**** *Label_CN103991910 *Country_CN *CIB3_C01-B82-H01 *CIB1_C-B-H 

*CIB4_C01G-B82Y-H01G *Date_2014 *Applicant_univ-guilin- 

 

score : 1142.23 

 

 

compared with the prior art the method has the advantages that the preparation process is 

simple low in cost environmental friendly and rich in resource and the product has the 

application advantage and has good economic social and ecological benefits 

**** *Label_CN103478621 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_2014 *Applicant_zhenjiang-ag 
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4.5 Big Data 

Figura 35 - Dendograma caso Big Data 

 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 36 - Análise factorial de correspondência caso Big Data 

 

    Fonte: Autor, 2016 
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Figura 37 - Análise de similitude caso Big Data Classe 1 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos da classe 1 do caso Big Data 

**** *Label_CN104731851 *Country_CN *CIB3_G06 *CIB1_G *CIB4_G06F 

*Date_2015 *Applicant_wuhu-yueruis 
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score : 3145.04 

 

 

the invention relates to the technical field of networks in particular to a big data analysis 

method based on a topological network through the big data analysis method based on the 

topological network retrieval accuracy and retrieval comprehensiveness can be effectively 

improved and the missing inspection rate is reduced 

**** *Label_CN104484566 *Country_CN *CIB3_G06 *CIB1_G *CIB4_G06F 

*Date_2015 *Applicant_wuhu-yueruis 

 

score : 2978.10 

 

 

the invention relates to the technical field of information processing in particular to a big 

data analysis system and a big data analysis method which are low in complexity fast in 

computation speed and high in search efficiency 

**** *Label_CN105262726 *Country_CN *CIB3_H04 *CIB1_H *CIB4_H04L 

*Date_2016 *Applicant_univ-pla-inf 

 

score : 2958.95 

 

 

the apt attack detection method based on the big data behavior sequence analysis 

provided by the invention can improve the accuracy of threat detection so as to construct 

a safe and efficient network active defense system and effectively overcome the threat of 

apt attacks on network security 

**** *Label_CN104735142 *Country_CN *CIB3_H04 *CIB1_H *CIB4_H04L 

*Date_2015 *Applicant_beijing-inst 
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score : 2940.39 

 

 

thus by means of the system and the method thereof the data utilization rate can be 

effectively increased the type testing effect can be effectively improved and the technical 

problem of instant big data processing and storing is solved 

**** *Label_CN104851026 *Country_CN *CIB3_G06 *CIB1_G *CIB4_G06Q 

*Date_2015 *Applicant_shanghai-bin 

 

score : 2939.98 

 

 

the system and the method provided by the invention improve the real time efficiency of 

big data enhance the advertisement value influences of advertisers and have the 

advantages of focus orientation directionality interactivity and the like 
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4.6 Cashew 

Figura 38 - Dendograma caso Cashew 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 39 - Análise factorial de correspondência caso Cashew 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 40 - Análise de similitude caso Cashew Classe 2 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos da classe 1 do caso Cashew 

**** *Label_JP2002275452 *Country_JP *CIB3_F16-C09 *CIB1_F-C *CIB4_F16D-

C09K *Date_2002 *Applicant_nisshin-spin 
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score : 5129.31 

 

 

problem to be solved to obtain a non asbestos based friction material undergoing little 

wear during high speed braking excellent in heat resistance having stable braking 

effectiveness and good strength and generating little undesirable brake noise and suitable 

especially as brake lining for drum brakes 

**** *Label_KR20020061120 *Country_KR *CIB3_C08-F16 *CIB1_C-F *CIB4_C08J-

F16D *Date_2002 *Applicant_nisshin-spin 

 

score : 4942.20 

 

 

purpose a non asbestos friction material is provided to reduce wear during high speed 

braking have an excellent heat resistance stable braking effectiveness and good strength 

and to reduce undesirable brake noise constitution 

**** *Label_CN104140784 *Country_CN *CIB3_C09-F16 *CIB1_C-F *CIB4_C09K-

F16D *Date_2014 *Applicant_qingdao-xian 

 

score : 4931.61 

 

 

the ceramic based friction material with the high heat conducting property has the 

advantages of being excellent in heat conducting property guaranteeing stability of 

friction materials improving heat fading resistance of the friction materials providing 

good and stable brake force output and being long in service life and comfortable 

**** *Label_JP2001247852 *Country_JP *CIB3_D04-F16 *CIB1_D-F *CIB4_D04H-

F16D *Date_2001 *Applicant_nisshin-spin 

 



123 
 

score : 4848.17 

 

 

problem to be solved to obtain a non asbestos friction material which shows little wear at 

high speed braking and exerts an excellent heat resistance a stable braking property and a 

sufficient strength solution 

**** *Label_US2015031788 *Country_US *CIB3_F16 *CIB1_F *CIB4_F16D 

*Date_2015 *Applicant_ruiyang-auto 

 

score : 4847.97 

 

 

5 and an excellent friction layer and transfer membrane can be formed when using said 

friction material composition said friction material composition has a satisfactory high 

temperature and thermal decay resistant performance long service life good abrasion 

resistance and stable friction coefficient 



124 
 

4.7 Coal ash ceramic 

Figura 41 - Dendograma caso Coal ash ceramic 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 42 - Análise factorial de correspondência caso Coal ash ceramic 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 43 - Análise de similitude caso Coal ash ceramic Classe 4 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos da classe 4 do caso Coal ash ceramic 

 

**** *Label_CN103159460 *Country_CN *CIB3_C04 *CIB1_C *CIB4_C04B 

*Date_2013 *Applicant_xi-an-tianji 
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score : 2482.63 

 

 

and therefore not only the environmental pollution problem can be solved but also 

resources are efficiently used so the high strength ceramic thermal preservation and sound 

insulation material of the present invention has good social and economic benefits and has 

broad application prospects 

**** *Label_CN103342465 *Country_CN *CIB3_C03 *CIB1_C *CIB4_C03C 

*Date_2013 *Applicant_univ-shandon 

 

score : 2241.03 

 

 

green environment friendly production can be realized the problem of environmental 

pollution of the red mud and coal ash is solved the wastes are changed into valuable 

materials and the method has good social benefits and economic benefits 

**** *Label_CN102515825 *Country_CN *CIB3_C04-B09-B28 *CIB1_B *CIB4_C04B-

B09B-B28B *Date_2012 *Applicant_univ-shandon 

 

score : 2221.45 

 

 

in the invention the industrial waste material is used as a main material not only is the 

production cost lowered but also environmental pollution is reduced the foaming method 

and the foaming device are economical and friendly to the environment and the waste 

material can be recycled 

**** *Label_CN103833323 *Country_CN *CIB3_C04 *CIB1_C *CIB4_C04B 

*Date_2014 *Applicant_gao-feng 
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score : 2132.35 

 

 

so that the preparation method can be used for not only lowering the production cost but 

also realizing resource recycling and promoting environment protection 

**** *Label_CN103304212 *Country_CN *CIB3_C04 *CIB1_C *CIB4_C04B 

*Date_2013 *Applicant_univ-jiaxing 

 

score : 2078.97 

 

 

not only can the targets of saving energy and reducing emission of buildings be solved but 

also the problems of no place to stack waste products and the like are solved the pollution 

on the environment is reduced 
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4.8 Dengue 

Figura 44 - Dendograma caso Dengue 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Nota: A análise factorial de correspondência não pode ser feita com apenas duas classes, 

portanto, para o caso Dengue, não cabe a AFC. 
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Figura 45 - Análise de similitude caso Dengue Classe 1 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos da classe 1 do caso Dengue 

 

**** *Label_CN104630388 *Country_CN *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12Q-C12R 

*Date_2015 *Applicant_guangzhou-ei 
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score : 2977.94 

 

 

the kit adopts the multiple fluorescent channel respective detection mode the taq enzyme 

having rapid polymerization and the one step real time rapid pcr reaction mode for exactly 

detecting whether the sample has the dengue virus nucleic acid and identifying the four 

serum types of the dengue virus 

**** *Label_CN104498635 *Country_CN *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12Q-C12R 

*Date_2015 *Applicant_sansure-biot 

 

score : 2839.58 

 

 

the fluorescent pcr detection kit comprises pcr reaction liquid and an rna extracting 

solution wherein the pcr reaction liquid is used for detecting a pair of primer sequences 

and four probe sequences of target nucleotide and the rna extracting solution contains 

magnetic beads 

**** *Label_CN103305633 *Country_CN *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12Q-C12R 

*Date_2013 *Applicant_zhejiang-int 

 

score : 2810.37 

 

 

the invention relates to the technical field of biological detection and in particular relates to a 

primer a probe and a kit used for detecting dengue fever chikungunya and yellow fever 

virus through a single tube by the multiplex fluorescence pcr polymerase chain reaction 

**** *Label_CN102199673 *Country_CN *CIB3_C12-G01 *CIB1_C-G *CIB4_C12Q-

G01N *Date_2011 *Applicant_chinese-acad 
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score : 2712.81 

 

 

the primer and the probe have good detection specificity and high sensitivity and the 

encephalitis b virus detection pcr system is very suitable for detecting encephalitis b virus 

and has no cross reaction on dengue fever virus and yellow fever virus 

**** *Label_CN102191338 *Country_CN *CIB3_C12-G01 *CIB1_C-G *CIB4_C12Q-

G01N *Date_2011 *Applicant_chinese-acad 

 

score : 2607.18 

 

the invention discloses a fluorescence quantitative polymerase chain reaction pcr new 

method for detecting multiple viruses of yellow fever dengue fever and epidemicencephalitis 

b and multiple virus detection pcr system consisting of primers probes a premix ex taq 

reaction solution and a sterilized tris buffer 
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4.9 Drone 

Figura 46 - Dendograma caso Drone 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Nota1: A análise factorial de correspondência não pode ser realizada com apenas 2 classe, 

portanto, não cabe a AFC para o caso Drone. 

 

Não foi encontrada a menção a “custo” em qualquer das duas classes, portanto, não será 

realizada a análise de similitude. Os segmentos de textos típicos das duas classes foram 

demonstrados a seguir, devido a ausência da palavra “custo” e percebe-se que as patentes são 

em grande parte de mercados desenvolvidos ou depósitos mundiais. Destaque para os estados 

Unidos da América e Europa 

Segmentos de texto típicos da Classe 1 caso Drone 

**** *Label_US2016144959 *Country_US *CIB3_B64 *CIB1_B *CIB4_B64C-B64D 

*Date_2016 *Applicant_oil-gas-it-l 
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score : 344.18 

 

 

the uav may include still or video cameras for collecting images around the well site that 

can be uploaded and transmitted to the external processor the system may also include 

logic based applications allowing for feedback control of the well site to change 

operational parameters based on the received data 

**** *Label_EP1538074 *Country_EP *CIB3_B63-G01 *CIB1_B-G *CIB4_B63B-G01S 

*Date_2005 *Applicant_sshl-inc 

 

score : 343.58 

 

 

a remote user operated user transporting marine craft system is disclosed that includes a 

marine craft 20 having a hull and a propulsion device and including a wireless receiving 

device 112 adapted and configured to receive a signal component that operates and 

controls the propulsion device 

**** *Label_EP1674819.txt *Country_E *CIB3_B64 *CIB1_B *CIB4_B64C 

*Date_2006 *Applicant_lfk-gmbh 

 

score : 343.18 

 

 

small flying body drone with an airframe control device and a propellar electric drive the 

body includes a propellar electric drive energy supply tv camera data transfer and guidance 

electronics integrated combat head and operating system and a hinged airfoil at the 

airframe 

**** *Label_EP0148704.txt *Country_E *CIB3_F41-G01 *CIB1_F-G *CIB4_F41G-

G01C *Date_1985 *Applicant_thomson-csf 
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score : 341.32 

 

 

a station 2 equipped with transmitter receiver means 6 for communication with the drone 

1 with a display device 8 for the transmitted video image iv with a cartographic indicator 

device 10 for representing a geographic map cg including the region flown over and 

observed by the image pick up 3 

**** *Label_EP1538074 *Country_EP *CIB3_B63-G01 *CIB1_B-G *CIB4_B63B-G01S 

*Date_2005 *Applicant_sshl-inc 

 

score : 333.02 

 

 

also disclosed are methods of water skiing solo water skiing kits a remote user operated 

marine craft drone system that carries a goal specific device intended to carry out a task 

remote control automatic retrieval device 

 

Segmentos de texto típicos da Classe 2 caso Drone 

 

**** *Label_CN2847846 *Country_CN *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01K *Date_2006 

*Applicant_wang-fenghe 

 

score : 202.33 

 

 

ventilating holes of the outer beehive are arranged at both side walls and on the middle 
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part wall at the bottom end of the heat preservation outer beehive and the beehive is a 

plastic net hole beehive made of plastics 

**** *Label_DE2235942 *Country_DE *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01K *Date_1974 

*Applicant_cho-young-t 

 

score : 194.99 

 

 

the frame is provided with finger grips in the upper beam and holds a bees wax layer which 

is prepd with cells of the size for worker bees but are too small for drones supported by 

polyamide monofilament threads arranged in parallel 

**** *Label_GB2394593 *Country_GB *CIB3_G10 *CIB1_G *CIB4_G10D 

*Date_2004 *Applicant_ross-bagpipe 

 

score : 188.39 

 

 

a bagpipe reed system having a reed seat body being substantially tubular with a bleed 

hole along one side and an open end connected or attachable to a bagpipe drone or chanter 

**** *Label_CA2409008 *Country_CA *CIB3_G10 *CIB1_G *CIB4_G10D 

*Date_2003 *Applicant_ross-bagpipe 

 

score : 178.83 

 

 

a bagpipe reed system having a reed scat body being substantially tubular wi th a bleed 

hole along one side and an open end connected or attachable to a bagpipe drone or chanter 
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**** *Label_CN2847846 *Country_CN *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01K *Date_2006 

*Applicant_wang-fenghe 

 

score : 170.58 

 

 

a beehive cover with net holes which is used for opening and closing the beehive is 

arranged on the beehive and the lower end of the beehive is provided with the material 

storage barrel 

4.10 EAD 

Figura 47 - Dendograma caso EAD 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 48 - Análise factorial de correspondência caso EAD 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 49 - Análise de similitude Classe 2 caso EAD 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos da Classe 2 caso EAD 

 

**** *Label_CN102881202 *Country_CN *CIB3_G09 *CIB1_G *CIB4_G09B 

*Date_2013 *Applicant_xuzhou-power 



140 
 

 

score : 2020.74 

 

 

the virtual reality based on load tap switch maintenance training method has the 

advantages that by the aid of three dimensional simulation technology to simulate virtual 

teaching cost can be greatly saved and study interest and efficiency of trainees can be 

greatly increased 

**** *Label_JP2004078822 *Country_JP *CIB3_G06 *CIB1_G *CIB4_G06F 

*Date_2004 *Applicant_nippon-teleg 

 

score : 1865.09 

 

 

problem to be solved to improve hit rates in an instruction cache and a tlb translation 

lookaside buffer when a native code running in a main route in a virtual instruction code 

execution environment solution 

**** *Label_CN201829068 *Country_CN *CIB3_G09 *CIB1_G *CIB4_G09B 

*Date_2011 *Applicant_longlong-xu 

 

score : 1845.43 

 

 

the figures in the virtual scene are driven to perform corresponding actions the trainee is 

furthest exercised close to an actual fight the training cost is greatly saved and the training 

efficiency is improved 

**** *Label_CN101814149 *Country_CN *CIB3_G06 *CIB1_G *CIB4_G06K 

*Date_2010 *Applicant_univ-huazhon 
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score : 1813.47 

 

 

and 4 carrying out online training and updating for the initial cascade classifier hc x in a 

self adaptive cascade classifier algorithm when an online learning sample is obtained 

thereby gradually improving the target detection accuracy of the classifier 

**** *Label_CN104700686 *Country_CN *CIB3_G09 *CIB1_G *CIB4_G09B 

*Date_2015 *Applicant_inesa-inform 

 

score : 1808.85 

 

 

the invention discloses a real object simulated maintenance training system for domestic 

electronic products and provides a real object simulated practical training system in order 

to solve the technical problems of high cost high loss and insufficient fault simulation 

environment types in real object operation practical training 

 



142 
 

4.11 Entrepreneur  

Figura 50 - Dendograma caso Entrepreneur 

 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 51 - Análise factorial de correspondênia caso Entrepreneur 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 52 - Análise de Similitude Classe 2 caso Entrepreneur 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos da Classe 2 caso Entrepreneur 

**** *Label_US2002087446 *Country_US *CIB3_G06 *CIB1_G *CIB4_G06Q 

*Date_2002 *Applicant_empty 
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score : 968.62 

 

 

matching rules are thus utilized to match appropriate entrepreneurs 342 with investors 

utilizing the method and system for interactive venture financing an investor may 

anonymously search 360 for and be matched with customized investment opportunities 

via a computer network 52 

**** *Label_US2003101115 *Country_US *CIB3_G06 *CIB1_G *CIB4_G06Q 

*Date_2003 *Applicant_empty 

 

score : 948.51 

 

 

thereby promoting investment opportunities for entrepreneurs and investors by 

electronically approving the quality of entrepreneur provided data and investor provided 

data available to potential entrepreneurs and investors 618 the method and system may 

be implemented as a program product 53 residing in computer memory 50 within a 

computer 20 

**** *Label_US2013066797 *Country_US *CIB3_G06 *CIB1_G *CIB4_G06Q 

*Date_2013 *Applicant_myers-james- 

 

score : 851.03 

 

 

highly skilled and entrepreneurial candidates are given the opportunity to lead franchises 

within the larger organization recruit and hire high performing employees and define their 

franchise business objectives greater employee satisfaction results in higher employee 

retention and improved employee performance which improves efficiency and revenue for 

the overall organization 
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**** *Label_US2006212375 *Country_US *CIB3_G06 *CIB1_G *CIB4_G06Q 

*Date_2006 *Applicant_empty 

 

score : 850.28 

 

 

the investment agent providing details of the venture project in which individual investors 

may invest each investor sets up a contract with the investment agent for participating in 

the financing of the venture project the contract specifying an investment amount and the 

return rate on investment 

**** *Label_US2012310823 *Country_US *CIB3_G06 *CIB1_G *CIB4_G06Q 

*Date_2012 *Applicant_mcnab-cornel 

 

score : 844.75 

 

 

a social network fundraising system receives a business funding request associated with 

one or more traits from an entrepreneur fundee the system selects potential candidate 

funders based at least partly on a ranking corresponding to their respective relationship to 

the fundee 
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4.12 Fertilizer 

Figura 53 - Dendograma caso Fertilizer 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 54 - Análise factorial de correspondência caso Fertilizer 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Não foi encontrada a menção a “custo” em qualquer das seis classes, portanto, não será 

realizada a análise de similitude. Os segmentos de textos típicos das duas classes foram 

demonstrados a seguir, devido a ausência da palavra “custo” e percebe-se que as patentes são 

em grande parte de mercados desenvolvidos ou depósitos mundiais. Destaque para os estados 

Unidos da América e Europa 
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Segmentos de texto típicos caso Fertilizer 

Classe 1 

**** *Label_EP1992217 *Country_EP *CIB3_A01-C05 *CIB1_A-C *CIB4_A01G-

C05B *Date_2008 *Applicant_nu-b-v 

 

score : 118.06 

 

 

comprising a polyphosphate and if desired at least one nutrient selected from the group of 

nitrogen containing nutrients potassium containing nutrients magnesium containing 

nutrients and trace elements as basic fertilizer for a plant in potting soil 

**** *Label_EP1502507 *Country_EP *CIB3_C05 *CIB1_C *CIB4_C05F-C05G 

*Date_2005 *Applicant_emerald-bioa 

 

score : 106.27 

 

 

the specification describes combinations of fertilizer with certain compounds to increase 

fertilizer efficiency plant productivity growth and nutrient accumulation these beneficial 

effects are accomplished using combinations of a fertilizer and gamma aminobutyric acid 

**** *Label_EP2623486 *Country_EP *CIB3_C05 *CIB1_C *CIB4_C05G *Date_2013 

*Applicant_cosmo-oil-co 

 

score : 101.85 

 

 

provided is a means for achieving an excellent plant growth promoting effect of a 5 
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aminolevulinic acid easily even with a few applications thereof a solid fertilizer comprising 

the following components a and b 

**** *Label_EP0246860 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C-A01G 

*Date_1987 *Applicant_westwinds-ga 

 

score : 93.90 

 

 

a plant fertilizer holder which includes a below ground needle or spike 12 and an above 

ground figurine or handle 14 allows the user to insert or withdraw the spike into the ground 

of a potted plant 

**** *Label_EP1992217 *Country_EP *CIB3_A01-C05 *CIB1_A-C *CIB4_A01G-

C05B *Date_2008 *Applicant_nu-b-v 

 

score : 72.22 

 

 

the present invention relates to a potting soil comprising a phosphate containing fertilizer 

in which at least a part of the phosphate is present as polyphosphate the invention also relates 

to the use of a phosphate containing fertilizer 

 

Classe 2 

**** *Label_EP0287006 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1988 

*Applicant_weiste-co-ac 

 

score : 275.75 
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the invention relates to a fertiliser spreader with funnel shaped supply containers 1 2 

which are provided with outflow orifices and in each of which an agitator is arranged and 

with a spreading disc 4 5 located underneath each supply container 

**** *Label_EP0402712 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1990 

*Applicant_amazonen-wer 

 

score : 248.08 

 

 

centrifugal fertiliser spreader with a supply container having metering members under 

which centrifugal discs possessing throwshovels are arranged the throwshovels being 

arranged on the centrifugal discs in an easily removable manner by means of a quick acting 

fastening 

**** *Label_EP0497168 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1992 

*Applicant_amazonen-wer 

 

score : 245.35 

 

 

fertiliser broadcaster having a frame 1 and a supply container 2 under which are arranged 

at least two rotary driven centrifugal discs 6 7 with throwshovels 11 12 located on them 

**** *Label_EP0410109 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1991 

*Applicant_rauch-landma 

 

score : 227.92 
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a centrifugal spreader for pourable spreading material consists of a supply container 1 

having at least one adjustable outflow orifice 3 and a respective centrifugal disc 6 

arranged under each outflow orifice and with throw blades 8 

**** *Label_EP0410095 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1991 

*Applicant_rauch-landma 

 

score : 223.15 

 

 

a broadcaster for granular fertilizer has a supply container which contains the fertilizer and 

the bottom of which possesses two adjustable outflow orifices and centrifugal discs 12 

rotating underneath them and with at least two throw blades 22 

 

Classe 3 

**** *Label_EP1400278 *Country_EP *CIB3_B01 *CIB1_B *CIB4_B01F *Date_2004 

*Applicant_fabries-amif 

 

score : 101.96 

 

 

the mixing chamber includes a venturi device so that flow of water across the mixing 

chamber from the water supply passage to the distribution channel produces a negative 

pressure that suck in fertilizer so that it mixes with the water 

**** *Label_EP0322939 *Country_EP *CIB3_F04-B01 *CIB1_F-B *CIB4_F04D-B01F 

*Date_1989 *Applicant_adler-dan 
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score : 86.66 

 

 

an injection device adapted to be energized by the water flow in a pipe line iii and to carry 

liquid fertilizer or other chemicals from a supply into said pipe line at a given rate and 

comprising a housing i adapted 

**** *Label_EP0322939 *Country_EP *CIB3_F04-B01 *CIB1_F-B *CIB4_F04D-B01F 

*Date_1989 *Applicant_adler-dan 

 

score : 73.76 

 

 

for positioning in said pipe line and containing an impeller ii freely rotatable in axial 

alignment therewith as well as a central turbine portion consisting of a number of turbine 

vanes 20 integral with said impeller and water guiding means 16 integral with said housing 

**** *Label_EP1400278 *Country_EP *CIB3_B01 *CIB1_B *CIB4_B01F *Date_2004 

*Applicant_fabries-amif 

 

score : 71.91 

 

 

an internal fertilizer supply passage 5a is connected by a supply circuit 5 to a reservoir 7 an 

internal water distribution channel 8 to which fertilizer is added is connected to a 

distribution hose 9 

**** *Label_EP1400278 *Country_EP *CIB3_B01 *CIB1_B *CIB4_B01F *Date_2004 

*Applicant_fabries-amif 

 

score : 65.09 
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the mixing device includes a mixing head 1 with an internal mixing chamber 2 into which 

an internal water supply passage 3 leads that is designed to be connected to a pressurized 

water supply 4 

 

Classe 4 

**** *Label_EP0287006 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1988 

*Applicant_weiste-co-ac 

 

score : 146.00 

 

 

the spreading discs 4 5 can be driven by means of a middle gear 6 and two angular gears 18 

provided at the end of the drive shafts connected to the middle gear 6 

**** *Label_EP2213155 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_2010 

*Applicant_benedict-tec 

 

score : 131.20 

 

 

a head 8 which connects downstream to the middle part 2 and narrows toward the free end 

and the upstream end of which has a greater width than the middle part 2 

**** *Label_EP2213155 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_2010 

*Applicant_benedict-tec 

 

score : 117.42 
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19 and the inlet opening 11 of which is the mouth opening of the tube stub 6 and the outlet 

opening 12 of which is situated in the outer surface 13 of the middle part 2 a short distance 

above the upstream end 9 of the head 8 

**** *Label_EP1704765 *Country_EP *CIB3_A01-B65 *CIB1_A-B *CIB4_A01C-

B65D *Date_2006 *Applicant_sulky-burel- 

 

score : 110.81 

 

 

the agitator has an agitating finger 1 comprising an end piece 12 and a drive shaft 2 

comprising an end a connecting piece 4 has a locking slit receiving a part of the end piece 

12 

**** *Label_EP1625782 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_2006 

*Applicant_cuffia-abela 

 

score : 90.10 

 

 

the invented installation comprises the use of a speed variation box v that relates an input 

shaft 1 the angular speed of which is proportional to the seeder and or fertilizer machine 

drive wheel speed and an output shaft 5 the 

 

Classe 5 

**** *Label_EP0331302 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1989 

*Applicant_massey-fergu 
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score : 223.34 

 

 

the vacuum cleaning system preferably includes a recepticle 20 for seed or fertilizer the 

recepticle having an air inlet 24 connected with one portion 23 of the suction pipe and an air 

outlet 30 connected via another portion 21 of the auction pipe with the fan inlet 22 

**** *Label_EP0331302 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1989 

*Applicant_massey-fergu 

 

score : 200.56 

 

 

in one form of the invention the vacuum cleaning system includes an air suction pipe 21 23 

coupled to an air inlet 22 of the fan 11 via a blanking member 33 which extends over the 

inlet 

**** *Label_EP0331302 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1989 

*Applicant_massey-fergu 

 

score : 171.33 

 

 

the drill or spreader includes a vacuum cleaning system 20 21 23 33 which employs the 

existing fan 11 to produce suction to remove unwanted seed or fertilizer from the drill or 

spreader 

**** *Label_EP0331302 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1989 

*Applicant_massey-fergu 
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score : 125.49 

 

 

an agricultural seed drill or fertilizer spreader of the pneumatic type in which a fan 11 

produces a flow of air to distribute seed and or fertilizer to a plurality of dispensing units 7 

**** *Label_EP0331302 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1989 

*Applicant_massey-fergu 

 

score : 120.41 

 

 

an air filter 28 is located within the recepticle between the recepticle inlet and outlet to 

prevent seed fertilizer or debris being drawn through the recepticle into the fan 11 

 

Classe 6 

**** *Label_EP0240734 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1987 

*Applicant_amazonen-wer 

 

score : 151.90 

 

 

the broadcaster also has a boundary spreading disc 12 12 which is likewise provided with 

scattering elements 13 14 13 14 and can be exchanged for spraying the edge of the field for 

one 4 of the two broadcasting discs 

**** *Label_EP0240734 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1987 

*Applicant_amazonen-wer 
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score : 136.97 

 

 

the scattering edges 15 16 15 16 of the scattering elements 13 14 13 14 of the boundary 

spreading disc 12 12 having a smaller distance from the drive shaft than the scattering 

edges of the scattering elements of the broadcasting disc 3 4 

**** *Label_EP0240734 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1987 

*Applicant_amazonen-wer 

 

score : 114.46 

 

 

the broadcaster 1 for spreading fertilizers has two broadcasting discs 3 4 which are both 

arranged adjacently on associated drive shafts 11 for broadcasting and each have at least two 

scattering elements 7 8 

**** *Label_EP0237927 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1987 

*Applicant_amazonen-wer 

 

score : 106.82 

 

 

specifically in such a way that each scattering blade 17 of the broadcasting discs 16 spread 

the particles of fertilizer at a different circumferential speed figure 1 image 

**** *Label_EP0240734 *Country_EP *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01C *Date_1987 

*Applicant_amazonen-wer 

 

score : 105.50 
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in order to achieve uniform spreading even at the edge of the field it is proposed in a 

fertilizer broadcaster 1 of this type that a boundary spreading disc 12 12 is used for 

spreading at the boundary 

4.13 Foiegras 

Figura 55 - Dendograma caso Foiegras 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 56 - Análise factorial de correspondência caso Foiegras 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Não foi encontrada a menção a “custo” em qualquer das seis classes, portanto, não será 

realizada a análise de similitude. Os segmentos de textos típicos das duas classes foram 

demonstrados a seguir, devido a ausência da palavra “custo” e percebe-se que as patentes são 

em grande parte de mercados desenvolvidos ou depósitos mundiais. Destaque para os estados 

Unidos da América e Europa 
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Segmentos de texto típicos caso Foiegras 

Class 1 

**** *Label_CN102823848 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_2012 *Applicant_zou-xingming 

 

score : 187.10 

 

 

the invention relates to chinese foie gras and a production process thereof the chinese foie 

gras is characterized by being prepared by using the following materials in parts by weight 

100 120 parts of foie gras vegetable oil 

**** *Label_CN101828688 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_2010 *Applicant_tianjin-baoe 

 

score : 186.95 

 

 

the invention relates to a production process of foie gras comprising the following steps of 

putting goose livers into a vacuum cut mixer to roughly cut after clearing and cleaning putting 

the goose livers and ingredients into the vacuum cut mixer again to finely cut 

**** *Label_CN101828688 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_2010 *Applicant_tianjin-baoe 

 

score : 185.57 

 

 

the invention has simple process and low production cost and can effectively eliminate fishy 
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smell and peculiar smell in the foie gras by cutting and mixing the goose livers at high 

temperature and high speed and the foie gras has fine mouthfeel and just melts in the mouth 

**** *Label_CN102511778 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_2012 *Applicant_anhui-tiange 

 

score : 180.96 

 

 

the invention relates to a method for processing fat foie gras the method which comprises 

technological processes of deodorizing pickling slaking chopping stir grinding high 

temperature disinfection and the like allows goose meat products with chinese flavors and 

high nutrition values to be produced 

**** *Label_CN101919526 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_2010 *Applicant_univ-tianjin 

 

score : 177.21 

 

 

taking goose fat livers as raw materials and carrying out processing to prepare the 

nutritional foie gras abundantly containing functional factors the invention is main 

characterized by comprising the following steps 

 

Class 2 

**** *Label_JPH02234652 *Country_JP *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_1990 *Applicant_maruseru-met 
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score : 140.06 

 

 

purpose to provide food having new tasting features while effectively utilizing peculiar taste 

and quality by heating the liver of duck and the liver of goose in a hot water pot while being 

separated by an aromatized material layer 

**** *Label_DE3828915 *Country_DE *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L *Date_1989 

*Applicant_metzler-marc 

 

score : 109.88 

 

 

a product on the basis of poultry foie gras is manufactured by a method comprising cooking 

in a bain marie at least two whole or agglomerated lobes of liver separated by a layer of an 

aromatizing substance 

**** *Label_JPH02234652 *Country_JP *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_1990 *Applicant_maruseru-met 

 

score : 91.69 

 

 

constitution when producing food based on the foie gras of poultry by heating two complete 

livers at least or the lump of the livers separated by the layer of aromatized materials in the 

hot water pot following operation is performed 

**** *Label_JPH02234652 *Country_JP *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_1990 *Applicant_maruseru-met 

 

score : 89.28 
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as the layer of atomatized material for example the slices of truffe is used and placed on the 

liver this cooked article is heated in the hot water pot at a fixed temperature from 70 deg 

**** *Label_DE3828915 *Country_DE *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L *Date_1989 

*Applicant_metzler-marc 

 

score : 82.65 

 

 

one of the lobes being taken from a duck liver and the other from a goose liver the 

aromatizing substance may be truffle 

 

Class 3 

**** *Label_GB609704 *Country_GB *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23J *Date_1948 

*Applicant_claude-blanc 

 

score : 103.93 

 

 

agar agar or gelatine a vegetable fruit or animal oil or fat and a vegetable or fruit product and 

heating the mixture to about 105 deg c liver or additional vitamins may also be mixed with 

the liquid yeast product 

**** *Label_GB609704 *Country_GB *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23J *Date_1948 

*Applicant_claude-blanc 
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score : 87.78 

 

 

packing the mixture into cans and heating for 1 hr according to example 2 a product having 

the appearance consistency and taste of preserved tunny fish is made by mixing the yeast 

product a mixture of olive oil and lard 

**** *Label_CN101617807 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_2010 *Applicant_univ-tianjin 

 

score : 86.35 

 

 

cleaning the goose livers with a mixture of water and ice mixing the goose livers under 

vacuum in a chopper for 10 to 15 minutes for four times pickling the goose livers in a 

pickling agent for 24 hours at a temperature of between 0 and 4 deg c 

**** *Label_HU9801429 *Country_HU *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L *Date_2000 

*Applicant_empty 

 

score : 79.33 

 

 

during the initial heat treatment livers at core temp of 0 5 deg c are heated to 12 16 deg c 

prior to addn of spices and mixing at this temp liq is added to the mixt 

**** *Label_GB609704 *Country_GB *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23J *Date_1948 

*Applicant_claude-blanc 

 

score : 77.75 
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according to example 1 a product having the appearance taste and consistency of p zat ae de 

foie gras is made by mixing the yeast product olive oil wheat flour tomato extract salt and 

spices 

 

Class 4 

**** *Label_WO9632853 *Country_WO *CIB3_A47-G01 *CIB1_A-G *CIB4_A47J-

G01F *Date_1996 *Applicant_vieira-da-si 

 

score : 306.08 

 

 

d determining a specific amount of water at said predetermined temperature on the basis 

of a preset relationship between the mass of the food or the food plus the first container and 

the desired average cooking temperature 

**** *Label_MX9708033 *Country_MX *CIB3_A47-G01 *CIB1_A-G *CIB4_A47J-

G01F *Date_1998 *Applicant_silva-jorge- 

 

score : 306.08 

 

 

d determining a specific amount of water at said predetermined temperature on the basis 

of a preset relationship between the mass of the food or the food plus the first container and 

the desired average cooking temperature 

**** *Label_WO9632853 *Country_WO *CIB3_A47-G01 *CIB1_A-G *CIB4_A47J-

G01F *Date_1996 *Applicant_vieira-da-si 

 



167 
 

score : 290.11 

 

 

e providing the determined specific amount of water 24 and placing it inside the second 

container so that it is in thermal contact with the first container over most of the surface 

thereof and f cooking the food for a predetermined time 

**** *Label_MX9708033 *Country_MX *CIB3_A47-G01 *CIB1_A-G *CIB4_A47J-

G01F *Date_1998 *Applicant_silva-jorge- 

 

score : 290.11 

 

 

e providing the determined specific amount of water 24 and placing it inside the second 

container so that it is in thermal contact with the first container over most of the surface 

thereof and f cooking the food for a predetermined time 

**** *Label_US5976591 *Country_US *CIB3_A47-G01 *CIB1_A-G *CIB4_A47J-

G01F *Date_1999 *Applicant_empty 

 

score : 244.90 

 

 

date oct 24 1996a method of cooking food comprising the steps of a i measuring the mass 

of the food and placing the mass in a first receptacle 10 forming a container. 
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4.14 Genetic Engineering 

Figura 57 - Dendograma caso Genetic Engineering 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 58 - Análise factorial de correspondência caso Genetic Engineering 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Não foi encontrada a menção a “custo” em qualquer das seis classes, portanto, não será 

realizada a análise de similitude. Os segmentos de textos típicos das duas classes foram 

demonstrados a seguir, devido a ausência da palavra “custo” e percebe-se que as patentes são 

em grande parte de mercados desenvolvidos ou depósitos mundiais. Destaque para os estados 

Unidos da América e Europa. 
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Segmentos de texto típicos caso Genetic Engineering 

Class 1 

**** *Label_US2013167256 *Country_US *CIB3_C12-C07 *CIB1_C *CIB4_C12N-

C07K *Date_2013 *Applicant_green-larry- 

 

score : 210.91 

 

 

the invention provides non human cells and mammals having a genome encoding chimeric 

antibodies and methods of producing transgenic cells and mammals certain aspects of the 

invention include chimeric antibodies humanized antibodies pharmaceutical 

compositions and kits 

**** *Label_CA2787498 *Country_CA *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N *Date_2011 

*Applicant_ablexis-llc 

 

score : 210.91 

 

 

the invention provides non human cells and mammals having a genome encoding chimeric 

antibodies and methods of producing transgenic cells and mammals certain aspects of the 

invention include chimeric antibodies humanized antibodies pharmaceutical 

compositions and kits 

**** *Label_AU2011234988 *Country_AU *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N 

*Date_2012 *Applicant_ablexis-llc 

 

score : 210.91 



171 
 

 

 

the invention provides non human cells and mammals having a genome encoding chimeric 

antibodies and methods of producing transgenic cells and mammals certain aspects of the 

invention include chimeric antibodies humanized antibodies pharmaceutical 

compositions and kits 

**** *Label_NZ601171 *Country_NZ *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N *Date_2014 

*Applicant_ablexis-llc 

 

score : 102.13 

 

 

disclosed is a method of producing a mouse cell comprising a genome that comprises a 

functional polynucleotide sequence that encodes a chimeric immunoglobulin heavy chain 

that functionally replaces an endogenous immunoglobulin heavy chain locus 

**** *Label_US2002068713 *Country_US *CIB3_A61 *CIB1_A *CIB4_A61K 

*Date_2002 *Applicant_empty 

 

score : 81.76 

 

 

disclosed are methods for treating a vascular graft that include introducing an effective 

amount of at least one nucleic acid encoding at least one agent that increases activated protein 

c apc expressing the agent in the cells 

 

Class 2 

**** *Label_US2006218664 *Country_US *CIB3_A01-C12 *CIB1_A-C *CIB4_A01H-

C12N *Date_2006 *Applicant_natural-gene 
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score : 274.02 

 

 

the seeds following such soaking are planted in a growing medium and produce at least one 

cotton plant that displays herbicide resistance the plant is analyzed for the possible 

presence of a foreign gene for herbicide resistance that would attribute the manifest 

herbicide resistance to genetic engineering 

**** *Label_US2003204866 *Country_US *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01H 

*Date_2003 *Applicant_natural-gene 

 

score : 274.02 

 

 

the seeds following such soaking are planted in a growing medium and produce at least one 

cotton plant that displays herbicide resistance the plant is analyzed for the possible 

presence of a foreign gene for herbicide resistance that would attribute the manifest 

herbicide resistance to genetic engineering 

**** *Label_US2003024015 *Country_US *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01H 

*Date_2003 *Applicant_empty 

 

score : 274.02 

 

 

the seeds following such soaking are planted in a growing medium and produce at least one 

cotton plant that displays herbicide resistance the plant is analyzed for the possible 

presence of a foreign gene for herbicide resistance that would attribute the manifest 

herbicide resistance to genetic engineering 
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**** *Label_US2006218664 *Country_US *CIB3_A01-C12 *CIB1_A-C *CIB4_A01H-

C12N *Date_2006 *Applicant_natural-gene 

 

score : 161.29 

 

 

a cotton plant is selected wherein the herbicide resistance is not attributable to genetic 

engineering 

**** *Label_US2003204866 *Country_US *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01H 

*Date_2003 *Applicant_natural-gene 

 

score : 161.29 

 

 

a cotton plant is selected wherein the herbicide resistance is not attributable to genetic 

engineering 

 

Class 3 

**** *Label_JP2002051654 *Country_JP *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N-C12R 

*Date_2002 *Applicant_dna-plant-te 

 

score : 36.78 

 

 

the transcription product of said dna segment is essentially homologous to the 

transcription product of the endogenous gene coding for the protein and the production of 

the protein is decreased in the step 
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**** *Label_JP2002051654 *Country_JP *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N-C12R 

*Date_2002 *Applicant_dna-plant-te 

 

score : 27.25 

 

 

problem to be solved to provide an improved method for the production of a plant having a 

desired expression characteristic solution the method decreases the production of 

endogenous gene protein of a plant 

**** *Label_EP0647715 *Country_EP *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N-C12R 

*Date_1995 *Applicant_dna-plant-te 

 

score : 22.58 

 

 

the invention provides a plant in which expression of an endogenous gene has been reduced 

and wherein the genome of cells thereof is modified by incorporation of an additional dna 

segment transcripts of which segment are produced in the sense orientation and thus 

produced transcripts having a sequence complementary to said endogenous gene 

**** *Label_JP2002051654 *Country_JP *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N-C12R 

*Date_2002 *Applicant_dna-plant-te 

 

score : 16.88 

 

 

the method comprises a step to grow a plant from a plant cell transformed with a dna 

segment under the operable control of a promoter wherein the transcription product of said 

dna segment is produced in sense direction 
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**** *Label_US2016032321 *Country_US *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N 

*Date_2016 *Applicant_yang-yi-mare 

 

score : 3.29 

 

 

is a new method for genetic engineering using custom designed nucleases and a strategy of 

site specific gene insertion utilizing the nhej pathway it applies a similar logic to the one used 

in unidirectional loxp sites oberdoerffer et al 2003 but maintains all the advantages and 

flexibility of cdns 

Class 4 

**** *Label_WO9012084 *Country_WO *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N-C12R 

*Date_1990 *Applicant_dna-plant-te 

 

score : 598.01 

 

 

methods are provided for producing plants exhibiting one or more desired phenotypic 

traits in particular transgenotes are selected that comprise a dna segment operably linked 

to a promoter wherein transcription products of the segment are substantially 

homologous to corresponding transcripts of endogenous flavonoid biosynthetic pathway 

genes 

**** *Label_US5283184 *Country_US *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N *Date_1994 

*Applicant_dna-plant-te 

 

score : 598.01 
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methods are provided for producing plants exhibiting one or more desired phenotypic 

traits in particular transgenotes are selected that comprise a dna segment operably linked 

to a promoter wherein transcription products of the segment are substantially 

homologous to corresponding transcripts of endogenous flavonoid biosynthetic pathway 

genes 

**** *Label_US5231020 *Country_US *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N *Date_1993 

*Applicant_dna-plant-te 

 

score : 598.01 

 

 

methods are provided for producing plants exhibiting one or more desired phenotypic 

traits in particular transgenotes are selected that comprise a dna segment operably linked 

to a promoter wherein transcription products of the segment are substantially 

homologous to corresponding transcripts of endogenous flavonoid biosynthetic pathway 

gene 

**** *Label_US5034323 *Country_US *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N-C12R 

*Date_1991 *Applicant_dna-plant-te 

 

score : 598.01 

 

 

methods are provided for producing plants exhibiting one or more desired phenotypic 

traits in particular transgenotes are selected that comprise a dna segment operably linked 

to a promoter wherein transcription products of the segment are substantially 

homologous to corresponding transcripts of endogenous flavonoid biosynthetic pathway 

genes 
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Class 5 

**** *Label_WO9520872 *Country_WO *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N 

*Date_1995 *Applicant_univ-leland- 

 

score : 70.32 

 

 

the present invention describes vectors and methods useful for the production of 

transgenic mollusks in particular transgenic abalone the invention further describes 

transgenic mollusks having enhanced growth properties in addition the isolation and 

characterization of an abalone actin gene promoter region is disclosed 

**** *Label_CA2182501 *Country_CA *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N *Date_1995 

*Applicant_univ-leland- 

 

score : 70.32 

 

 

the present invention describes vectors and methods useful for the production of 

transgenic mollusks in particular transgenic abalone the invention further describes 

transgenic mollusks having enhanced growth properties in addition the isolation and 

characterization of an abalone actin gene promoter region is disclosed 

**** *Label_NZ601171 *Country_NZ *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N *Date_2014 

*Applicant_ablexis-llc 

 

score : 42.45 

 

 

wherein said chimeric immunoglobulin heavy chain comprises a human variable domain and 
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a chimeric constant region said method comprising the steps of designing a dna construct in 

silico wherein said construct comprises one or more unrearranged human v 

**** *Label_NZ601171 *Country_NZ *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N *Date_2014 

*Applicant_ablexis-llc 

 

score : 40.21 

 

 

d and or j gene segments a human ch1 gene segment a human upper hinge region gene 

segment a mouse ch2 gene segment and a mouse ch3 gene segment producing said one or 

more dna constructs 

**** *Label_US6022721 *Country_US *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N *Date_2000 

*Applicant_dev-center-f 

 

score : 37.70 

 

 

the invention also provides a novel recombinant plasmid and a novel transformant cell 

constructed in the process in addition the invention provides a composition for 

decomposing hydrogen peroxide contained in the residual disinfectant on contact lenses 

which comprising the novel catalase of the invention 

 

Class 6 

**** *Label_US2006218664 *Country_US *CIB3_A01-C12 *CIB1_A-C *CIB4_A01H-

C12N *Date_2006 *Applicant_natural-gene 
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score : 316.32 

 

 

seeds are formed following the self pollination of the resulting plants these seeds upon 

maturity are soaked in a liquid containing a herbicide e g a glyphosate for a period of time 

sufficient for the herbicide to reach the embryos of the seeds 

**** *Label_US2003204866 *Country_US *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01H 

*Date_2003 *Applicant_natural-gene 

 

score : 316.32 

 

 

seeds are formed following the self pollination of the resulting plants these seeds upon 

maturity are soaked in a liquid containing a herbicide e g a glyphosate for a period of time 

sufficient for the herbicide to reach the embryos of the seeds 

**** *Label_US2003024015 *Country_US *CIB3_A01 *CIB1_A *CIB4_A01H 

*Date_2003 *Applicant_empty 

 

score : 316.32 

 

 

seeds are formed following the self pollination of the resulting plants these seeds upon 

maturity are soaked in a liquid containing a herbicide e g a glyphosate for a period of time 

sufficient for the herbicide to reach the embryos of the seeds 

**** *Label_US2002068713 *Country_US *CIB3_A61 *CIB1_A *CIB4_A61K 

*Date_2002 *Applicant_empty 

 

score : 35.00 



180 
 

 

 

and increasing the apc sufficient to treat the blood vessel also provided are vascular grafts 

engineered to resist early and or late graft failure 

Class 7 

**** *Label_US2013167256 *Country_US *CIB3_C12-C07 *CIB1_C *CIB4_C12N-

C07K *Date_2013 *Applicant_green-larry- 

 

score : 115.80 

 

 

certain aspects of the invention also relate to diagnostic and treatment methods using the 

antibodies of the invention 

**** *Label_CA2787498 *Country_CA *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N *Date_2011 

*Applicant_ablexis-llc 

 

score : 115.80 

 

 

certain aspects of the invention also relate to diagnostic and treatment methods using the 

antibodies of the invention 

**** *Label_AU2011234988 *Country_AU *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N 

*Date_2012 *Applicant_ablexis-llc 

 

score : 115.80 

 

 



181 
 

certain aspects of the invention also relate to diagnostic and treatment methods using the 

antibodies of the invention 

**** *Label_US2016032321 *Country_US *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N 

*Date_2016 *Applicant_yang-yi-mare 

 

score : 43.66 

 

 

the present invention relates to genetic techniques employing the direct ligatation of an 

external dna fragment generated in situ by the same zfns that target the genome obligare i e 

the obligated ligation gated recombination 

4.15 Kidney 
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Figura 59 - Dendograma caso Kidney 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 60 - Análise factorial de correspondência caso Kidney 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 61 - Análise de similitude Classe 1 caso Kidney 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos classe 1 caso Kidney 

 

**** *Label_CN104800632 *Country_CN *CIB3_A61 *CIB1_A *CIB4_A61K-A61P 

*Date_2015 *Applicant_zhang-changl 
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score : 1801.83 

 

 

the traditional chinese medicine composition provided by the invention has the efficacy of 

invigorating spleen and kidney clearing away heat expelling dampness promoting blood 

circulation to remove blood stasis and treating stranguria to eliminate stones has an 

obvious curative effect on treating kidney stone and is reliable in action 

**** *Label_CN104887997 *Country_CN *CIB3_A61 *CIB1_A *CIB4_A61P 

*Date_2015 *Applicant_chen-jiuzhou 

 

score : 1798.81 

 

 

a traditional chinese medicine disclosed by the invention has the effects of clearing heat 

and purging pathogenic fire inducing diuresis and treating stranguria and activating blood 

and removing swelling and has special effects on treatment of urinary calculi and urinary 

tract infection 

**** *Label_CN104587252 *Country_CN *CIB3_A61 *CIB1_A *CIB4_A61K-A61P 

*Date_2015 *Applicant_liu-changhon 

 

score : 1798.15 

 

 

the traditional chinese medicine composition disclosed by the invention has the effects of 

nourishing the liver and kidneys clearing heat and promoting diuresis relieving 

stranguria and discharging calculus activating blood and dredging collaterals and 

promoting qi circulation and relieving pain 
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**** *Label_CN103432511 *Country_CN *CIB3_A61 *CIB1_A *CIB4_A61P 

*Date_2013 *Applicant_jiang-shengs 

 

score : 1763.33 

 

 

the traditional chinese medicinal composition for treating urolithiasis and renal colic has 

the advantages of good urinary calculus treatment effect high calculus expelling rate 

substantial alleviation of the renal colic substantial curative effects and no recurrence 

after cure 

**** *Label_CN103610765 *Country_CN *CIB3_A61 *CIB1_A *CIB4_A61P 

*Date_2014 *Applicant_liu-ping 

 

score : 1753.75 

 

 

the invention relates to a traditional chinese medicine composition and particularly relates 

to traditional chinese medicine pills with the effects of inducing diuresis for treating 

stranguria and removing urinary calculus the traditional chinese medicine pills are 

prepared from the following components by weight 
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4.16 Masculinity 

Figura 62 - Dendograma caso masculinity 

 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 63 - Análise factorial de correspondência caso masculinity 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 64 - Análise de similitude Classe 3 caso Masculinity 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos caso classe 2 Caso Masculinity 

 

**** *Label_CN101968489 *Country_CN *CIB3_G01 *CIB1_G *CIB4_G01N 

*Date_2011 *Applicant_univ-sichuan 
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score : 2075.17 

 

 

the invention discloses an enzyme linked immunoassay kit for detecting sheep coenuruses 

using gene recombination antigen and relates to the technical field of verminosis immune 

antibody detection the coating antigen thereof is a sheep coenurus gene recombined 

antigenic protein 

**** *Label_CN201390752 *Country_CN *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12Q 

*Date_2010 *Applicant_shanghai-zhu 

 

score : 1953.78 

 

 

by utilizing the fluorescent quantitative pcr technology the gene type of six lung cancer 

genetic risk gene snp locuses can be simultaneously detected compared with the prior 

fluorescent quantitative pcr reagent box for only detecting one snp locus 

**** *Label_CN201390751 *Country_CN *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12Q 

*Date_2010 *Applicant_shanghai-zhu 

 

score : 1950.73 

 

 

by utilizing the fluorescent quantitative pcr technology the gene type of three prostatic 

cancer genetic risk gene snp locuses can be simultaneously detected compared with the 

prior fluorescent quantitative pcr reagent box for only detecting one snp locus 

**** *Label_CN201390750 *Country_CN *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12Q 

*Date_2010 *Applicant_shanghai-zhu 
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score : 1947.41 

 

 

by utilizing the fluorescent quantitative pcr technology the gene type of the three bladder 

cancer genetic risk gene snp locuses can be simultaneously detected compared with the 

prior fluorescent quantitative pcr reagent box for only detecting one snp locus 

**** *Label_CN101407788 *Country_CN *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12N 

*Date_2009 *Applicant_china-inst-o 

4.17 Passiflora 

Figura 65 - Dendograma caso Passiflora 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 66 - Análise factorial de correspondência caso Passiflora 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 67 - Análise de similitude Classe 1 caso Passiflora 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos caso classe 1 Caso Passiflora 

**** *Label_CN101313767 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_2008 *Applicant_univ-southwe 
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score : 1334.99 

 

 

the invention belongs to a preparation method for beverage and in particular provides a 

compound juice of noni raw juice and passion fruit raw juice as well as a preparation 

method thereof the compound juice comprises the following components by volume ratio 

10 35 percent of noni juice which has the soluble solid content up to 11 3 14 8 through 

fermentation 20 60 percent of passion fruit juice an appropriate amount of sucrose and the 

balance being water the preparation method comprises the following steps that noni and 

passion fruit are cleaned and sterilized have juice collected are fermented and then have 

juice collected so as to ensure that the soluble solid content of the filtered noni juice 

reaches 11 3 14 8 the noni juice and the passion fruit juice are added to a container 

according to volume ratio and are well mixed sterilization filling sealing and cooling are 

carried out according to the prior corresponding filled beverage production process tests 

indicate that when noni fermented juice accounts for 25 40 percent and the passion fruit 

juice accounts for 30 50 percent the compound juice has the best comprehensive evaluation 

quality the compound juice is bright in color sour and sweet in taste full bodied in aroma 

and unique in flavor which has certain health care efficacy and puts forward a quality 

standard of industrial production process and products 

**** *Label_CN103519264 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_2014 *Applicant_liu-xuanhua 

 

score : 1301.16 

 

 

the invention discloses a passion fruit pulp juice beverage and a preparation method 

thereof the preparation method comprises the steps of cleaning and airing matured fresh 

fruits splitting the fruits to dig out pulps and performing seed and pulp separation 

smashing the separated pulps into particles boiling the stirred particles in a stainless steel 

container for 3 5 minutes to obtain mixed pulp juice diluting the pulp juice with cold 

boiled water and white sugar or fresh siraitia grosvenorii leachate with the concentration 

of 10 15 percent sterilizing and disinfecting the pulp juice by a conventional method the 
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beverage processed by taking passion fruit pulps as raw materials retains rich nutritional 

ingredients of the passion fruits and has the fragrance of the passion fruits the fresh 

siraitia grosvenorii leachate replaces the boiled water and the white sugar so that the 

beverage tastes delicious and is strong in fragrance rich in nutrition and suitable for people 

who cannot eat saccharose furthermore the processing technology is simple the operation is 

easy and in the cost is low any pigment is not added the beverage is safely drunk 

**** *Label_CN104059844 *Country_CN *CIB3_C12 *CIB1_C *CIB4_C12J 

*Date_2014 *Applicant_guangxi-tian 

 

score : 1284.73 

 

 

the invention relates to a passion fruit vinegar and a preparation method thereof the passion 

fruit vinegar particularly comprises the cuticle and fruit juice of passion fruit mainly and 

is prepared by fermenting the cuticle and the fruit juice of the passion fruit the process 

flow comprises the following steps of preparing and selecting fresh passion fruits washing 

the fresh passion fruits cutting the fresh passion fruits to take fruit pulp separating the 

cuticle separating fruit juice from fruit seeds in the fruit pulp and filtering to obtain 

passion fruit raw juice diluting the raw juice mixing the fruit juice and the cuticle 

carrying out alcoholic fermentation carrying out acetic fermentation ageing blending 

filtering sterilizing bottling to obtain a passion fruit vinegar finished product according to 

the passion fruit vinegar the fruit pulp and cuticle of the passion fruit are ingeniously 

combined the prepared passion fruit vinegar is not only rich in nutrition but also has good 

color fragrance and taste and is extremely good in palatability the passion fruit vinegar 

and the preparation method thereof which are disclosed by the invention open up a new way 

for the deep processing of the passion fruit provide a very good method and scheme for the 

appreciation of the passion fruit and create a larger profit space for an enterprise 

**** *Label_CN103404922 *Country_CN *CIB3_A23 *CIB1_A *CIB4_A23L 

*Date_2013 *Applicant_guilin-baish 
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score : 1263.14 

 

 

the invention discloses a preparation method of a passion fruit beverage the preparation 

method comprises the following steps of 1 separating peels from pulp with seeds of 

passion fruits adding the pulp with seeds into warm water of which the weight is 2 3 times 

as much as the weight of the pulp agitating uniformly and removing the seeds slicing the 

peels putting the peels into the warm water and pulping adding pectinase for enzymolysis 

and carrying out enzyme deactivation filtering and extracting a filtering solution to obtain a 

passion fruit blending solution 2 putting edible flowers into water of which the weight is 8 

15 times as much as the total weight of the flowers heating to 80 95 deg c and extracting for 

10 60 minutes separating out an extracting solution and adding ascorbic acid of which the 

weight is 0 01 0 05 of the weight of the extracting solution into the extracting solution to 

obtain a flower blending solution and 3 mixing the passion fruit blending solution with the 

flower blending solution according to a ratio of 1 2 5 adding a stabilizer citric acid and 

sucrose into a mixed solution mixing uniformly and then homogenizing filling and 

sterilizing to obtain the finished product according to the preparation method disclosed by 

the invention the pulp and the peels of the passion fruits are used comprehensively so that 

the waste of the peels is avoided meanwhile the beverage has a flower aroma and the mouth 

feel is unique so that the requirements of more consumers can be met 

**** *Label_CN104432350 *Country_CN *CIB3_A61-C12 *CIB1_A-C *CIB4_A23L-

A61K-A61P-C12J *Date_2015 *Applicant_tang-jianfa 

 

score : 1258.26 

 

 

the invention relates to the field of deep machining of fruits and particularly relates to a 

passion fruit vinegar beverage and a preparation method thereof the preparation method 

comprises the following steps adding passion fruit pulp into water to obtain pulp juice 

chopping fruit peels putting the chopped fruit peels into water and pulping adding 

pectinase to carry out enzymolysis and mixing to form juice adding white sugar to adjust 
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the sugar content then inoculating saccharomycetes to ferment inoculating brewing mass 

and fermenting again adding nourishing medicinal materials sealing and ageing roughly 

filtering adding the white sugar and potassium sorbate to prepare a passion fruit vinegar 

beverage primary product finely filtering the passion fruit vinegar beverage primary 

product and filling after sterilizing according to the passion fruit vinegar beverage and the 

preparation method thereof provided by the invention the pulp and the peels of passion 

fruits are sufficiently utilized the juice is fermented twice so that effective components are 

converted into stable components and are easily absorbed by a human body and the effective 

components and the nourishing medicinal materials are aged and effective health components 

in the fruits and traditional chinese medicines are sufficiently matched 

4.18 Pollution 

Figura 68 - Dendograma caso Pollution 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 69 - Análise factorial de correspondência caso Pollution 

 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 70 - Análise de similidade classe 7 caso Pollution 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos caso classe 7 Caso Pollution 

**** *Label_WO2005123851 *Country_WO *CIB3_C09 *CIB1_C *CIB4_C09D-C09K 

*Date_2005 *Applicant_shin-hyun-wo 
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score : 491.77 

 

 

can be extracted from nature resulting in a relative reduction in production cost as 

compared with the existing antifouling substances and can effectively prevent the pollution 

of marine environment caused by the use of toxic antifouling agents such as tbt 

**** *Label_US2008194673 *Country_US *CIB3_C09 *CIB1_C *CIB4_C09D-C09K 

*Date_2008 *Applicant_empty 

 

score : 491.77 

 

 

can be extracted from nature resulting in a relative reduction in production cost as 

compared with the existing antifouling substances and can effectively prevent the pollution 

of marine environment caused by the use of toxic antifouling agents such as tbt 

**** *Label_WO2005123850 *Country_WO *CIB3_C09 *CIB1_C *CIB4_C09D 

*Date_2005 *Applicant_shin-hyun-wo 

 

score : 441.09 

 

 

resulting in a reduction in production cost than the existing antifouling substances and 

can effectively prevent the pollution of marine environment caused by the use of toxic 

antifouling agents such as tbt 

**** *Label_US2008071005 *Country_US *CIB3_A01-C09 *CIB1_A-C *CIB4_A01N-

C09D *Date_2008 *Applicant_empty 

 

score : 441.09 
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resulting in a reduction in production cost than the existing antifouling substances and 

can effectively prevent the pollution of marine environment caused by the use of toxic 

antifouling agents such as tbt 

**** *Label_WO2005123850 *Country_WO *CIB3_C09 *CIB1_C *CIB4_C09D 

*Date_2005 *Applicant_shin-hyun-wo 

 

score : 408.41 

 

 

the present invention relates to an environment friendly antifouling agent and more 

particularly to a novel antifouling agent which is harmless to environment has antifouling 

activity against a broad spectrum of fouling organisms can be extracted from nature 
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4.19 Rare earth 

Figura 71 - Dendograma caso Rare earth 

 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 72 - Análise factorial de correspondência caso Rare earth 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 73 - Análise de similitude classe 1 caso Rare earth 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

 

Segmentos de texto típicos caso classe 1 Caso Rare earth 

**** *Label_CN104690270 *Country_CN *CIB3_H01 *CIB1_H *CIB4_H01F 

*Date_2015 *Applicant_univ-beijing 
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score : 1304.17 

 

 

the invention discloses a short process method for preparing a high performance sintered 

ndfeb magnet by utilizing a sintered ndfeb oil sludge waste material and belongs to the 

technical field of recycling of the sintered ndfeb oil sludge waste material 

**** *Label_CN104575904 *Country_CN *CIB3_B22-H01 *CIB1_B-H *CIB4_B22F-

H01F *Date_2015 *Applicant_ningbo-hongl 

 

score : 1265.14 

 

 

the invention relates to an ndfeb magnet formed by sintering ndfeb recycling waste and a 

preparation method of the ndfeb magnet and belongs to the technical field of a rare earth 

magnetic material 

**** *Label_CN104946895 *Country_CN *CIB3_C22 *CIB1_C *CIB4_C22B 

*Date_2015 *Applicant_baotou-new-c 

 

score : 1256.59 

 

 

3 the method is simple in operation the manufacturing costs of required apparatuses are 

low the product quality can be guaranteed and industrial production can be realized and 4 

a lot of waste rare earth polishing powder is recycled so as to solve the problems of 

environment pollution and resource shortage 

**** *Label_JP2002367820 *Country_JP *CIB3_H01 *CIB1_H *CIB4_H01F 

*Date_2002 *Applicant_japan-scienc 
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score : 1240.39 

 

 

problem to be solved to provide a resource conserving inexpensive rare earth bonded 

magnet having high magnetic properties by recycling a waste magnet material which is 

produced in large quantities from a rare earth sintered magnet manufacturing process as it 

is 

**** *Label_US2005081959 *Country_US *CIB3_H01 *CIB1_H *CIB4_H01F 

*Date_2005 *Applicant_empty 

 

score : 1236.16 

 

 

disclosed is a method of preparing a micro structured powder for bonded magnets 

having high coercivity which is advantageous in terms of low preparation costs by 

recycling magnet scraps simplified mass production minimal environmental 

contamination by such a recycling process and the preparation of stable anisotropic 

powders having high coercivity 

 

4.20 Tuberculosis 
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Figura 74 - Dendograma caso Tubeculosis 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 75 - Análise factorial de correspondência caso Tuberculosis 

 

Fonte: Autor, 2016 
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Figura 76 - Análise de similitude classe 2 caso Tuberculosis 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Segmentos de texto típicos caso classe 2 Caso Tuberculosis 

**** *Label_CN103845514 *Country_CN *CIB3_A61 *CIB1_A *CIB4_A61K-A61P 

*Date_2014 *Applicant_sun-yujie 
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score : 3705.03 

 

has good curative effects does not have any toxic or side effect has the functions of 

nourishing yin and clearing heat removing phlegm to relieve a cough and nourishing and 

consolidating the lung and can be used for effectively treating infiltrative pulmonary 

tuberculosis 

**** *Label_CN103381243 *Country_CN *CIB3_A61 *CIB1_A *CIB4_A61K-A61P 

*Date_2013 *Applicant_tao-dianhua 

score : 3493.34 

 

moreover the medicinal liquor has the efficacy of nourishing yin moistening the lung 

relieving cough resolving phlegm clearing heat decreasing internal heat cooling the blood 

and stopping bleeding and has a good curative effect and fast action during treatment of 

pulmonary tuberculosis 

**** *Label_CN103083574 *Country_CN *CIB3_A61 *CIB1_A *CIB4_A61P 

*Date_2013 *Applicant_wu-yingchun 

 

score : 3384.13 

 

 

the decoction has a substantial effect against cough and excessive phlegm caused by acute 

and chronic respiratory diseases such as acute and chronic bronchitis bronchitis 

pneumonia chronic obstructive pulmonary disease pulmonary tuberculosis 

bronchiectasis lung cancer and other 

**** *Label_US6114367 *Country_US *CIB3_C07 *CIB1_C *CIB4_C07D *Date_2000 

*Applicant_pfizer 

 

score : 3304.13 
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including but not limited to rheumatoid arthritis osteoarthritis asthma bronchitis chronic 

obstructive airways disease psoriasis allergic rhinitis dermatitis and inflammatory bowel 

disease sepsis septic shock tuberculosis graft versus host disease and cachexia associated 

with aids or cancer 

**** *Label_US5563143 *Country_US *CIB3_C07 *CIB1_C *CIB4_C07D *Date_1996 

*Applicant_pfizer 

 

score : 3304.13 

 

 

including but not limited to rheumatoid arthritis osteoarthritis asthma bronchitis chronic 

obstructive airways disease psoriasis allergic rhinitis dermatitis and inflammatory bowel 

disease sepsis septic shock tuberculosis graft versus host disease and cachexia associated 

with aids or cancer. 
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5 DISCUSSÃO 

 Inovações Frugais são mudanças em produtos, processos, arranjos organizacionais ou 

de marketing desenvolvidas com drástica redução no uso de recursos (financeiros, naturais, 

temporais e humanos) combinada com drástico aumento na inclusão social (Mazieri, 2016). 

Historicamente as necessidades e as dificuldades sociais tem sido elementos disparadores das 

atividades de inovação. A drástica redução no uso de recursos é uma das dimensões da Inovação 

Frugal (Mashelkar, 2012a). O drástico aumento da inclusão social é o outro princípio 

fundamental. O desdobramento desses princípios fundamentais é o que conduz a redução dos 

preços de um produto ou serviço, fator importante para o aumento da acessibilidade e 

consequentemente para provocar a inclusão social (Zeschky, Widenmayer, & Gassmann, 

2011a). 

 Não por acaso, as contingências e as restrições presentes nos emerging countries, 

parecem ter contribuído com o desenvolvimento de uma forma distinta de “descobrir soluções” 

e “resolver problemas”. Inicialmente, resolver problemas sem deter as condições mínimas em 

termos de conhecimento ou recursos pode parecer inadequado, mas quando a sobrevivência 

depende de uma solução desse tipo, essas soluções legitimam-se, justamente por não haver 

alternativas. A escassez de recursos delineia um ambiente de oportunidades, se considerados 

esses aspectos. Assim, os emerging countries vem ganhando espaço nos estudos que envolvem 

a gestão, a inovação e o desenvolvimento econômico. O potencial mercadológico dos emerging 

countries, no contexto da Inovação Frugal consiste da combinação de elevação do poder de 

compra das famílias (ainda que continuem muito abaixo dos mercados desenvolvidos) e da 

quantidade de pessoas que vivem nesses 46 países, classificados como emerging countries. 

Nesse atual trabalho, evidencia-se que Inovação Frugal não é um novo tipo de inovação. 

Considera-se a Inovação Frugal como uma forma de resposta as restrições observáveis em 

determinado contexto cultural e social que conserva determinados princípios relacionados a 

redução no uso de recursos e aumento da inclusão social. Pode ser usada com um método de 

solução de problemas ou um método para desenvolver produtos e serviços para mercados 

desassistidos. O aprofundamento no tema da Inovação Frugal, objetiva melhorar a compreensão 

ao ponto de permitir identificá-la, classificá-la e reproduzi-la de certa forma em prol da 

transferência de conhecimentos para melhorar o desempenho das empresas. A Inovação Frugal 

tem suas raízes na necessidade humana. Parece ser a mais primitiva e natural forma de modificar 
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algo. Sua raiz parece estar enterrada nas necessidades humanas mais básicas (Maslow, 1969) e 

talvez a mais básica delas: a sobrevivência. Devido a sua natureza essencial, a Inovação Frugal 

não precisa ser perfeita, mas apenas útil dentro de sua simplicidade e essencialidade. 

5.1 Inovação frugal, criatividade e serendipidade 

 

 Encontrar algo é uma coisa, encontrar algo que não se procura, é outra; é serendipidade, 

disse o professor Dr. Rogério Lacz-Ruiz em 1992 em seu trabalho “O espírito de Serendip”. O 

termo vem sendo usado com frequência no meio acadêmico e científico onde se pode observar 

vários casos de serendipidade. O professor Ruiz (1997), relata que Horace Walpole (1754) 

escreveu para Sir Horace Mann, relatando que ficou impressionado com o conto de fadas que 

leu sobre “Os três Príncipes de Serendip” (ou Serendib, o antigo nome do Ceilão, atual Sri 

Lanka), que sempre faziam descobertas por acidente ou sagacidade. Lentin (1996) comenta a 

história dos príncipes, e a propositura para o novo termo, mas também descreve que Walpole 

foi traído por sua memória. O autor diz que as descobertas de Serendip nada devem ao acaso, e 

que resolviam os problemas e enigmas pelo poder de suas deduções. Ruiz (1997) comenta que 

os três príncipes foram chamados pelo pai no leito de morte. O rei queria deixar todo o seu 

reinado para os filhos e também dizer que havia um grande tesouro muito próximo da superfície. 

Após a morte do pai, a terra foi cavada e revolvida por muitos anos e nenhum tesouro foi 

encontrado, mas a terra foi tão revolvida, que as colheitas foram as maiores de toda a história 

do reino; serendipista é o nome usado em homenagem aos príncipes que procuravam o tesouro 

e encontraram colheita abundante. A sabedoria do rei, ao aconselhar os filhos, pode ser definida, 

então, como serendipidade. A sensibilidade para perceber um resultado não esperado. 

 A passagem apresentada, serve como clarificadora do termo, utilizando ao mesmo 

tempo informações históricas com metáforas, o que auxilia a compreender a parte ingênua da 

descoberta. Quando a pesquisa científica é realizada através do estudo e testes de proposições 

e hipóteses, se houver a atitude de alerta ou atenção do pesquisador, os resultados não 

esperados, se detectados, podem ser mais valorosos do que o próprio estudo e as hipóteses em 

si. Portanto, nesse estudo, seguindo os ensinamentos de Quoniam (2014) em notas de aula, a 

serendipidade é considerada uma atitude. Um estado mental de vigilância e atenção para 

encontrar algo que não se definiu a priori.   

 Os principais estudos de Inovação Frugal (Bhatti & Ventresca, 2012, 2013; Bhatti, 

2012a; Radjou et al., 2012; Rao, 2013) descrevem a presença de descobertas denominadas por 

inesperadas ou ingênuas que resultam em soluções de inclusão e acessibilidade para as 
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populações desassistidas, criando novos mercados e possibilidade de lucratividade pela 

economia de escala. Serendipidade seria, portanto, a atitude necessária ao empreendedor frugal 

para aproveitar as oportunidades que surgem de forma inesperada, enquanto se delineia sua 

trajetória rumo a uma solução de problemas ou invenção. O foco observado na abordagem da 

inovação estruturada, tende a desprezar os resultados não esperados. Já na Inovação Frugal, os 

resultados não esperados, se detectados, podem tornar-se importantes para alcançar o 

desempenho superior com uso de menos recursos ou com a utilização diferenciada desses 

recursos. Nesse aspecto, a serendipidade é considerada parte fundamental para o melhor 

aproveitamento das oportunidades e recursos, evidenciando-se como dimensão da Inovação 

Frugal. 

 A Criatividade, característica dos empreendedores (Filion, 1999) e dos empreendedores 

frugais, atuam como atitude propulsora do processo inventivo. As ideias e os insights, são 

estruturantes das proposições e hipóteses que devem ser investigadas com algum método formal 

ou informal com a atenção serendípite. Considerando os achados de Bhatti (2011), as relações 

entre o processo de inovação a criatividade e a serendipidade, poderiam ser graficamente 

expostas como na figura abaixo. 

 

Figura 77 - Criatividade e Serendipidade no processo de inovação 

 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

Depreende-se que a criatividade e a serendipidade são atitudes mentais que contribuem 

com o processo de inovação, seja ele, estruturado ou frugal, cujas diferenças estariam no 

conjunto mental, ou mind set, (Radjou et al., 2012) que encontra consonância com o 

comportamentalista Max Weber (1930). Para o contexto na Inovação Frugal, a criatividade e a 

serendipidade como atitudes, parecem apresentar maior importância do que o status de 

características, sendo consideradas nesse estudo como dimensões da Inovação frugal. 

Adversidade/
Necessidade

Criatividade Solução/Invenção Inovação

Serendipidade
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Criatividade e Serendipidade como atitudes mentais, contribuem para as soluções de 

problemas em ambientes com restrições ou escassez 

 Analisando a figura anterior, observa-se que o deflagrador da criatividade é a 

adversidade ou necessidade. A serenpipidade figura como responsável pela sensibilidade as 

oportunidades que essas podem representar (Radjou et al., 2012). A sensibilidade, como 

explicado é a atitude de serendipidade (Ruiz, 1997). Nesse âmbito, a adversidade parece ser 

muito relevante para a Inovação frugal, haja visto seu surgimento em ambientes de grandes 

restrições e escassez. As duas próximas seções pretendem clarificar e conceituar as restrições 

institucionais, vazios institucionais, restrições de recursos e escassez de recursos visando 

compreender, talvez o ponto de partida da Inovação Frugal. Algumas classificações quanto ao 

custo e desempenho foram propostas por Bhatti, 2012, afirmando que Inovação Frugal não é 

algo barato, mas algo de desempenho superior do que o desempenho conhecido sobre a 

inovação, concebida a partir do modelo estruturado. Desempenho trata da relação entre recursos 

resultantes ou saídas e os recursos aplicados ou entradas. No caso da Inovação, conforme 

abordado nos capítulos introdutórios desse trabalho, quanto mais recursos aplicados na entrada, 

maior a quantidade de inovações resultantes na saída, em forma de impacto econômico positivo, 

na filosofia “Mais é Melhor”. No caso da Inovação Frugal, há radicalmente menor aplicação de 

recursos na entrada do sistema para produzir as inovações resultantes de forte impacto 

econômico e social, com preços radicalmente mais baixos, com objetivo de promover a 

superação da inacessibilidade na filosofia “Menos é Mais”. 

 

Figura 78 - Inovação frugal: alta performance e baixo custo 

 

Fonte: Bhatti, 2011 
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Tal filosofia, descrita nos trabalhos de Radjou et al. (Radjou et al., 2012) é uma das seis 

conjuntos mentais concebidas e chamadas na Índia de Jugaad. Segundo Radjou et al. (2012), 

Jugaad significa em tradução literal, descoberta de algo novo, ou correção de algo, de forma 

ingênua a partir de uma adversidade. Radju et al. apresenta ainda termos equivalentes ao Jugaad 

em alguns países. No Brasil, o termo “gambiarra”, na China “zishu chuangxin”, nos EUA “D-

I-Y”, na África “jua kali” e na França o termo “sistéme D”, são apresentados como sinônimos 

de Jugaad, o termo indiano. Seus estudos abordam além da perspectiva histórica da Jugaad 

Innovation ou Inovação Jugaad em tradução livre para o português, apresentada no capítulo 

introdução desse estudo, também o mapeando, através de estudos de caso, do que ele chamou 

de Jugaad Innovation. De acordo com Radjou et al. (2012), trata-se dos comportamentos 

comuns por trás dos inovadores frugais. Tais estudos apresentam-se como contribuições 

relevantes para auxiliar na investigação sobre a Inovação Frugal, uma vez que demonstra e 

explica conjunto mental por trás dos inovadores frugais de forma consolidada: Buscar 

oportunidade na adversidade; fazer mais com menos; pensar e atuar de forma flexível; manter 

a simplicidade; incluir a margem e pensar com o coração. Destaque-se que Inovação Jugaad 

não é Inovação Frugal. A primeira, é o conjunto mental, frequentemente encontrado nas pessoas 

que desenvolvem a Inovação Frugal, portanto tratam-se de características presentes nas pessoas 

ou recursos humanos, por trás das Inovações Frugais. A Inovação Frugal é, portanto, o produto 

da ação desses recursos humanos, o objeto, oriundo do pensamento baseado no conjunto mental 

Jugaad e certamente sendo essa o objeto resultante, revela em si, determinadas características 

e dimensões que podem ser melhor entendidas se compreender antes, o conjunto mental 

Jugaad.  

  Buscar oportunidade na adversidade; Segundo Radjou et al. (2012) Kanak Das, morador 

de um lugarejo no nordeste da Índia, aumentou os pneus de sua bicicleta para conseguir andar 

pelas estradas acidentadas e cheia de buracos. Mais do que aceitar o fato de que havia obstáculos 

ao deslocamento, ele tornou a restrição em vantagem, sendo que a bicicleta com pneus maiores 

converte o choque com o solo em aceleração. Agora, se a estrada é mais acidentada, menos 

força ele tem que fazer e mais rápido sua bicicleta se desloca. 

Fazer mais com menos; Mesmo os praticantes da Inovação baseada em P&D, seja nas 

empresas ocidentais ou da Ásia, sejam mercados desenvolvidos ou em desenvolvimento, 

discutem a escassez de recursos naturais e financeiros. Os investidores do Vale do Silício, 

buscam formas de otimizar o uso de seus recursos financeiros, encontrando incontáveis formas 
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de analisar e decidir sobre quanto e em quem investir. Na outra mão, noticia-se nos meios 

acadêmicos e jornalísticos as previsões catastróficas sobre o fim da disponibilidade de água, de 

petróleo, alterações climáticas, derretimento de geleiras e demais problemas decorrentes da 

redução da disponibilidade de recursos naturais em todo o planeta. Evidentemente, o 

desperdício de recursos naturais ou financeiros tem sido condenado tanto por acadêmicos como 

por praticantes da Inovação. Reduzir a quantidade de matéria prima e os custos de produção 

tem sido, portanto, mandatório em todo o ecossistema mundial de Inovação, inclusive com 

algumas adaptações do Sistema LEAN Shingo (2010) oriundo do Sistema Toyota de Produção 

(TPS) conhecido como Lean Startup, utilizado em larga escala pelas empresas de tecnologia 

em todo o mundo, especialmente as instaladas no Vale do Silício (Ries, 2010). O coração do 

Lean Startup é a redução dos desperdícios de recursos, simplificação do processo de concepção 

e disponibilização de produtos com base na flexibilidade e na agilidade, portanto, parece poder 

ser posicionado na dimensão Jugaad de “fazer mais com menos”. 

Pensar e atuar de forma flexível; De acordo com Radjou (2012), Jugaad é a antítese da 

abordagem de inovação de forma estruturada como as preconizadas pelo método Seis Sigma 

(Six Sigma), por exemplo. Quanto mais estruturado, menos flexível se torna o sistema 

impedindo reações rápidas as mudanças do ambiente de negócios. Os empreendedores 

estudados e que foram responsáveis pelas Inovações Frugais observadas, mantinham todas as 

possibilidades conhecidas a abertas, sem compromisso com o padrão, modificando modelos de 

negócios, produtos e serviços com base nas observações das necessidades de comunidades, 

clientes ou ainda por identificar iminentes mudanças no ambiente de negócios ou mercado. O 

empreendedor Jugaad, não “pensa fora da caixa” (termo em Inglês usado no campo de estudos 

da criatividade e da serendipidade: Think out of the box), mas cria novas caixas inteiras. Trata-

se do pensamento não linear, que leva a ideias e propostas de mudança, que podem transformar 

mercados e industrias por completo pelo descompromisso com o status quo. 

Manter a simplicidade; Jugaad não visa a sofisticação ou perfeição com base em 

engenharia por exemplo, mas sim encontrar e desenvolver o que é bom o suficiente em cada 

contexto verdadeiramente. A simplicidade criativa é um princípio chave do Jugaad. 

Anteriormente nesse estudo, abordou-se a relação entre a criatividade e a inovação, restando 

clara a estreita relação. O conjunto mental, ou mind set das pessoas envolvidas com a 

Inovação Frugal apresenta similaridades, portanto, há evidências de que o conjunto 

mental é um possível fator discriminante, havendo potenciais diferenças entre o conjunto 
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mental das pessoas envolvidas com o processo de o desenvolvimento de Inovações Frugais 

e da Inovação Estruturada 

Com os estudos de Radjou et al. (2012), foram identificadas evidências de que a 

criatividade é parte importante do conjunto mental Jugaad o que por consequência torna-a 

importante também para a Inovação Frugal. No estudo de Bhatti (2011), quando da 

conceitualização e teorização da Inovação Frugal, a criatividade não aparece explicitamente. 

Observa-se na teoria desenvolvida, no modelo proposto por Bhatti (2011), que Jugaad está 

classificada como elemento da dimensão de Inovação Schumpeteriana, juntamente com a 

bricolagem e a engenharia reversa. Tal posicionamento é apresentado como solução para a 

restrição e contingência de recursos. A criatividade não aparece no modelo teórico de Bhatti 

(2011) com status de elemento chave, como descrito por Radjou (2012). Nesse presente estudo, 

será proposto o reposicionamento do elemento criatividade, trazendo-a de dentro do conjunto 

mental Jugaad para posicioná-la na área de intersecção entre Inovação Schumpeteriana, 

Inovação Institucional e Inovação Social. Conforme descrito no presente estudo, a criatividade 

pode ser uma habilidade ou uma atitude e no contexto da Inovação Frugal é importante que seja 

uma atitude. Já a serendipidade é uma atitude conforme Quoniam, Kniess e Mazieri (2014). 

Criatividade e serendipidade são, portanto, elementos complementares, envolvendo 

competência, habilidade e atitude. Nas palavras do professor Quoniam (2013) “(...) aquele que 

encontra o que busca, faz apenas um bom trabalho de escola. Já aquele que percebe algo não 

esperado e que tem valor, faz pesquisa”. A criatividade e a serendipidade como atitudes, são 

elementos formados pelo conjunto mental, posicionando-se na região de intersecção entre 

a Inovação Schumpeteriana, institucional e Social, se considerado o modelo de Bhatti 

(2011), portanto, há evidencias de que é essas atitudes são características nas pessoas 

envolvidas em Inovação Frugal. 

 Incluir a margem; as organizações ocidentais têm sua razão de ser, no atendimento as 

cadeias mais ricas de consumidores e clientes, pessoas que tem poder aquisitivo. Nas análises 

de negócios é comum a análise do mercado potencial, ou seja, quantas pessoas pode-se atender 

como produto ou serviço e quando dinheiro essas pessoas têm para dedicar ao referido produto 

ou serviço. Por essa lógica, obviamente se não há pessoas com recursos financeiros suficientes, 

o negócio não é considerado viável e muitas vezes não é lançado ou produzido. O empreendedor 

Jugaad, pensa intencionalmente em consumidores e clientes ainda não servidos, portanto, a 

análise de negócio é diferente. O fato é de identificar de forma criativa como criar acessibilidade 

de forma radical para pessoas e comunidades não tradicionais, ainda não servidas, criando 
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modelos de negócios inclusivos engajando pessoas de baixa renda em comunidades não 

tradicionais, não de forma passiva, mas como co-criadores de valor. 

 Seguir sentimentos; inovadores Jugaad, não tem acesso a focus group, nem fazem ou 

compram pesquisas de mercado para lançar seus produtos. Também não estão preocupados com 

o que os investidores vão pensar sobre seus produtos ou estratégias. Eles conhecem seus 

produtos e consumidores intimamente, seguindo, portanto, suas intuições, empatia e paixão. 

Observadores atentos do dia-a-dia e com contato contínuo com seus consumidores, 

desenvolvem os produtos com base nas necessidades locais, dentro das condições de renda 

locais e as comercializam de forma relacional para a introdução do produto ou serviço no 

mercado conforme definido por Levitt (2000) no ciclo de vida do produto. Já o ciclo de adoção 

de Inovações definido por Rogers (2000) ainda não foi evidenciado nas pesquisas consultadas 

para realização desse estudo, sendo que Bhatti (2011) tem essa, como um de suas questões de 

pesquisa.  

 A Inovação Frugal conforme definido anteriormente, se analisada sob a perspectiva do 

conjunto mental Jugaad, pode ser descrita como o objeto resultante das ações do inovador 

Jugaad, ou do empreendedor Jugaad. Trata-se do produto das ações dos recursos humanos que 

agiram segundo o conjunto mental Jugaad. 

 Inovação Frugal não pode ser entendida como o rol das atividades sem fins lucrativos 

ou caridade (Bhatti & Ventresca, 2012), ainda que seus resultados sejam econômicos e sociais. 

O fato de seguir algumas diretrizes subjetivas como empatia, intuição e emoção, elementos 

totalmente estranhos nas escolas de negócios tradicionais e que visam a maximização do lucro 

a Inovação Frugal não é e, dificilmente um dia será algo que abra mão dos resultados 

econômicos e lucros, especialmente devido a grande escala sempre envolvida nesse novo 

ecossistema. Não se trata ainda de algo que será apenas útil e relevante para os mercados 

emergentes ou subdesenvolvidos, mas também para organizações ricas em mercados 

desenvolvidos, visto que alguns aspectos especialmente relativos a escassez de recursos 

naturais atinge a humanidade de forma integral (Wiesenthal, Leduc, Haegeman, & Schwarz, 

2012; Xu & Meyer, 2012). Conforme abordado no capítulo introdutório do presente estudo, em 

2017, trinta e cinco por cento do PIB mundial será desenvolvido pelos mercados emergentes 

com tendência a crescimento, justificando a relevância de pensar a Inovação de forma mais 

aderente aos referidos mercados emergentes, notadamente a Inovação Frugal. 
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 A seguir apresenta-se o modelo teórico proposto por Bhatti (2011) em forma de 

diagrama que define a Inovação frugal como o encontro de três restrições: acesso, institucional 

e de recursos. 

Figura 79 - Modelo teórico de inovação frugal proposto por Bhatti 

 

Fonte: Bhatti, 2011 

 A inovação reversa, é o termo utilizado para descrever o fenômeno da inversão de 

direção quanto a origem e destino da Inovação (Brem & Ivens, 2013). No modelo da inovação 

estruturada, as inovações originavam-se nos países desenvolvidos, nas matrizes das 

multinacionais e eram enviadas aos países emergentes, para serem aplicadas através das 

subsidiárias. A inovação reversa ocorre quando a inovação se origina nos países emergentes ou 

nas subsidiárias e são enviadas aos mercados desenvolvidos ou para as matrizes. O termo foi 

desenvolvido pela GE (Sarkar, 2011) e tem sido reconhecido pela comunidade científica como 

uma das formas de inovação.A inovação aberta, foi proposta principalmente por Henry 

Chesbrough (Chesbrough, 2010) e preceitua a necessidade de cooperação e relacionamento com 

entidades externas a empresa. No modelo da inovação estruturada, as invenções e inovações 

eram desenvolvidas de forma isolada, inclusive e regime de confidencialidade quase completa. 

A proposição de Chesbrough (2010) apresentou o modelo de realizar intercâmbios com 

universidades, órgãos do governo e a própria sociedade como forma de obter outras 

informações relevantes ao processo de inovação, chegando a recomendar a troca de 

conhecimento ou até mesmo patentes entre organizações como forma de acelerar o processo de 

inovação. Dessa forma, a inovação frugal como uma forma de resposta a um contexto restritivo, 

não depende de direção (pode ser inovação reversa ou não) e não depende de formato (pode ser 

inovação aberta ou não). O que se percebe no caso das patentes é que dependendo da natureza 
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do caso como, medicina, engenharia genética, produtos naturais, refeições, tecnologia, química, 

meio ambiente, doenças ou comportamento há maior ou menor ênfase as questões de redução 

de custos. Portanto, se por um lado a serendipidade é importante para expandir a forma de olhar 

para as patentes, por outro, há patentes que parecem não ter esse interesse como foco. Esses 

casos, foram identificados e serão detalhados a seguir. 

5.2 Patentes e inovação frugal numa perspectiva contributiva 

 

 A atual pesquisa foi desenvolvida com base em onze (11) proposições para alcançar o 

objetivo geral. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar as patentes e a inovação frugal em 

uma perspectiva contributiva. Essa seção, terá como objetivo, apresentar as onze proposições 

com base nos resultados produzidos, fazendo a ligação entre a teoria de suporte, as proposições 

e os resultados empíricos obtidos na análise de dezoito (18) casos processados pelo Patent2Net 

As discussões dos resultados estão estruturadas em duas partes principais. A primeira 

parte, reproduz os artigos publicados entre 2014 e 2016 sobre o tema tratado nessa atual 

pesquisa e que serviram de embasamento parcial, seja metodológico ou teórico para avançar 

nos estudos sobre o campo das patentes usadas para a Inovação Frugal. A segunda parte, 

consiste na apresentação de análise de dezoito (18) casos de análise full text dos abstracts de 

patentes, sendo essa amostra a representação de todos os casos já processados pelo Patent2Net, 

desde sua disponibilização em 2014. A ideia de analisar casos já processados, foi a estratégia 

escolhida para construir avanços em trabalhos já publicados ou em vias de publicação de outros 

candidatos ao título de doutor, como se fosse uma espécie de “meta análise”, guardadas as 

devidas especificidades no caso das patentes. A seguir, apresentam-se, portanto, os principais 

argumentos construídos por meio de artigos científicos publicados, fornecidos na íntegra nos 

apêndices do 1 ao 4. 

 

5.3 Do "Patent Troll" (NPE) para o Ethical Non-Praticticing Entities (ENPE) 

 

Antes de discutir as proposições, parece importante definir o tipo de uso de informações 

de patentes que pretende-se. Segundo o escritório mundial de patentes WIPO (WIPO, 2016) a 

patente é uma propriedade industrial temporária (20 anos). Mais ainda, a patente é uma 

propriedade industrial em determinada região (país). O WIPO afirma ainda que a patente é 

limitada ao tempo e ao espaço, mas as informações contidas nas patentes não. As informações 

são globais e perenes. Depreende-se que a patente é um título de proriedade limitada ao tempo 
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e ao espaço e que a informação contida na patente é global e acessivel a qualquer interessado. 

A discussão que surge nesse contexto é sobre as ações dos “patent trollers”. O termo "patent 

troll", surgido em 1993, fora usado na maioria das casos para expressar o teor nocivo e quase 

ilegal do uso das patentes por indivíduos ou empresas que não depositam patentes. O fato é que 

os próprios escritórios de registro de patentes explicitam em seus websites que o depósito de 

uma patente e sua possível constituição de monopólio temporário tem como contra-partida a 

divulgação dos avanços tecnológicos. Por "não-praticantes" entende-se ser a entidade que não 

produz P & D e não tenta usar a patente para um produto de marketing. O caso mais conhecido 

foi o da Research in Motion (RIM), relatado no artigo sobre o uso de patentes como objeto de 

pesquisa na área de ciência da informação e comunicação (Quoniam et al., 2014). O caso 

tornou-se famoso pelos valores em indenização que a fabricante dos celulares BlackBerry teve 

que pagar a um escritório de advocacia especializado em se opor a patentes de grandes 

empresas. Na época a RIM foi condenada a pagar 612, 5 milhões (USD) para a empresa Novos 

Produtos Tecnológicos (NTP) para parar o litígio iniciado antes nos tribunais. Ainda que 

existam atividades de NPE com fins lucrativos, opondo-se a patentes de empresas famosas, é 

necessário considerar que a natureza do patenteamento preve essa possibilidade. Na verdade, 

qualquer pessoa física ou jurídica pode se opor a qualquer patente publicada nos escritórios de 

patentes, desde que use os meios legalmente previstos para esse fim.  

Quanto aos casos em que a pesquisa das patentes é realizada com fins não comerciais, 

como em casos de necessidades humanas ou pesquisa acadêmica, pode-se afirmar que trata-se 

de atividade de NPE também. A pesquisa sobre o Tenofovir, apresentada no artigo “A patente 

como objeto de pesquisa em ciência da informação e comunicação” (Quoniam et al., 2014) 

enquadra-se nesses casos. Baseando-se na Constituição Federal do Brasil, que estabelece, no 

artigo 196, que a saúde é um direito de todos e que é dever do Estado garantir este direito, foi 

proposta oposição as patentes dos remédios para o tratamento da AIDS no Brasil. Este direito 

constitucional é regulado por uma lei de 1990 que, entre outras coisas, regula o Sistema Único 

de Saúde (SUS) para garantir a assistência terapêutica integral, incluindo a assistência 

farmacêutica. O custo deste dispositivo legal superou R$ 1,4 bilhão (580 milhões €), investidos 

numa série de medicamentos evoluindo de 15 tipos de produtos (medicamentos) distribuídos 

em 1993 para 243 tipos de produtos (medicamentos) em 2007. Essa pesquisa objetivava estudar 

os sistemas de informações para ajudar a encontrar maneiras de controlar e reduzir os custos do 

tratamento de AIDS no Brasil. O foco da pesquisa foi no Tenofovir e pretendia-se introduzir 

um pedido da oposição a patente, em conjunto com uma equipe na Índia para este antiretroviral 
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usado no tratamento da AIDS. A patente foi anulada, através do mecanismo de licenciamento 

compulsório realizado pelo governo federal e de oposição da patente protocolada no INPI, com 

base nos estudos realizados na pesquisa ora descrita. 

Entidades Éticas Não Praticantes podem ser representadas pelos pesquisadores e demais 

entidades jurídicas como as universidades, governos e organizações em geral (com fins 

lucrativos e sem fins lucrativos) que usam as bases de dados de patentes como bibliotecas 

tecnológicas (o que está perfeitamente compreendido pelas leis de propriedade intelectual 

vigentes) para avançar na pesquisa da ciência básica, tecnologia e inovação. É nesse esteio que 

construiu-se essa tese, interessada em analisar como as patentes podem contribuir com a 

inovação frugal, cujas proposições são discutidas a seguir.  

 

5.4 A relevância das informações das patentes para mapeamento do estado da arte de 

inovações 

Proposição 1, Proposição 8 e Proposição 9 

 

Fica evidenciada, portanto, a usabilidade de patentes como meio para a pesquisa no 

campo das Ciências Humanas e Sociais, particularmente em Ciência da Informação e 

Comunicação, restringindo-se em torno da experiência de investigação e direções de pesquisa 

realizadas pelo autor nesta área (Quoniam et al., 2014). A utilidade das informações de patentes 

não precisa ser ignorada, pois não infringem nenhum princípio legal. Especialmente a passagem 

de “Hard Technology” para “Soft Technoloy” pode ser alcançada. Trata-se de relevante questão 

essa comunicação entre as tecnologias, uma vez que as mudanças ocorridas na sociedade nos 

últimos séculos, demandam novas formas de gerenciamento e tratamento do conhecimento. O 

conhecimento é considerado um dos mais importantes ativos das organizações e países e grande 

parte de sua aplicação encontra-se no campo da “Soft Technology”. 

Uma vez que não há  afronta ao conceito da propriedade intelectual ou a lógica de 

retorno de investimentos em P&D dos depositantes de patentes, ao contrário, verifica-se que o 

uso das informaçõs das patentes pode favorecer processos de inovação em ambientes de 

recursos escassos para investimento em P&D, permitindo inferir que o uso das patentes como 

fontes de informações para os processos de Inovação Frugal, contribuem para facilitar o 

mapeamento do estado da técnica ou “estado da arte” dos conhecimentos tecnológicos 

acumulados sobre o tema de estudo. Trata-se de utilizar apenas as informações das patentes 

que estão disponíveis para uso de terceiros em determinado país, seja pela não extensão da 

patente ou por qualquer outro motivo que a torne legalmente de domínio público. Essa 
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constatação gera oportunidade de contribuição técnica das informações das patentes para 

processos de inovação frugal. Como discutido, a questão é sensivel a priori, uma vez que os 

processos de depósitos de patentes, tem por objetivo, conferir títulos de propriedade sobre 

determinada invenção para exploração exclusiva por tempo determinado e de fato, este é um 

importante papel da patente. O que sustenta-se nessa argumentação é que o uso das informações 

das patentes por ENPE é absolutamente legal e em conformidade com as leis de propriedade 

industrial e não se pode confundir os aspectos demonstrados nesse estudo com qualquer 

apologia ao desuso de patentes. O que se discute é o uso das informações legalmente disponíveis 

como objeto de pesquisa para ciências sociais e ciência da informação e comunicação, com 

objetivos ambientais comerciais, de inovação, melhoria da qualidade de vida, melhoria dos 

níveis de inovação de organizações, regiões e países (Quoniam et al., 2014). Para tanto, o 

conceito de NPE (entidade não praticante) é fundamental. Ainda que pareça controverso e 

polêmico discutir a patente como fonte de informações, uma vez que normalmente é entendida 

apenas como um dispositivo de proteção de inveções, observa-se a necessidade de reflexão mais 

aprofundada a respeito. Em alguns casos a atuação dos NPE (entidade não praticante) podem 

ser percebidas a grosso modo como oportunistas e ilegais, no entanto, o próprio estudo 

demonstra que em sua grande maioria, o que ocorre é exatamento o contrário. Conceber que 

existem entidades e pessoas que não fazem pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mas atuam 

com o objeto da patente de terceiros e com suas informações, pode parecer intrigante a 

princípio. No entanto, deve-se frisar que todos os pesquisadores e estudiosos do assunto, o 

fazem com objetivos de aproveitamento das informações que estão legalmente disponíveis ou 

de domínio público. Casos como os demonstrados nesse estudo, em especial do Tenofovir, que 

reduziu os custos de tratamento de AIDS em 50% no Brasil e que proporcionou acesso de 

pessoas sem condições financeiras ao tratamento para melhoria das condições de vida do 

portador do virus, mostram como a atuação dos NPE podem contribuir com a melhoria das 

condições de vida das pessoas e promover inclusão social, uma dimensão associada a inovação 

frugal. Entendeu-se, portanto, que a proposição 1 foi corroborada, ou seja, quando a busca e 

aproveitamento de informações é incluída como parte dos sistemas de Inovação Frugal, 

há reflexos positivos na inclusão social e na escalabilidade, evidenciando ser essa uma 

atividade contributiva. 

Evidenciou-se que, dada a amplitude desse campo de estudo e as suas interligações, o 

assunto das patentes como objeto de pesquisa, não foi tratado no artigo “A patente como objeto 

de pesquisa em ciência da informação e comunicação” de forma exaustiva, mas suficientemente 
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ilustrado com dados empíricos (casos) e ligações teóricas, especialmente, demonstrado por 

meio da apresentação do caso do Tenofovir. Ainda que trate-se de um caso de oposição as 

patentes de fármacos (remédios para tratamento da AIDS Brasil), o processo de aproximação 

com o conhecimento patentário foi o que possibilitou compreender o contexto que envolvia o 

estado da arte do campo (no caso tratamento para AIDS), cuja oposição resultou na inclusão de 

muitos pacientes portadores do virus da AIDS, via Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo 

tempo em que reduziu drásticamente o custo de aquisição dos medicamentos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). A atuação das NPE (Non-Practicing Entities), diferenciada nesse 

trabalho como ENPE ( Ethical Non-Practicing Entities ), precisam ser mais conhecidas pela 

comunidade científica e profissional para estabilizar o ambiente do Patent Troll, como uma 

forma de tratamento de informações. Uma patente que está com status de domínio público, 

independentemente do motivo, passa a ser informação pura e não mais um título de propriedade 

limitado ao tempo e espaço. No Brasil, 50% das patentes são estimadas como na condição de 

domínio público (Quoniam et al., 2014). Uma patente vigente, deverá ser absolutamente 

respeitada e abordada dentro das prerrogativas legais. Ainda assim, a lei da propriedde 

intelectual, considera uma patente concedida e vigente como um documento público, passivel 

de consulta e se for o caso de oposição. 

 

5.5 As ferramentas simplificadoras de acesso as informações de patentes e sua relação 

com o aumento da capacidade absortiva 

Proposição 2 

Habilidade de valorizar, assimilar e aplicar novos conhecimentos é a definição clássica 

de Capacidade Absortiva para Cohen e Levinthal (1990). O consenso sobre a capacidade 

absortiva das firmas é de que se trata da capacidade de assimilar e usar novos conhecimentos. 

A definição, apresentada dessa forma, parece ser elementar, no entanto, em análise mais 

próxima um conceito bastante amplo, permitindo compreender aspectos da assimilação de 

conhecimento pelas organizações. Importante destacar que a capacidade absortiva tem como 

objeto a organização e não os indivíduos da organização. Isso significa que as capacidades 

cognitivas individuais somadas dos membros de uma organização não resultam na capacidade 

absortiva da organização. Isso significa também, que capacidade absortiva é um construto 

complexo que envolve multidimensionalidade (Mazieri et al., 2014). Os trabalhos empíricos 

sobre a capacidade absortiva, em especial de Zahra e George (2002), avançaram em grande 

parte por usar essa visão organizacional e multidimensional. Eles definem as quatro dimensões 

da capacidade absortiva a saber: aquisição, assimilação, transformação e uso. A capacidade 
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absortiva potencial, contempa as dimensões de aquisição e assimilação e a capacidade absortiva 

realizada, as dimensões de transformação e uso dos novos conhecimentos. Restou evidenciado 

que, a inclusão de elementos simplificadores para busca, extração e análise de informações 

externas podem aumentar a capacidade absortiva potencial, capacidade absortiva realizada e o 

conhecimento técnico (Mazieri et al., 2014). A inclusão do Patent Crawler dentro do diagrama 

que integra os conceitos de Cohen e Levinthal (1990) com os conceitos de Zahra e George 

(2002) foram apresentados no artigo “Inovação a partir das informações de patentes: Proposição 

de modelo open source de extração de informações de patentes (crawler), (Mazieri et al., 2014), 

reproduzido a seguir. 

Figura 80 - Uso de crawler para aumento da capacidade absortiva 

Overflow knowledge of competitors or other 
sectors of the industry – PATENTING 

INFORMATION

R&D Own
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Technical 
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Patent 
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P1a + P1b +
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Fonte: Mazieri, 2014 

 

5.6 Aumento da capacidade absortiva potencial 

 

Quanto a capacidade absortiva potencial, Zahra e George (2002), definiram duas 

dimensões, aquisição e assimilação. A dimensão aquisição, consiste na capacidade da empresa 

identificar e adquirir conhecimentos produzidos externamente que são críticos para suas 

operações. O Patent Crawler Patent2Net, inicia a busca nas bases de patentes por meio do uso 

de expressões de busca. Essas por sua vez, são palavras chave, associadas ou isoladas, 

escolhidas pelo agente da pesquisa. Define-se por agente de pesquisa, como a pessoa 

interessada nos resultados da pesquisa, podendo ser uma empresa ou um indivíduo. Uma vez 
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que a palavra-chave sobre o conhecimento a ser buscado é escolhida pelo agente da pesquisa, 

está subentendido que tal palavra-chave,  representa o interesse do agente de pesquisa. Nesse 

ponto, a busca é direcionada pela palavra-chave escolhida, o que significa dizer que a busca 

será definida a priori por temas que são críticos a operação do agente da pesquisa. O processo 

de escolha da palavra-chave, requer pesquisa prévia sobre o tema, o que contribui com a criação 

de rotinas de identificação de soluções de problemas em bases de conhecimentos externos. Uma 

vez que a palavra-chave foi escolhida – no caso do artigo a plavra chave foi “casca de banana”-

, pôde-se inferir que foi melhorada a capacidade de identificar conhecimentos produzidos em 

bases externas. Na etapa seguinte, quando a palavra-chave foi usada para iniciar a busca 

automatizada nas bases de dados de patentes, ocorreu, de fato, a aquisição das informações 

disponíveis nas bases de dados de patentes,  por meio do processo de extração, descrito no 

artigo, obtendo ou adquirindo as informações para posterior análise. Por assimilação, 

compreendem-se as rotinas e processos envolvidos na análise, interpretação e compreensão das 

informações obtidas a partir das fontes externas. Com o uso do software Patent2Net e suas 

possibilidades de integração com o software Iramuteq – análise de conteúdo – foi possível 

conhecer a existência de três contextos léxicos em todo o corpus  formado pelos 286 resumos 

das patentes analisadas. Identificou-se grande capacidade de assimilação e compreensão das 

informações externas, originadas em múltiplas indústrias, países e mercados, reunídas nesse 

corpus como resposta a palavra-chave de interesse do agente de pesquisa. Assim, a proposição 

2 foi corroborada, ou seja, a disponibilidade de ferramentas simplificadoras para extração 

e classificação das informações de patentes, relacionam-se positivamente com a ampliação 

da capacidade absortiva potencial”. Entende-se que as rotinas de identificação das palavras 

chave, anterior ao uso do Patent Crawler, melhora as competências de busca de informações 

externas, ao mesmo tempo em que melhora o foco na busca das informações que são críticas 

para as operações do agente de pesquisa. Tais rotinas e procedimentos, introduzidos na empresa 

ou organização, tem o potencial teórico de aumentar a capacidade de identificação e localização 

de informações externas mais propensas à solução dos problemas internos. Em outras palavras, 

o processo proporciona a valorização e a identificação das informações externas. Quando usou-

se a palavra-chave para adquirir as informações das patentes e realizar a posterior análise de 

conteúdo, melhorou-se o potencial de análise, interpretação e compreensão das informações 

externas, atendendo aos requisitos das duas dimensões da capacidade absortiva potencial – 

aquisição e assimilação - descritos por Zahra e George (2002).  
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5.7 Aumento da capacidade absortiva realizada 

 

Quanto a capacidade absortiva realizada, Zahra e George (2002), definiram duas 

dimensões: transformação e utilização. A dimensão transformação, consiste na aptidão da 

empresa para desenvolver e refinar rotinas que facilitem a combinação do conhecimento 

existente e dos novos conhecimentos assimilados. Analisando essa dimensão da capacidade 

absortiva realizada, verifica-se que o aumento de seu potencial está diretamente relacionado a 

a capacidade organizacional e de processos (Cohen & Levinthal, 1990). Capacidade 

organizacional, quando se discutem as rotinas como elemento de sustentação da capacidade de 

integração de conhecimentos atuais e novos; capacidades de processos quando se discute tal 

integração em termos de desempenho da integração dos conhecimentos. Tais elementos, sejam 

organizacionais ou relacionados a processos, para serem levados a efeito, precisam ser 

reforçados ou construídos – caso não existam -. A decisão de usar o Patent Crawler, não é 

suficiente para refletir o aumento da capacidade de transformação, no âmbito da capacidade 

absortiva realizada, mas pode estimulá-la. O foi argumentado no artigo “Inovação a partir das 

informações de patentes: Proposição de modelo open source de extração de informações de 

patentes (crawler), (Mazieri et al., 2014), é que em situações onde não há na empresa, rotinas 

ou processos pré-existentes, para o uso estruturado de informações e conhecimentos internos, 

dificilmente haverá processos para aproveitamento de conhecimentos externos. O uso do Patent 

Crawler poderá estimular o desenvolvimento de rotinas e processos mínimos para que se possa 

aproveitar tais informações externas, estimulando inclusive a criação de processos de 

aproveitamento de conhecimentos internos, chamados no artigo de conhecimentos atuais. 

Talvez seja melhor chamar tais conhecimentos como “conhecimento internos”. De outra forma, 

nas situações onde a empresa tem rotinas e processos pré existentes, como os processos de 

inovação por exemplo – ideação, exploração de alternativas inovadorass, portfófio de projetos, 

não exaustivamente -,  ao incluir o Patent Crawler em tais processos e rotinas existentes 

identifica-se o potencial aumento da capacidade de transformação, tanto pela rapidez com que 

identifica-se e obtém-se novas informações externas, como também pela natureza 

multidisciplinar das informações originadas das patentes, tratando um mesmo tema, numa visão 

transversal em termos de país, tecnologia, indústria, mercado ou metodologia não 

exaustivamente. O acesso a tais conhecimentos, estimula não apenas o desenvovimento de 

novas rotinas e processos de integração de informações, como também o refinamento dos 

processos existentes na empresa. A dimensão utilização, está ligada ao aproveitamento 

explícito do conhecimento transformado e é definida como a aptidão da empresa para melhorar, 
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desenvolver ou refinar competências de negócios, por meio dos novos conhecimentos. Como 

exemplos de competências a serem reforçadas ou melhoradas pode-se citar o marketing, a 

produção, a distribuição não exaustivamente (Cohen & Levinthal, 1990). O efetivo uso das 

informações e conhecimentos obtidos, passa pelo aprofundamento da compreensão dos 

conteúdos analisados. Assim, verificou-se que a disponibilidade de ferramentas simplificadoras 

para apresentação e manuseio das informações de patentes, relacionam-se positivamente com a 

ampliação da capacidade absortiva realizada. Evidentemente há a necessidade de análise 

multidisciplinar dessas informações externas obtidas (Dou, 2009), no entanto, há vários casos 

na literatura sobre o uso das informações de patentes e sua utilidade como elemento de 

transferência de tecnologia e conhecimento (Bregonje, 2005; Breyer, Birkner, Meiss, 

Goldschmidt, & Riede, 2013b; Dou, 2009; Fleming & Sorenson, 2001; Nagaoka, Motohashi, 

& Goto, 2010; Tian et al., 2013). 

 

5.8 Inovação Frugal e a aparente predominância do “local” sobre o “global” 

Proposição 3 e Proposição 4 

 Quando observa-se os trabalhos de Zeschky (Zeschky, Widenmayer, & Gassmann, 

2011b) sobre o caso das Metller Toledo (produtora de balanças Toledo) ou mesmo a relação de 

inovações frugais de Rao (Balkrishna C. Rao, 2013) verifica-se a predominância do 

desenvolvimento “local” da inovação. Zeschky é enfático em afirmar que a bagagem cultural 

das pessoas que nascem em países desenvolvidos é um obstáculo importante a realização da 

inovação frugal. Portanto, a observância de restrições ou vazios institucionais, presentes nos 

casos de Inovação Frugal evidenciam a existência de um contexto restritivo observável 

como antecedente da inovação frugal e os emerging countries podem ser considerados 

como contextos restritivos (Proposição 3) e a observância de restrições ou escassez de 

recursos, presentes nos casos de Inovação Frugal evidenciam a existência de um contexto 

restritivo observável como antecedente da inovação frugal e os emerging countries podem 

ser considerados como contextos restritivos (Proposição 4) foram teoricamente construídas. 

 Ao observar os resultados, tais afirmações encontram reflexo no caso das patentes. Ao 

considerar-se as patentes como a representação cognitiva das soluções técnicas ou tecnológicas, 

observadas no local onde as mesmas foram depositadas, pode-se oferecer alguma explicação 

sobre o local onde o problema existe, ou ainda, o local onde se buscam as dimensões da 

frugalidade (redução de custo, baixo custo e redução do uso de recursos). 
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 No sentido de mostrar os achados, nas análises das 17.847 patentes, usou-se a seguir, 

um dos casos em que foi detectado alto potencial de frugalidade. Trata-se das patentes que 

discutem as soluções técnicas ou tecnológicas que envolvem como conceito central a casca de 

banana (Banana Peel). Usando a metodologia proposta, verifica-se a classe 2 como sendo a 

classe frugal, contendo 24,8% dos segmentos de textos retidos. O dicionário que forma a classe 

frugal (classe 2) pode ser verificado na figura 81 a seguir. 

 

Fonte: Autor, 2016 

 Usando a análise de similitude (teoria dos grafos, conforme descrito na seção 3, 

procedimentos metodológicos), pode-se observar como e com qual intensidade essas palavras 

do dicionário formado na classe 2 se relacionam (Figura 82). 

 

  

Figura 81 - Classe semântica de alto potencial de frugalidade (Caso Banana Peel) 
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Figura 82 - Análise de similitude da classe frugal (Caso Banana Peel) 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

  Na figura 82, pode-se observar que a palavra low (baixo) está associada a cost (custo) 

48 vezes no corpus formado por 451 patentes (abstracts) sobre Banana Peel. Percebe-se ainda, 

nesse mesmo corpus, que a palavra reduce está associada 10 vezes a palavra waste (residuo). 

Tais interpretações são indutivas e mostram a frugalidade em detalhes dentro da classe 

semântica, portanto, esse caso é válido para demonstrar o local em que se patenteiam tais tipos 

de soluções. 

 Em termos de quantidade de ocorrências dos termos que compõe o dicionário principal 

da inovação frugal, pode-se observar na figura a seguir, que há predominância de depósitos na 

China (CN). Aqui cabe a ressalva de que ainda que a China seja um país emergente emblemático 

(participante do BRICS), há que se considerar que a quantidade absoluta de patentes 

depositadas na China é bastante expressiva, portanto, ainda que a proposição tenha sido 

corroborada, sobre a predominância de inovação frugal em países emergentes, será importante 
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em estudos futuros normalizar as ocorrências das palavras, com base na quantidade relativa de 

depósitos da China, quando comparada aos demais países. A figura 83 mostra-se essa 

predominância de depósitos locais, ou seja, nos países emergentes. As frequências obtidas na 

análise fatorial de correspondência podem ser verificadas na figura 83, onde são mostrados os 

países estatisticamente significantes a 5%. (pvalue <.05) 

 

Figura 83 - Análise fatorial de correspondência - incidência do dicionário frugal x local 

do depósito (Caso Banana Peel) 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

5.9 Inovação Frugal, desempenho comparativo “suficiente”, superior e a redução do uso 

de recursos 

Proposição 5, Proposição 6 e Proposição 7 

 

 O trabalho de Yasser Bhatti e Ventresca, How can “Frugal Innovation” be 

conceptualized?, (Bhatti & Ventresca, 2013) certamente trouxe uma contribuição relevante a 

discussão da inovação frugal quando buscou os primeiros indícios dessa inovação. Usando uma 

descrição do caso da substituição dos bolsos das calças dos soldados por bolsos falsos, eles 

contextualizam o conceito do desempenho suficiente, derivado para tecnologia apropriada ou 

tecnologia suficiente. O conceito trata de reduzir a quantidade de detalhes e características que 

não são essenciais para o funcionamento de um produto ou serviço. Em termos relativos, a 

tecnologia apropriada ou suficiente é aquela que entrega a proposta de valor de forma essencial, 

sem acessórios ou características secundárias. A identificação da tecnologia apropriada ou 

suficiente se dá em termos comparativos, ou seja, comparando produtos ou serviços similares, 
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haverá aquele que tem menos características técnicas, mas que entrega o mesmo resultado 

(mesma proposta de valor). Tais definições suportam que alcançar desempenho técnico 

suficiente, em termos comparativos com soluções similares, utilizando menos ou 

diferentes recursos para concepção de um produto, serviço, arranjo organizacional ou 

marketing, caracteriza parte da frugalidade envolvida na Inovação Frugal, evidenciando-

se como uma de suas características (Proposição 5) e que A redução de custos devido ao 

uso de menos ou diferentes recursos para concepção de um produto, serviço, arranjo 

organizacional ou marketing, caracteriza parte da frugalidade envolvida na Inovação 

Frugal, evidenciando-se como uma de suas dimensões (Proposição 7). 

 O desempenho superior é mais intuitivo e trata de entregar mais resultados que os 

produtos ou serviços similares, muito bem descritos nos trabalhos de Masherkal (Mashelkar & 

Prahalad, 2010; Mashelkar, 2012b). Define-se por entregar mais resultados, em termos 

genéricos, toda a percepção de valor maior, de um usuário ou consumidor, no entanto, 

reduzindo-se os custos totais e por consequência o preço ao usuário ou consumidor. Importante 

destacar que não se trata de inovação em custos apenas, que é orientada pela reengenharia 

(Singh, Gupta, & Mondal, 2012; Gottlieb & Makower, 2013). Trata-se de rever os princípios 

científicos, técnicos ou tecnológicos envolvidos, com foco na redução drástica dos preços seja 

por mudanças modulares, arquiteturais ou radicais (Henderson & Clark, 1990). Destaque-se 

que tal desenvolvimento parece altamente complexo, uma vez que envolve princípios 

científicos igualmente complexos.  

Quanto a essa aparente complexidade faz-se importante destacar que a inovação frugal 

stricto sensu é ingênua, fruto de serendipidade e criatividade natural como forma de responder 

a fatores que se colocam contra a sobrevivência do sujeito humano. Ao desenvolver-se, a 

inovação frugal mostra-se eficiente para conceber produtos e serviços que consomem menos 

recursos e que incluem extratos desatendidos da população. Esse aspecto é que desperta o 

movimento de migração da inovação frugal para o campo das ciências sociais aplicadas, 

especialmente a ciência da informação, administração e gestão em geral. De certa forma, busca-

se identificar na inovação frugal original os elementos principais que a compõe, ao ponto de ser 

possível imitar sua forma de concepção de soluções nas organizações. O desempenho superior, 

considerando a inovação estruturada só era possível pelo uso de mais recursos e no caso da 

inovação frugal o caminho é inverso, ou seja, usar menos recursos e ainda assim obter 

desempenho superior. Para tanto, pode-se empreender grandes custos de desenvolvimento em 

ciência, técnicas e tecnologias que possam dar suporte a essa outra forma de inovar o que 
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suporta que, alcançar desempenho técnico superior, em termos comparativos com soluções 

similares, utilizando menos ou diferentes recursos para concepção de um produto, serviço, 

arranjo organizacional ou marketing, caracteriza parte da frugalidade envolvida na 

Inovação Frugal, evidenciando-se como uma de suas características (Proposição 6). 

As proposições 5,6 e 7 foram corroboradas pelos resultados encontrados uma vez que 

ao cruzar o dicionário frugal com os códigos IPC, foi possível identificar que as tecnologias 

frugais dentro do corpus das 451 patentes sobre casca de banana estão concentradas em 5 

(cinco) tecnologias específicas: A23K, A23L, A61K_61P, A61P e C05G. Tais tecnologias 

estão descritas no PCT como alimentador de animais (A23K), alimentos e bebidas não 

alcoólicas (A23L), preparação para medicamentos, produtos dentais e higiene (A61K) e 

preparados para fertilizantes (C05G). As frequências obtidas na análise fatorial de 

correspondência podem ser verificadas na figura 84, onde são mostradas as tecnologias 

estatisticamente significantes a 5%. (pvalue < .05). 

Figura 84 - Análise fatorial de correspondência - Desempenho tecnológico e a frugalidade 

(Banana Peel) 

 

 

Fonte: Autor, 2016 

 Ao identificar que os desenvolvimentos tecnológicos da inovação frugal estão 

concentrados em 5 tecnologias, pode-se compreender que há um esforço de desenvolvimento e 
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pesquisa (P&D) para apresentar depósitos de patentes que usam menos recursos, que reduzem 

custos e que melhoram o desempenho (cost, reduction, low, reduce, lower e less). Tal 

observação demonstra que tanto a afirmação de Bhatti (2013) que descreve o desempenho 

suficiente e a tecnologia apropriada, quanto a afirmação de Mashelkar (2010, 2012b) são 

válidas para o contexto observado nos depósitos de patentes, corroborando as proposições 5, 6 

e 7. 

 A preocupação com a redução do custo (cost + reduction) aparenta ser o direcionador 

do desenvolvimento da inovação frugal, como se fosse a base em que se desenvolve a redução 

(reduce) do uso de recursos ou o uso de menos recursos (less). Percebe-se ainda que a tecnologia 

A23K (alimentador de animais) está voltada para a redução no uso de recursos, e a tecnologia 

A23L (alimentos e bebidas não alcoólicas) para usar menos recursos. As tecnologias A61K, 

A61P (preparação para medicamentos, dentais e higiene) e C05G (preparo para fertilizantes) 

aparentam estar focadas na redução do uso de recursos. Na figura a seguir, podem ser 

observadas as características descritas. 

Figura 85 - Desempenho tecnológico "suficiente"e "superior" em inovação frugal 

 

Fonte: Autor, 2016 

 Ao observar o gráfico da figura 85, pode-se perceber claramente do lado esquerdo que 

a redução de custo (cost + reduction) permeia as 5 (cinco) tecnologias (A23K, A23L, A61K, 
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A61P e C05G). Percebe-se ainda que a tecnologia A23K apresenta mais redução ao uso de 

recursos do que a tecnologia A23L, ainda que as duas estejam assentadas na redução de custos 

(lado esquerdo do gráfico). Esses achados corroboram também o dicionário usado para 

encontrar a frugalidade, uma vez que a “redução de custos”, a “redução do uso de recursos” e 

o “uso de menos recursos” estão estatisticamente na mesma classe semântica. 

5.10 Inovação Frugal e a contribuição das patentes: A usabilidade das patentes  

Proposição 10 e Proposição 11 

 

 Desde a publicação dos trabalhos de Dou (Dou, 2009) sobre o aproveitamento e a 

valorização do óleo de palmeiras usando patentes que uma questão vem inspirando as pesquisas 

sobre informações de patentes: Como fazer a transferência de conhecimento das patentes para 

determinada empresa ou país? É certo que muitos fatores orientadores estão no próprio trabalho 

de Dou (2009), mas florescem estudos sobre uso de informações de patentes desde então (Arora 

& Athreye, 2016; Arora, Athreye, & Huang, 2016; Baaziz & Quoniam, 2014; Barroso et al., 

2009; Breyer et al., 2013; Fleming & Sorenson, 2001; Ganguli, 2004). A questão é que as 

abordagens contribuem em grande parte com o conhecimento substantivo. Nesse trabalho de 

tese, a abordagem do processo de transferência de conhecimento pretende contribuir ainda que 

de forma muito singela com esse arcabouço de estudos, com especial interesse na inovação 

frugal. 

 Os resultados mostram que há patentes com maior potencial para a Inovação Frugal (3D 

Print, Genetic Engineering, Masculinity, Banana Peel, Cashew, Passiflora, Coal Ash Ceramic 

e Earth Rare) e patentes onde não se encontrou evidências de Inovação Frugal até esse momento 

(Tuberculosis, Kidney, Dengue, Big Data, Drone, Pollution, Fertilizer, Foiegras, 

Entrepreneurship e EAD). A tabela a seguir pode oferecer uma visão mais geral dos resultados. 
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Tabela 12 - Resumo de resultados - Patentes com potencial de Inovação Frugal 

 

Fonte: Autor, 2016 

Dos dezoito casos já processados pelo Patent2Net, oito apresentam potencial de 

frugalidade conforme a metodologia proposta, assim, essas oito patentes destacadas com 

potencial de frugalidade corroboram o suporte da patente para a inovação frugal. De outra forma 

pode-se dizer que a patente é uma resposta inédita (sem anterioridade) a uma necessidade 

social, sobre a qual se projeta alguma potencialidade comercial, portanto, a patente é um 

título de propriedade com rendas econômicas esperadas (Proposição 10). Ao identificar 

depósitos de patentes com potencial para a inovação frugal, afasta-se as características 

filantrópicas ou de caridade, ao mesmo tempo em que, evidencia-se seu potencial de geração 

de renda econômica e lucros, reforçando que a perspectiva contributiva entre as patentes e a 

inovação frugal faz sentido não apenas no plano teórico, mas também gerencial. 

 Ainda que tais evidências sejam de alguma forma sustentadoras do uso de patentes para 

o desenvolvimento de inovação frugal, faz-se necessário discutir sobre como realizar essa 

transferência. Há algumas evidências teóricas sobre o desenvolvimento local e nessa etapa do 

trabalho de tese pretende-se discutir melhor, esse aspecto da “localidade” sobrepondo a 

“globalidade”. Uma das grandes críticas do trabalho de Prahalad et al.  (Prahalad, 2009) sobre 

a “Fortuna na base da pirâmide” vem do fato de tratar os mais de 4 bilhões de pessoas que 

Número 

do Corpus
Estudo de Caso

Frequência 

média do 

Corpus

Família do Caso

Tamanho do 

Corpus (numero 

de patentes)

Potencial de 

Inovação Frugal

1 3D Print 39.04 Technology 2985 ENCONTRADO

2 Banana Peel 12.51 Natural products 451 ENCONTRADO

3 Big Data 37.05 Technology 1969 NÃO

4 Cashew 24.87 Natural products 2085 ENCONTRADO

5 Coal ash ceramic 21.31 Environment 794 ENCONTRADO

6 Dengue 19.25 Disease 1194 NÃO

7 Drone 7.9 Technology 280 NÃO

8 EAD 39.67 Technology 2870 NÃO

9 Entrepreneur 14.64 Behavior 606 NÃO

10 Fertilizer 4.6 Chemistry 41 NÃO

11 Foiegras 4.03 Meal 29 NÃO

12 Genetic Engineering 4.41 Genetics 19 ENCONTRADO

13 Kidney 14.93 Health 984 NÃO

14 Masculinity 10.21 Helth 541 ENCONTRADO

15 Passiflora 11.43 Natural products 590 ENCONTTRADO

16 Pollution 5.8 Environment 17 NÃO

17 Rare earth 22.45 Environment 785 ENCONTRADO

18 Tuberculosis 14.12 Disease 1247 NÃO

Total patents 17487
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vivem nos países emergentes como um “mercado potencial”. Esse é um dos pontos de separação 

entre a chamada “Inovação da base da pirâmide” e a Inovação Frugal. Do ponto de vista teórico, 

a Inovação Frugal depende de algumas estruturas locais de produção e distribuição (Agarwal 

& Brem, 2012a; R. Basu et al., 2013; Baud, 2016). Considerando esse pressuposto, ao verificar 

que é possível separar patentes que tem potencial de frugalidade e as patentes que não tem esse 

potencial, pode-se pensar que, para viabilizar o uso desse conhecimento, será necessário 

transferir as informações sobre as patentes com potencial frugal para a entidade localizada no 

país emergente e subdesenvolvido. Após classificar as patentes, ainda que as barreiras 

relacionadas a língua e ao desenvolvimento intelectual possam ser obstáculos imediatos, não 

parece tão complexa a transferência. O fato é que conforme descrito por Bhatti e Ventresca 

(2013), a Inovação Frugal depende do contexto que cria a necessidade. Isso significa que 

transferir informações para determinado país de forma aleatória em determinado momento 

aleatório pode ser, de fato, o real obstáculo. Nesse aspecto os resultados apontam que a o 

depósito de patentes frugais acontece predominantemente em países emergentes. Esse fato, 

evidencia que países desenvolvidos não têm dedicado esforços na direção da Inovação Frugal 

até o momento, assim, o país onde a patente é depositada, pode ser considerado uma proxie 

do “locus” onde a solução (patente) faz sentido econômico (inovação), portanto, nesse país 

de depósito da patente, há maior probabilidade de o problema descrito na patente existir 

(Proposição 11). Ainda que seja possível localizar os países onde existem depósito de patentes 

frugais (identificou-se nesse estudo que são os emergentes) é necessário definir em que 

momento a transferência terá mais chances de absorção (Mazieri et al., 2014). Os resultados 

obtidos pelo método proposto, auxiliam na definição do “quando” a transferência de 

conhecimento contido nas patentes frugais pode ter mais chances de absorção. Parece razoável 

pensar que as maiores chances de absorção ocorrerão a partir do ano em que iniciaram os 

depósitos de patentes frugais naquele determinado país. A decisão final dependerá da estratégia 

de transferência de conhecimento, no entanto, parece mais razoável transferir o conhecimento 

para países onde já existem pedidos de patentes sobre o conhecimento a ser transferido a partir 

do momento em que tal iniciativa pôde ser observada.   
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Figura 86 - Análise fatorial de correspondência - momento com maior chance de 

absorção de uma Inovação Frugal (Caso Banana Peel) 

 

Fonte: Autor, 2016 

 

  No caso em estudo, percebe-se que a partir de 2008, iniciaram-se os depósitos de 

patentes sobre Casca de Banana com aspectos de redução de custos e redução do uso de 

recursos. Pode-se depreender que há uma tendência crescente, saindo de frequência somada 

dos termos frugais de 9 em 2008 para 153 em 2015. As chances de absorção dos conhecimentos 

sobre a valorização da casca de banana são maiores quando realizadas após 2008 nos países 

em que há algum depósito de patentes sobre o conhecimento a ser transferido, corroborando 

as proposições 10 e 11. 
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Capítulo 6 - Conclusão 
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6 CONCLUSÃO 

  A Inovação Frugal nasceu nos países emergentes e subdesenvolvidos, considerando a 

sua constituição original de inovação ingênua (Bhatti, 2013) e mesmo depois de seu 

desenvolvimento como resposta a contextos restritivos mais amplos, parece permanecer nos 

países emergentes. Tal conclusão deve-se ao fato de verificar que as Inovações Frugais 

identificadas foram depositadas em países emergentes e não em países desenvolvidos. Não 

foram identificadas evidências do interesse dos países desenvolvidos pelas Inovações Frugais 

na amostra analisada (17.847 patentes). Verifica-se que a China e a Rússia demonstram grande 

interesse em Inovações Frugais. 

 As patentes que descrevem tecnologias de informação e comunicação como Big Data, 

Drone e EAD não apresentam as evidências de frugalidade. Ainda que essas tecnologias possam 

ter ligações com Inovações Frugais, quando os depositantes de patentes as fizeram, não usaram 

nos resumos das mesmas os termos identificadores da frugalidade. Em comum, tem-se o fato 

de tratarem-se de tecnologias recentes (últimos 5 anos). Pode-se acompanhar essas patentes 

para compreender quais serão os desdobramentos futuros e se elas começarão a ser pensadas 

como indutoras da redução de custos ou da redução do uso dos recursos. As patentes sobre 3D 

print, ainda que seja classificada nesse estudo na família das tecnologias da informação e 

comunicação, apresentaram potencial de frugalidade. 

 Quando são analisadas as patentes envolvendo recursos naturais e resíduos como 

Banana Peel, Cashew, Passiflora, Coal Ash Ceramic e Earth Rare, verifica-se a presença dos 

elementos definidores da frugalidade. Pode-se pensar sobre alguma tendência a frugalidade 

quando se pensa em aproveitamento de casca de banana ou mesmo de cinzas de carvão de 

cerâmicas ou a valorização da castanha de caju, flor de maracujá e terras raras. Por analogia, 

após esse estudo, pode-se inferir que a cognição direcionada a valorização de um resíduo ou de 

um recurso natural traz consigo parte do mind set frugal. Nesse ponto, o inventor e o depositante 

que se interessam por depositar patentes sobre recursos naturais e resíduos podem ser potenciais 

empreendedores frugais. Os resultados desse estudo apontam para a seguinte ordem: Contexto 

Restritivo Observável –> Inventor desenvolve Solução -> Solução Depositada como Patente. 

Ao analisar-se os abstracts das patentes, podem ser alcançadas as percepções cognitivas do 

inventor e a configuração do contexto restritivo que esse inventor observou. Por isso a 

conclusão de que a Inovação Frugal não é um tipo de inovação e sim uma resposta a um 
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contexto restritivo observável. Dessa forma, a Inovação Frugal pode coexistir com as inovações 

arquiteturais, modulares e radicais (Henderson & Clark, 1990). O próprio trabalho de Rao 

(Balkrishna C. Rao, 2013) confirmou que a Inovação Frugal pode ser disruptiva. Com os 

resultados alcançados, tal afirmação foi revestida de alguma evidência empírica, observando as 

patentes depositadas. 

 As doenças consideradas negligenciadas, como a Dengue, Tuberculose, além de Pedra 

nos Rins não demonstram potencial para Inovação Frugal. É um fato de certa forma alarmante, 

sobretudo porque tais doenças são mais comuns nos países emergentes e subdesenvolvidos. Tal 

descoberta pode explicar em parte a ocorrência de epidemias de Dengue, cujo desenvolvimento 

ainda não se mostra a altura dos possiíveis problemas a saúde de populações inteiras. Nessa 

mesma linha de raciocínio, as patentes sobre Poluição também não apresentam evidências de 

potencial frugalidade. Nesse caso, a interpretação pode ser também polêmica, ou seja, os 

desenvolvimentos técnicos e tecnológicos que respondem ao controle ou combate à poluição 

não estão sendo pensados do ponto de vista da redução dos custos ou da redução do uso de 

recursos. Caso soluções sejam encontradas, essas podem ser exclusivas aos países 

desenvolvidos, pelo menos no início do ciclo de vida dessas tecnologias. 

 As patentes sobre Engenharia Genética não apresentam evidências de potencial frugal. 

Da mesma forma que o caso das doenças negligenciadas (Dengue e Tuberculose) a engenharia 

genética ainda não tem orientação inclusiva, seja pela redução dos custos, seja pela redução do 

uso de recursos.  

 Ao analisar esses casos, foi possível sustentar que as Patentes podem contribuir com a 

Inovação Frugal e que o método de análise de full text (textmining) proposto responde a 

pergunta de pesquisa: Como as patentes e as inovações frugais podem ser analisadas numa 

perspectiva contributiva? Ao usar a classificação hierárquica descendente, é possível separar as 

classes semânticas que no contexto das patentes são definidas como descrições perceptivo-

cognitivas de uma resposta técnica ou tecnológica a um problema. No contexto das patentes, 

um problema é uma representação material-social relativa, de certo nível de obstáculo 

percebido, que separa determinado estado atual de um desejado estado futuro. O estado 

aspiracional futuro pode ser deflagrado por um desejo (respostas por meio da inovação 

estruturada) ou de uma necessidade essencial (respostas por meio da inovação frugal). 

Considerando-se as bases de dados de patentes como Big Data, define-se Big Data como uma 
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representação cognitiva do comportamento social aplicado às soluções gerais para a vida 

humana. Ao fazer o caminho de volta (partindo-se das patentes até o contexto restritivo 

observável que as inspiraram) podem ser identificadas as distâncias entre o discurso 

socialmente desejável e as atividades de desenvolvimento técnico e tecnológico em que a 

sociedade está de fato empenhada. 
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e comunicação 

Artigo, recebido em 10/2013, aceito em 02/2014, publicado em: Encontros Bibli: revista 

eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, v. 19, n.39, p.243-268. Jan./abr., 

2014. ISSN 1518-2924. DOI: 10.5007/1518-2924.2014v19n39p243. Autores: Luc Quoniam, 

Cláudia terezinha Kniess and Marcos Rogério Mazieri.  

 

 

1 Introdução 

As patentes apresentam-se como fontes importantes de informações uma vez que os 

resultados tecnológicos apresentados para realização do pedido de patenteamento raramente 

são replicados em outras publicações [BAQ04] [QUO10]. Os vários escritórios responsáveis 

por pedidos de patentes são de livre acesso do público pela internet e mantém bancos de dados 

com descrições completas das invençõe s apresentadas para depósito. Essas patentes, aprovadas 

ou não, bem como a descrição das invenções em termos funcionais e de aplicação permanecem 

disponíveis e visiveis para o público em geral formando uma grande biblioteca tecnológica 

[DOU10]. 

De acordo  com Ringuet, Louis Le Prince [RIN69] "Qualquer pessoa que encontra o que 

procura faz, em geral, um bom trabalho acadêmico; pensando sobre o que quer encontrar, 

muitas vezes negligencia os sinais, às vezes pequenos, que trazem algo diferente do objeto de 

suas previsões. O verdadeiro pesquisador deve aprender a prestar atenção aos sinais que 

revelam a existência de um fenômeno que não espera " 

Essa citação ilustra a pesquisa que pode ser realizada sobre a informação "patente". As 

informações sobre os sistemas de patentes são complexas, seu estudo abrangente, juntamente 

com uma visão criativa ("out of the box") [SWB04], supera a estrita função básica da patente. 

Tem-se, em várias ocasiões, orientado a pesquisa em torno da patente, escrevendo as possiveis 

invalidações de patentes existentes, criação de informações para agregar valor e construindo 

links para outros sistemas de informação. Busca-se neste trabalho colocar em perspectiva estes 

experimentos, conectando-se na medida do possível, com recursos atualizados, limitando 

voluntariamente a conteúdos livres e disponíveis na web (de modo que o custo não seja uma 

barreira para a divulgação) e brochuras de divulgação, que com a leitura oferecem ao 

pesquisador da Ciência da Informação e Comunicação, uma base para iniciar a investigação 
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neste campo de estudo. 

 

2 Patentes e "Soft Technology" 

A propriedade intelectual  é dividida entre os direitos autorais (copyright) e de 

propriedade industrial [HAB11, WOR04] (extensão [WOR00A]). Este último inclui invenções 

(patentes), marcas, desenhos industriais e indicações geográficas de origem. A relação entre 

propriedade intelectual e desenvolvimento econômico é óbvia e tem sido objeto de muitos 

artigos [IDR03, WOR11A] (extensão [WOR00B, WOR06]). É parte das manifestações 

tangíveis de atividades intangíveis relacionadas com a "sociedades do conhecimento" [BIN05]. 

Na propriedade industrial, a patente desempenha um papel fundamental, através de seu papel 

estratégico, pois representa um direito de propriedade de uma invenção, um produto ou um 

processo que fornece uma nova solução técnica para resolver um problema. As condições para 

a obtenção de tal propriedade são amplamente descritos na literatura, bem como as condições 

de validade desses direitos e como aplicá-las. Nesse estudo, o interesse é centrado em patentes 

do ponto de vista estritamente informativo e as possibilidades de explorá-la para outros fins que 

a estrita propriedade proposta. 

A patente é vista como uma forma de expressar ao mercado, a investigação puramente 

técnica e tecnológica. Evidencia-se aqui, que a patente pode conduzir a pesquisa, além da estrita 

investigação técnica. Pode-se trabalhar em muitas áreas relacionadas com "Soft Technology" 

[JIN05] e colocar em perspectiva a possível evolução das "Hard Technology" para "Soft 

Technology". 

A Figura 1 mostra a classificação das tecnologias hard e soft e o seu relacionamento 

cada uma de suas possiveis tecnologias correspondentes que poderão ser adaptadas por meio 

de pesquisas com informações de patentes.  

 

Figura 1: Mapa das Tecnologias (de acordo com [JIN05]) 
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Fonte: JIN, ZHOUYING: Global Technological Change: From Hard Technology to Soft 

Technology (2005) 

 

3 A patente como fonte de informações 

 

Como qualquer título de propriedade, a patente é o que faz este título público. Os vários 

escritórios de patentes, portanto, têm bases de dados para tornar públicos esses títulos. No 

entanto, a descrição da invenção em muitos casos é muito distante do mínimo necessário para 

dar direito ao título de propriedade, uma vez que esta tem de ser capaz de informar 

completamente como reproduzi-la. Desta forma, nestas bases de dados, não estão apenas as 

invenções que foram validadas como título digno, mas também pedidos de registro de patentes 

de invenções que não foram bem sucedidas, quanto a adequada descrição por exemplo. Cada 

aplicação deverá indicar também referências ao que já existe, tornando o pedido de registro de 

patente uma revisão de toda a literatura sobre o assunto reclamado. Dadas as questões 

financeiras em torno dos pedidos de patentes e uso desse resultado, sistemas de documentação 

que gerenciam esses pedidos de registro de patentes são extremamente eficientes [WOR04]. 

 

3.1 A patente, fonte de informações da deep Web (Invisible Web) 
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A "web invisivel"8 é definida como a web que não é acessivel por motores de indexação. 

Para fazer parte da "Web visivel" a informação deve ser acessivel por um simples "click". Bases 

de dados cujo acesso é obtido atraves de uma equação de investigação são parte da "web 

invisivel", pela simples razão de que os robôs de indexação não são capazes de construir 

consultas. Para acender a esta informação, é essencial conhecer o ponto de entrada e escrever 

uma equação de pesquisa. No caso dos bancos de dados de patentes, há muitos pontos de entrada 

como por exemplo, pelos meios básicos de arquivamento de patetes, por países com um 

escritório de patentes, seguindo os procedimentos do pedido da patente como componentes da 

equação de pesquisa ou o procedimento de arquivamento da patente sendo esta  europeia ou 

global. No entanto, com a finalidade de aumentar a eficiência, o Escritório Europeu de Patentes 

(EPO) disponibiliza um sistema de acesso a estas informações (ferramenta [EUR00A]), 

envolvendo três bases (um agrupamento baseia diferentes escritórios nacionais de patentes 

(hoje com 80 paises), outro agrupa as patentes europeias e o terceiro as patentes mundiais). 

Todas estas três bases, portanto, contém mais de 70 milhões de documentos de patentes, cada 

um com 20 páginas, em média, 1,4 mil milhões de páginas, que constituem uma verdadeira 

"gigantesca enciclopédia tecnico-tecnolócica", que abrangem o período de 1836 até os dias 

atuais. Para estabelecer comparação, a Encyclopaedia Britannica9, por exemplo, é composta por 

32.000 páginas em 6000 artigos. 

 

3.2 A patente, fonte de informação"universal" 

 

O depositante de uma patente deve fazer a solicitação de registro de patentes por escrito 

na língua utilizada pelo Escritório de Patentes onde o depósito está disponível, mas também 

obrigatoriamente um registro bibliográfico em Inglês (Figura 2).  Resumos são traduzidos para 

o francês , alemão, italiano, português, espanhol, automaticamente, graças a um acordo entre o 

Google (Google Translate10) e do Instituto Europeu de Patentes. A pesquisa documental sobre 

a patente pode ser realizada em qualquer um dos campos documentais, incluindo o título e o 

resumo em forma de pesquisa "texto completo". É interessante notar a ausência de campo 

documentário "palavra-chave". Na verdade, pedidos de patentes são elaborados em cada uma 

                                                           
8 http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_profond 
 
9 http://www.britannica.fr/viewPrd.asp?idproduct=19 
 
10 http://translate.google.com/ 
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das línguas do país de destacamento, a World Intellectual Property Office escolheu como 

técnica de descrição, não as palavras-chave ou uma enciclopédia, mas um sistema de 

classificação , independente da língua, denominado Classificação Internacional de Patentes 

(IPC). 

 Na Figura 2 são apresentados exemplos dos conceitos descritos anteriormente, ou seja, pode-

se verificar o resumo em ingles, os códigos internacionais (Classification) numa patente chinesa 

que apresenta essas referências bibliográficas patentárias quando o depósito estava sendo 

solicitado.  

 

Figura 2 Exemplo de um registro bibliográfico de uma patente chinesa. 

 

Fonte: OFFICE EUROPEEN DES BREVETS: Open Patent Services (OPS)  

 

3.3. A patente como matéria-prima para o "homo faber" 

 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, representa o estágio final da 

pesquisa e desenvolvimento, tangibilizando a criação da mente humana em forma de título de 

propriedade: Patente. Os aspectos da inteligência e do conhecimento aplicados ao 

desenvolvimento de determinadas soluções tecnológicas são consolidadas com o depósito de 

uma patente, garantindo por protocolo que trata-se de algo novo, inédito, sem anterioridade. 

"... Inteligência, considerada, no que parece ser a abordagem inicial é a capacidade de 

fabricar objetos artificiais, especialmente ferramentas para fazer ferramentas, e para variar a 

produção por tempo indeterminado", disse Henri Bergson [BER03] ao definir o conceito de 

"homo faber". Esta abordagem aplica-se a patente e foi assumida pela Organização Mundial da 
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Propriedade Intelectual [WOR00B], que define o estágio final de desenvolvimento tecnológico 

(de acordo com Ungku Aziz), como: "No sexto passo, aprendemos a construir as máquinas que 

produzem outras máquinas”. Começamos a inovar, preparando-se para entrar no campo da 

tecnologia moderna, particularmente nas áreas de ciência da computação, robótica e 

biotecnologia, para uso de energia e matérias-primas, sem prejudicar o meio ambiente,  

exportando produtos de alta tecnologia. Neste ponto, o sistema de propriedade intelectual já 

está integrado na investigação e no desenvolvimento científico. Ferramentas para criar 

ferramentas e transformar seu ambiente, formar seu pensamento e orientar suas mãos. Isto leva-

nos à noção de "stigmergy"11, que foi discutido para a Ciência da Informação e Comunicação 

2.0 por Charles Victor Boutet [BOU11]. Para usar a patente como um objeto de pesquisa, esses 

conceitos devem ser mobilizados para superar as ferramentas propostas para análise de patentes 

e criar outras ferramentas para analisar as máquinas que criam novas ferramentas ... aumentando 

o grau da complexidade. O Instituto Europeu de Patentes tem, em sua base (mais de 70 milhões 

de patentes) uma interface de programação12 (Application Programming Interface ou API) 

(ferramenta [OFF00]). A API já criada possibilita uma série de ferramentas (algumas mostradas 

nesse estudo) e que oferece ao pesquisador em Ciência da Informação e Comunicação, a 

capacidade de criar  outras máquinas para criar ferramentas para compreender e transformar o 

seu ambiente. A limitação das análise possiveis com o uso dessa API é a nossa própria 

imaginação. A atividade de pesquisa com patentes é bem em torno do conceito de "homo faber", 

não limitar a pesquisa para o papel de espectador inativo, passivo, sem interação com a 

sociedade que o abriga. Esta abordagem também reforça a necessidade de investigação em 

equipe multidisciplinar. Em algumas áreas relacionadas identifica-se que patenteá-la 

rapidamente se torna indispensável. Apresenta-se nesse estudo, a necessidade de contribuição 

da Ciência da Informação e Comunicação, conhecimento legal (lei da propriedade intelectual), 

domínio técnico (química, materiais, farmacêutico, médico), computadores, responsabilidade 

empresarial, desenvolvimento de negócio sustentável, inovação, criatividade, entre outras, 

forçando-nos a trabalhar em equipe, conforme muitas vezes justificado pelas abordagens de 

vários autores na literatura. 

 

 

 

                                                           
11 http://fr.wikipedia.org/wiki/Stigmergie 
 
12 http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation 
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4 A Classificação Internacional de Patentes: descrição "universal" 

 

A Classificação Internacional de Patentes (IPC) é uma descrição tipificadora da 

tecnologia. Cada patente deve ser descrita pelo IPC. Como corolário tudo que é "patenteável" 

é descrito por ele. Ele foi posto em prática pelo Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação 

Internacional de Patentes de 24 de Março de 1971, alterada em 28 de Setembro de 1979. Para 

o IPC, desenvolvido em duas línguas "oficiais" (Francês e Inglês), a tecnologia divide-se em 

oito seções com aproximadamente 70.000 subdivisões descritas por um simbolo. A 

classificação é muito útil para procurar documentos de patentes no contexto da pesquisa sobre 

o "estado da arte". Um banco de dados livre e de livre acesso on-line (ferramenta [WOR00C]) 

permite a pesquisa nessa classificação (incluindo texto livre). As versões download desta 

classificação estão disponíveis (ferramenta [WOR00D] ). Um dicionário (ferramenta 

[WOR00E]) (chamado slogans ou palavras-chave) pode iniciar uma classificação de navegação 

usando 22.798 a 25.676 palavras-chave sendo estas em inglês ou francês. Este dicionário é parte 

dos recursos para download. Outras ferramentas, mais recentes, podem auxiliar a começar se 

familiarizar com a classificação. IPCCAT (Ferramenta [WOR00F]) é uma ferramenta de análise 

automática de um texto apresentado para oferecer as Classificações Internacionais de Patentes 

(máximo de 5) que melhor descrevem os sujeitos objetos de texto de tecnologia (por exemplo, 

publicidade ou técnica manual). Dado que os escritórios nacionais de patentes devem usar essa 

classificação, eles geralmente fornecem traduções para outras línguas. Assim, por exemplo, o 

INPI (Instituno Nacional da Propriedade Intelectual brasileiro) oferece uma tradução para 

português, espanhol, alemão e um dicionário de palavras portuguesas. A Classificação 

Internacional de Patentes é atualizada periodicamente, a cada cinco anos. Escritórios nacionais 

de patentes para tentar otimizar os sistemas, podendo usar os sistemas locais de Classificação 

de Patentes. Sem ser exaustivo, é possível citar ECLA (Classificação Europeia), a classificação 

de patentes dos EUA e a classificação de patentes da China. Se as classificações nacionais são 

úteis para melhorar as buscas "locais" só a Classificação Internacional de Patentes é a ligação 

(menor denominador comum) entre esses diferentes sistemas. Todo o sistema de informações 

complexas justificou a orientação de uma tese de doutorado [SAN95] em 1995 para a 

"racionalização do uso da Classificação Internacional de Patentes por análise funcional para 

atender a demanda da informação industrial.  

 

4.1 Classificação Internacional de Patentes "pivo entre os mundos" 
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Conforme visto anteriormente, IPC é o núcleo de uma interface entre diferentes 

linguagens para a descrição da "matéria patenteável." É o meio, sem saber um idioma para ver 

o que está patenteado em torno de um problema em outro idioma. Dada a disponibilidade de 

tradutores automáticos com qualidade e a disponibilidade de 48.474 entradas "palavra-chave", 

é ainda possível sistematizar facilmente o papel central do IPC. Ele também pode fornecer um 

rápido diálogo entre especialistas na mesma área, mas a comunicação em idiomas diferentes. 

No entanto, pode desempenhar um papel fundamental com outra "territorialidade", como, por 

exemplo, para traduzir a linguagem da publicidade e a designação comercial em linguagem de 

pesquisa e desenvolvimento (P & D) através da ferramenta IPCCAT. Generalizando um pouco 

mais, é possível descrever "tecnicamente" uma edição inteira. Este é o caso de "de acordo com 

o Inventário Verde IPC" (ferramenta [WOR00G]), desenvolvido pelo Comite de Peritos da 

União IPC ", a fim de facilitar a busca de informações nas patentes sobre tecnologias 

ambientais. Este inventário verde foi construído com uma lista de termos estabelecidos pela 

Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC13). A aplicação em linha 

(on line) permite não apenas determinar o código do IPC como um termo, mas encontrar as 

patentes diretamente relacionadas aos correspondentes códigos de IPC produzindo resultados 

sintéticos em forma de quadro, como mostrado na Figura 3, para o termo "ciclo combinado com 

gaseificação integrada" tem-se por exemplo o Código IPC "F02C 3/28". Isto é conseguido 

através de um link para "Patentscope" (Ferramenta [WOR00H]) Interface de Patentes,  Patentes 

Mundiais da consulta, menos extenso do que o Instituto Europeu de Patentes, mas que permite 

o tratamento precoce sintetizado. 

Figura 3 pesquisa sintética do Inventário Verde de acordo com os resultados do IPC. 

                                                           
13 http://unfccc.int/2860.php 
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Fonte: PATENTSCOPE - WIPO - Search International and National Patent Collections  

 

Esta aplicação é uma demonstração da utilização do IPC como um sistema pivô entre as 

questões sociais, ambientais e as realidades industriais, oferecendo caminhos para a aplicação 

à realidade "mercado" da evolução social como o "Desenvolvimento social (SD) " ou a " 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE). " Este é também um ponto de passagem entre 

Hard Technology e a Soft Technology. Este exemplo é adaptável a vários outros setores, como 

o "humanitário" e o "desenvolvimento". Poderia ser um modelo de pesquisa de aproximação 

"público-privado" para financiamento de pesquisa e desenvolvimento com base no modelo de 

desenvolvimento da "tripla hélice" [ETZ08] onde a pesquisa e as sinergias público-privadas são 

buscadas. Juliana Ravaschio [RFQ10], estudando uma amostra de teses bibliografias (Brasil e 

EUA 586 brasileiras e 580 americanas) em áreas relacionadas à pesquisa tecnológica descobriu 

que há citações de patentes em 15% das teses. Este resultado mostra o desconhecimento do 

tema "patente" no mundo acadêmico. Ignorância multifacetada, mas, certamente, em parte 

devido à utilização de vocabulário e conceitos próprios, que moldam a comunicação a respeito. 

Foi por este motivo que a pesquisa foi "Mapeando os bancos automáticos científicos e técnicos 

de dados bibliográficos, utilizando a Classificação Internacional de Patentes: contribuindo para 

a aproximação entre a ciência e a tecnologia" desenvolvida por Pascal Faucompré [FAU97]. 

Esta pesquisa, trabalhando com o sistema IPC vem com palavras-chaves como pivô de 

indexação de bases de dados científicas, verificando descrições de pesquisa acadêmica com a 

descrição dessas pesquisas industriais. Descritores de mapeamento da base científica PASCAL 

com "palavras-chave" IPC permitiram o mapeamento de 8.175 descritores para a re-indexação 
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de artigos científicos automáticos com códigos IPC, como apresenta a Figura 4, abrindo o 

caminho ou pontes entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa no setor privado. 

 

Figura 4 Exemplo de re-indexação automática de artigos científicos por códigos IPC 

 

Fonte:  FAUCOMPRE, PASCAL (1997) 

 

Um teste de viabilidade da re-indexação automática, realizada em 14 000 referências de 

artigos científicos mostraram, por exemplo, como era possível encontrar listas de empresas, 

envolvidas na investigação (patentes) sobre os mesmos campos como laboratórios 

"academicos", conforme apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 Lista de potenciais parceiros. 

 

Fonte: FAUCOMPRE, PASCAL (1997) 

 

Este sistema de indexação de conteúdo de patentes revela-se mais do que apenas um 

sistema de descrição de conteúdo. Ele pode ser um verdadeiro sistema pivô multilingue para a 

realização concreta da atividade de pesquisa e desenvolvimento no setor privado. 

 

5 A patente, base de "indicadores de produção" 

 

Um indicador é uma forma de reduzir a quantidade de informações (dados) apresentados 

(s), a fim de aumentar o significado, a compreensão (destes dados e informações) para o usuário 

final. Normalmente a tomada de decisão está no centro das preocupações deste usuário. O 

indicador (estatístico) deve atender a critérios de qualidade. Aqueles listados por George Udny 

Yule [YUL19], parecem mais relevantes. Um indicador deve: 

 

1. Ser definido com clareza e objetividade (o cálculo não envolve uma avaliação do 

observador); 

2. Depender de todas as observações e ter um significado global, para assegurar a convergência 

para um limite como o aumento do tamanho da amostra; 

3. Ser muito sensivel a valores extremos (e, assim, as flutuações da amostragem); 

4. Ter um significado concreto (especialmente útil para apresentar os resultados a não 

estatísticos); 

5. Ser fácil de calcular; 
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6. Se prestam facilmente à álgebra, o que significa que estão naturalmente incluídos nas 

fórmulas ou teoremas da probabilidade. " 

Raramente um indicador irá satisfazer todos estes critérios, mas cuidados devem ser 

tomados para tentar satisfazer esses ao máximo possível. No caso dos indicadores baseados nas 

questões de bases de dados documentais, o critério 2 depende da qualidade da base e a 

recuperação realizada. Sabemos que por causa de imperfeições (indexação de erros de entrada 

de dados documentais não completos nas bases de dados) e erros de coleta de dados em 

documentos estão longe de ser desprezíveis. É por isso que os indicadores estatísticos, com base 

em pesquisa documental não têm valor "absoluto", mas a maioria deve ser interpretado como 

"diferencial" ou comparando mudanças relativas em vários indicadores (todas as coisas são 

iguais em outros lugares). A técnica de construção de indicadores de bibliografias são 

freqüentemente chamadas de bibliometria14. Se a própria avaliação científica sem fins lucrativos 

(bibliometria) é um tema de muita controvérsia (assim como muitas vezes interpretado como 

valor "absoluto"), bibliometria em dados de patentes também. As informações das patentes tem 

cinquenta campos então, muitos indicadores podem ser desenvolvidos em um campo, ou na 

intersecção de várias áreas. Estes indicadores podem ser feitas ao nível macro (business global, 

nacional ou mundial) [WOR11B], ao nível médio (alguns grandes grupos) ou no nível micro 

(segmentos embrionárias e os países emergentes). Sua constituição, interpretação e importância 

estratégica não são realizadas da mesma forma. William Nivilo [NIV93] durante seu trabalho 

intitulado "Sistemas de vigilância sistemática para a gestão estratégica da empresa: o tratamento 

da informação sobre patentes e a literatura de informação estratégica", desenvolveu indicadores 

médios e micro. Desenvolvido num contexto quando nenhuma patente, estava disponível na 

Internet (era só o começo), esta pesquisa não poderia ser realizada em grupos grandes com 

grandes portfólios de patentes e de grandes bases domésticas constituído por download via 

modem de servidores pagos. A primeira base de dados de patentes disponíveis na internet foi a 

do INPI em 1994 [OSP05]. Atualmente, o Ofício Mundial da Propriedade Intelectual oferece 

indicadores simples, mas eficazes, por meio de sua função "PATENSCOPE" [WOR00H], como 

vimos, diretamente de seu servidor. A "Sociedade Internacional para a Informação de Patentes", 

uma organização sem fins lucrativos, oferece em seu site links para aplicativos e sites para fazer 

indicadores de patentes. No entanto, o acesso a essas informações não é gratuito.  [INT00] (há 

pouca pesquisa acadêmica neste campo). Além das restrições de acesso devido a custo, há ainda 

restrições quanto a funcionalidades como análise de agrupamento (pool), por exemplo. Um dos 

                                                           
14 http://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliométrie 
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poucos website disponíveis é o  PriorIP (ferramenta [WIL00]), usado para construir e analisar 

pools de patentes em torno de questões tecnológicas , como mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6 Exemplo de tecnologia de cluster desenvolvido pelo website  PrioIP 

 

Fonte: WILKENLOH, CHRIS: PriorIP - Organizing the World’s IP (2011) 

 

A aplicação PatentNet (ferramenta [SHI00]) também é interessante, para ser distribuída 

como código-fonte, e, portanto, pode servir como um ponto de partida para um comportamento 

do "homo faber". 

 

 

 

6 A patente, ferramenta de "transferência de tecnologia" ou "criatividade"? 

 

Falar de patentes, é falar de Pesquisa & Desenvolvimento (P & D). Mas fazer P & D 

sem mercado é caro. A colocação dos resultados da P&D no mercado também é muito cara, 

portanto, os passos para obtenção de "licenças" serve para proteger o investimento na P & D ou 
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para proteger a colocação no mercado. Este é um ato de transferência de tecnologia. Mas os 

"genéricos" e "espaços públicos" também são formas de transferência de tecnologia, a 

recompensa não é necessariamente financeira. Pensar dessa forma é olhar para a patente com 

os olhos dos outros. " Deve ser lembrado que, figuram na base documental, os pedidos de 

patentes (que não significa que ela tenha sido concedida). Depois, que uma patente é concedida 

torna-se legalmente válida a qualquer momento. O caso mais óbvio (e mais famoso) de não-

validade de uma patente é o termino do tempo durante o qual a patente é válida. Mas há muitas 

outras razões (não pagamento de anuidades, a falta de representação legal no país ...). Wanise 

Barroso [BOR03], examinadora de patentes do INPI, no momento da conclusão de seu trabalho 

de pesquisa sobre o assunto propôs a criação de uma base de patentes nos termos desta Lei, 

contendo apenas "patentes áreas públicas", para distribuição às PME, a fim de facilitar a 

transferência de tecnologia. Isso foi possível por meio de consulta a banco de dados no campo 

dando informações para o status legal da patente. Estemostrou que mais de 30% das patentes 

na base brasileira tornou-se pública em 5-6 anos e cerca de 40% da base é de domínio público 

e pode ser usada de forma livre e aberta como uma enciclopédia técnica, tecnológica, pois, os 

pedidos de patentes devem ser escritos para serem capazes de orientar como produzir o que é 

reivindicado (mas não é obrigatório que estejam no "mercado"). A partir desses dados, se 

assumirmos que não há nenhuma razão para que diferentes proporções em outros bancos de 

dados disponíveis, teríamos uma estimativa de 28 milhões como o número de pedidos de 

patentes livres "reutilizáveis" no mundo. O estatuto jurídico de patentes incluídas nas interfaces 

de consulta são mencionados com link para a base de INPADOC [EUR00B] para cada usuário 

quando existe a conexão. Este número ainda é muito pequeno, porque a proteção de patentes é 

limitada geograficamente ao território para o qual a patente foi arquivada e encargos pagos. 

Assim, o conhecimento contido em uma patente chinesa é usada diretamente para desenvolver 

novos produtos em todos os países do mundo, exceto nos países em que a patente é legalmente 

depositada ( neste exemplo exceto na China). Ao número de patentes "domínio público" 

mencionadas acima, temos de acrescentar o número de patentes usadas em outros países onde 

não foi extendida. Apesar de não ter nenhuma estimativa precisa, o número torna-se realmente 

significativo. Este fato pode ser usado sistematicamente para tentar promover produtos naturais 

ou tratar resíduos agregando valor a eles. É uma fonte de assistência ao desenvolvimento, 

independentemente do país. No mínimo, é uma fonte de inspiração e criatividade, quase sem 

limite. Uma descrição mais detalhada desta abordagem está descrita [DOU10] pelo professor 
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Henri DOU, perito em transferência de tecnologia e exploração de recursos para a África, pela 

World Intellectual Property Office. 

 

6 A imperfeição dos sistemas de recuperação de informação 

 

Recuperação de informação baseada no uso de operadores booleanos (e, ou, não, 

próximo) não respondem a algumas perguntas mas simples da vida cotidiana. Considere um 

exemplo: 

Uma pergunta simples "encontrar empresas para três áreas de especialização (pão, vinho e 

queijo), que fazem P & D. Nesse ponto, sabe-se que se pode responder a questão com uma 

consulta básica de patentes, mas é impossível responder com operadores booleanos tradicionais. 

Na verdade, esses operadores buscam a presença de habilidades (palavras) no mesmo 

documento e não olham em diferentes documentos. Uma empresa com documentos segregados 

em três áreas distintas de patentes, têm boas habilidades nas três áreas,  e não serão apresentadas 

em um documento indicando a união dessas três áreas. Responder rapidamente para o 

computador com uma associação entre os termos, torna isso possível. A junção só é possível se 

o banco de dados é montado em um sistema relacional, e a sua interface permite esta junção. 

No entanto, tradicionalmente, os bancos de dados de documentos não são montados em 

sistemas relacionais, e quando eles estão (mais atualmente), a junção não está disponível como 

uma opção. 

Encontramos esta falha, e trabalhamos em consultas de sistemas utilizando comandos 

estatísticos disponíveis em bancos de dados em servidores pagos [DHQ90]. Esta falha de 

sistemas de recuperação também foi descoberta e explorada por Don R Swanson [RSW86] no 

banco de dados Medline documentário. A pergunta era "como encontrar substâncias que 

interagem com todos os sintomas de uma doença (potencialmente doença em si) e ninguém fez 

a relação entre essas substâncias e da doença." 

 

Ao explorar esse conceito, a pesquisa de Jean Dominique Pierret [PID10, PIE06] 

"Metodologia e estrutura de uma ferramenta de descoberta de conhecimento com base na 

literatura biomédica: um estudo baseado no uso do aplicativo MeSH" permitiu-lhe depositar 

quatro patentes sobre novas indicações médicas de moléculas baseadas em recombinações de 

conhecimentos já patenteados, a fim de chegar ao mercado. Isso prova que, se fosse necessário, 

seria possível até mesmo "inventar" patenteamentos por recombinação do conhecimento 
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existente com técnicas de documentário. Dado o fenômeno da sobrecarga de informações, não 

é necessariamente mais informações que produzem os resultados "não correlacionadas". Este 

tipo de metodologia pode ser generalizada para materiais, processos ... A experiência de 

Dominique Pierret é de nosso conhecimento a primeira criação de "matéria patenteável" a partir 

de pesquisas bibliográficas. Para ir mais longe nesta área, será necessário novamente para usar 

o conceito de "homo faber" para melhorar as interfaces de documentos para sistematizar estes 

tipos de consultas. Essa metodologia faz parte dos métodos agrupados sob o termo KDD 

"Descoberta a Base de Conhecimento". 

 

7 "Patent Troll" Entidade não participante (NPE) 

 

O termo "patent troll", apareceu em 1993, em uma versão menos pejorativa de 

"entidades não praticantes (NPE)" significa uma empresa ou pessoa física ou jurídica que utiliza 

licenciamento e litígios de patentes como um modelo de negócio. Por "não-praticantes" 

entende-se ser a entidade que não produz P & D e não tenta usar a patente para um produto de 

marketing. O caso mais conhecido foi o da Research in Motion (RIM), fabricante dos celulares 

BlackBerry, que foi condenada a pagar 612, 5 milhões para a empresa Novos Produtos 

Tecnológicos (NTP) para parar o litígio iniciado antes nos tribunais. Fazer uma pesquisa sobre 

patentes, a partir de um ponto de vista acadêmico, embora nem sempre contando com um 

retorno financeiro pode ser comparado a uma forma de atividade da "entidade não participante". 

A descrição da pesquisa que será apresentada a seguir enquadra nesses casos. 

A Constituição Federal do Brasil estabelece, no artigo 196, que a saúde é um direito de 

todos e que é dever do Estado garantir este direito. Este direito constitucional é regulado por 

uma lei de 1990 que, entre outras coisas, regula o Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir 

a assistência terapêutica integral, incluindo a assistência farmacêutica [MIG10]. O custo deste 

dispositivo legal superou R$ 1,4 bilhão (580 milhões €), investidos numa série de 

medicamentos evoluindo de 15 tipos de produtos (medicamentos) distribuídos em 1993 para 

243 tipos de produtos (medicamentos) em 2007 [CVG11]. Essa pesquisa objetivava estudar os 

sistemas de informações para ajudar a encontrar maneiras de controlar e reduzir os custos do 

tratamento de AIDS no Brasil [BAQ04] e foi desenvolvida em conjunto com Wanise Barroso, 

citada anteriomente. O foco da pesquisa foi no Tenofovir e pretendia-se introduzir um pedido 

da oposição a patente, em conjunto com uma equipe na Índia para este antiretroviral usado no 

tratamento da AIDS [BAQ10]. A patente foi anulada, através do mecanismo de licenciamento 
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compulsório realizado pelo governo federal e de oposição da patente protocolada no INPI, com 

base nos estudos realizados na pesquisa ora descrita. As consequências dessa pesquisa, foram 

descritas na imprensa [ANO11, MIS11, SOU11], essencialmente, fazendo com que o 

medicamento fosse produzido na forma genérica, a custos significativamente mais baixos 

(50%), para que mais pacientes fossem tratados pelo sistema de saúde através dos recursos de 

saúde liberados (R $ 110 milhões de poupança com mais de 4 anos) além do acesso gratuito 

aos tratamentos. "Pela primeira vez, pacientes com AIDS nos países em desenvolvimento terão 

acesso às mesmas drogas que aqueles que vivem em países ricos", diz Philippe Douste-Blazy, 

Executive Unitaid. A pesquisa, foi realizada sem qualquer financiamento da Agência Nacional 

de Pesquisas sobre Aids e Hepatites Virais (ANRS) que recusou-se a conceder  financiamentos 

(pensando que a pesquisa não teria exito), justificando sua posição pelos altos preços de 

inovação no Brasil [QUO10]. Esta pesquisa poderia ser descrita como um ato de "trolls de 

patentes" que gerou lucro em forma de  Pesquisa de Responsabilidade Social (similar a 

responsabilidade social das empresas, sendo esta a  responsabilidade social para a pesquisa 

acadêmica). Mais uma vez mostrando a passagem de "Hard Technology" para "Soft 

Technology" e a importância da informação sobre patentes. 

 

8 Conclusão 

 

Esse estudo, procurou evidenciar a usabilidade de patentes como meio para a pesquisa 

no campo das Ciências Humanas e Sociais, particularmente em Ciência da Informação e 

Comunicação, restringindo-se em torno da experiência de investigação e direções de pesquisa 

realizadas pelo autor nesta área. 

Foram apresentadas evidências teóricas da comunicação entre “Soft Technology” e 

“Hard Technoloy” através das informações presentes nos depósitos de pedidos de patentes, 

argumentando quanto a oportunidade de evolução de algumas “Hard Technology” para “Soft 

Technology” visualmente apresentadas no mapa de Jin Zhouying [JIN05]. Trata-se de relevante 

questão essa comunicação entre as tecnologias, uma vez que as mudanças ocorridas na 

sociedade nos últimos séculos, demandam novas formas de gerenciamento e tratamento do 

conhecimento. O conhecimento é considerado um dos mais importantes ativos das organizações 

e países e grande parte de sua aplicação encontra-se no campo da “Soft Technology”. 

Sobre a disponibilidade e utilidade desse conhecimento contido nas informações das 

patentes, há estudos que abordam as formas de sua utilização prática, a decodificação e análise 
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para auxiliar nas soluções dos problemas das empresas, comunidades , setores públicos e países 

em desenvolvimento, com alguns exemplos apresentados nesse estudo, além de sua utilização 

como indicadores de níveis de investimento em P&D, tendência tecnológica, estimativas de 

investimentos públicos e privados para suporte a decisões em diversas industrias. Alguns 

exemplos de industrias com relevância a qualidade de vida são as de baixa emissão de carbono, 

fotovoltaica e produção de eletricidade [WIE12], evidenciando a multidisciplinaridade e a 

relevância das informações presentes nessa base de dados para a P&D e a inovação. 

 O uso do IPC15 é um dos meios principais para o aproveitamento dos conhecimentos 

pois permite além da compreensão funcional e da aplicação dessas informações tecnológicas 

contidas na patente, prover a interoprabilidade com outras bases informacionais, como de 

artigos científicos por exemplo [DOU10]. 

O presente estudo não afronta o conceito da propriedade intelectual ou a lógica de 

retorno de investimentos em P&D dos depositantes de patentes, ao contrário, trata de utilizar 

apenas as informações das patentes que estão disponíveis para uso de terceiros em determinado 

país, seja pela não extensão da patente ou por qualquer outro motivo que a torne legalmente de 

domínio público. 

A questão é sensivel a priori, uma vez que os processos de depósitos de patentes, tem 

por objetivo, conferir títulos de propriedade sobre determinada invenção para exploração 

exclusiva por tempo determinado e de fato, este é um importante papel da patente.  

Não se pode confundir os aspectos demonstrados nesse estudo com qualquer apologia 

ao desuso de patentes. O que se discute é o uso das informações legalmente disponíveis como 

objeto de pesquisa para ciências sociais e ciência da informação e comunicação, com objetivos 

ambientais comerciais, de inovação, melhoria da qualidade de vida, melhoria dos níveis de 

inovação de organizações, regiões e países. Para tanto, o conceito de NPE (entidade não 

praticante) é fundamental. Ainda que pareça controverso e polêmico discutir a patente como 

fonte de informações, uma vez que normalmente é entendida apenas como um dispositivo de 

proteção de inveções, observa-se a necessidade de reflexão mais aprofundada a respeito. Em 

alguns casos a atuação dos NPE (entidade não praticante) podem ser percebidas a grosso modo 

como oportunistas e ilegais, no entanto, o próprio estudo demonstra que em sua grande maioria, 

o que ocorre é exatamento o contrário. Conceber que existem entidades e pessoas que não fazem 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mas atuam com o objeto da patente de terceiros e com 

                                                           
15 IPC -  International Patent Classification – Em português – Classificação Internacional de Patentes, número que 
codifica a aplicação e a função de determinada patente ao tempo em que define conceitualmente o que é 
patenteável (WIPO - Search International and National Patent Collections, 2013). 
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suas informações, pode parecer intrigante a princípio. No entanto, deve-se frisar que todos os 

pesquisadores e estudiosos do assunto, o fazem com objetivos de aproveitamento das 

informações que estão legalmente disponíveis ou de domínio público. Casos como os 

demonstrados nesse estudo, em especial do Tenofovir, que reduziu os custos de tratamento de 

AIDS em 50% no Brasil e que proporcionou acesso de pessoas sem condições financeiras ao 

tratamento para melhoria das condições de vida do portador do virus, mostram como a atuação 

dos NPE podem contribuir com a melhoria das condições de vida das pessoas e promover 

inclusão social. 

É claro que, dada a amplitude desse campo e as suas interligações, o assunto das patentes 

como objeto de pesquisa, não foi tratado nesse estudo de forma exaustiva. O objetivo é dar 

pistas para a “caça ao tesouro” utilizando-se do campo da informação e comunicação e o 

interesse nas patentes, pensando de forma inversa ao que o campo da "propriedade industrial" 

entende, uma vez que, as informações disponibilizadas pelos depositantes de patentes, para fins 

de garantia de exclusividade na exploração de suas propriedades intelectuais, serão utilizadas, 

por essa abordagem, para divulgação e utilização das tecnologias descritas para organizações e 

países, dentro das condições apresentadas nesse estudo. 
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Artigo 2: Inovação por meio de informações de patentes: 

Proposiçao de modelo Open Source para extração de informações 

de patentes (Crawler) 

Artigo, recebido em 11/2014, aceito em 03/2016, publicado em: Revista Gestão & 

Tecnologia, Fundação Pedro Leopoldo, v. 16, n.1, p.76-112. Jan./abr., 2016. e-ISSN 2177-

6652. Authors: Marcos Rogério Mazieri, Luc Quoniam and André Moraes Santos 

1. Introdução 

 

Os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), vem sendo estudados a partir de 

diversas dimensões teóricas, principalmente as que discutem, estrutura de propriedade, teoria 

da agência e visão baseada em recursos (Aw, Roberts, & Winston, 2005). O papel da  P&D, é 

principalmente promover a acumulação do capital intelectual das organizações e países. Parte 

desse capital intelectual, forma a propriedade industrial das organizações que realizam P&D. 

Por propriedade industrial, compreendem-se os elementos tangíveis, como instalações, linhas 

de produção, ferramentas, escritórios de gestão e laboratorios de P&D, além dos intangíveis, 

como marcas, denominações de origens, segredo industrial, desenho industrial, desenho de 

circuitos integrados, direitos autorais sobre artes, literatura ou software e patentes (Di Giorgio, 

2005). As patentes apresentam-se como fontes únicas de informações tecnológicas, uma vez 

que, a descrição da funções e aplicações tecnológicas, apresentadas, obrigatóriamente, no ato 

do pedido de patenteamento, raramente são replicadas em outras publicações (Barroso, 

Quoniam, & Pacheco, 2009). Tais informações tecnológicas, presentes nas patentes, são 

mantidas pelos vários escritórios patentários dos países signatários da convenção de Paris. Os 

escritórios patentários, são responsáveis por receber, analisar e publicar pedidos de patentes 

que, por força estatutária, após um ano e oito meses, devem tornar-se acessiveis ao público, 

sem custo, por meio da internet. Os escritórios patentários, pra atender a essa determinação 

legal, mantém bancos de dados, com descrições completas das invenções apresentadas para 

patenteamento. Entende-se por descrição completa, a descrição suficiente da função, aplicação 

e demais detalhes da invenção, ao ponto de poder ser reproduzida por um terceiro. Essas 

invenções, detalhadamente descritas, podem ser aprovadas ou não, dependendo de critérios de 

patenteabilidade específicos, que não serão discutidos nesse estudo, no entanto,  toda a 

descrição das invenções em termos funcionais, aplicações, diagramas, modelos, desenhos e 
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demais informações, por força legal, tornam-se disponíveis e visiveis para o público em geral, 

por meio da internet, formando uma grande biblioteca tecnológica (Dou, 2009). 

Tais argumentos, evidenciam a  disponibilidade de informações tecnológicas completas, mas, 

entendemos ser relevante, entender com maior profundidade, a utilidade de tais informações e 

sua contribuição para a transferência ou criação de novos conhecimentos, especialmente no 

contexto da inovação. Normalmente, as informações das patentes, podem contribuir para 

auxiliar nas soluções dos problemas das organizações, comunidades, setores públicos e países 

em desenvolvimento. Destacam-se nesse campo, os estudos de Bregonje e Fleming et al., 

(Bregonje, 2005; Fleming & Sorenson, 2001), que apresentam as patentes como fontes únicas 

de informações, juntamente com sugestões técnicas sobre como decodificar tais informações 

presentes nos depósitos de patentes, para fins de transferência de conhecimento e tecnologia. 

Adicionalmente, as informações patentárias podem ser usadas para formação de  indicadores - 

níveis de investimento em P&D, indicadores de níveis de investimento em inovação, 

identificação de possível tendência tecnológica, estimativas de investimentos públicos ou 

privados em P&D e as combinações de índices, que contribuem com o suporte às tomadas de 

decisões em diversas indústrias -. Como exemplos do uso das informações de patentes para 

formação de indicadores destacam-se, a industria de baixa emissão de carbono (Wiesenthal, 

Leduc, Haegeman, & Schwarz, 2012), fotovoltaica (Breyer, Birkner, Meiss, Goldschmidt, & 

Riede, 2013a) e produção de eletricidade (J. Kim, Kim, & Flacher, 2012), evidenciando a 

multidisciplinaridade e a relevância das informações presentes nessas bases de dados para a 

P&D e a inovação.  

A primeira vista, parece ser imperativo que organizações consideradas inovadoras, como as 

start ups tenham nas bases de dados das patentes, uma de suas mais importantes fontes de 

informações externas, para orientar e nutrir seus processos de inovação. No entanto, nesse 

estudo, por meio do método de pesquisa ação, identificou-se na fase de diagnóstico, em survey 

respondido por 85 empresas das 130 enviadas, que as informações de patentes não são usadas, 

nos processos de P&D ou inovação. A grande maioria dos respondentes (91.77%), responsáveis 

por P&D e inovação nas organizações start up, responderam que não usam as informações de 

patentes nos processos de P&D e Inovação de suas organizações. Os principais motivos 

alegados foram, o desconhecimento sobre como extrair as informações dos bancos de dados de 

patentes (43.58%), a dificuldade para classificar os dados úteis para a P&D e inovação 

(41,04%), o alto custo dos softwares de análise (11,53%), a dificuldade para manipular grande 

quantidade de dados (2,57%) e outros motivos (1,28%). Nós tomamos como amostra, 
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organizações start up, instaladas em uma incubadora de São Paulo, no Brasil. Justificamos a 

escolha de organizações start ups incubadas, como objeto de pesquisa, devido a sua natureza 

inovadora e portanto o pré-conhecimento e a valorização da P&D. Assumimos que nessas 

organizações, há consciência sobre a importância da P&D na inovação e que o fato de estarem 

incubadas, denota alguma análise anterior de suas característivas inovadorass, verificadas 

normalmente, nos processos de seleção das incubadoras. Sendo essas organizações start up 

inovadoras e considerando as informações de patentes, como fontes de informações 

tecnológicas potenciais (Bregonje, 2005), pretendemos nesse estudo, propor o uso das 

informações das patentes nos processos de P&D e de inovação frugal, visto que, na amostra 

investigada, isso não aconteceu. 

 A questão é sensivel a priori, uma vez que os processos de depósitos de patentes tem por 

objetivo conferir títulos de propriedade sobre determinada invenção em forma de exploração 

exclusiva, por tempo determinado (Cohen & Levinthal, 1990, p. 144). O presente estudo, não 

afronta o conceito da propriedade industrial, nem a lógica do retorno sobre investimentos de 

P&D, pretendidas pelos depositantes de patentes. O que estamos propondo, é identificar 

possibilidades de  uso das informações patentárias, que estão disponíveis legalmente na 

condição de domínio público, portanto, não prejudicando de forma alguma, as proteções legais 

vigentes, em termos de propriedade industrial. O uso das informações patentárias que estão em 

estado de domínio público, segundo Bregonje (2005), podem gerar contribuições para os 

processos de P&D e inovação das organizações não exaustivamente, acelerando, melhorando, 

reduzindo custos e fazendo avançar o conhecimento tecnológico, devido a possibilidade de 

transferência de informações e conhecimentos. Justificamos esse estudo em boa parte, pela 

verificação de uma relação contraditória, entre a visão da patente como forma de proteção e 

determinação da propriedade industrial das organizações e o contraste proporcionado pela visão 

da patente como fonte de informações tecnológicas, com potencial para transferência de 

conhecimento para terceiros. Mais ainda, considerando estudos anteriores, que afirmam que há 

potencial de inovação nas informações patentárias, torna-se relevante compreender se e como 

as organizações a usam, identificando obstáculos, pontos favoráveis e oportunidades de 

intervenção que favoreçam esse uso, respondendo a questão de pesquisa: Como usar as 

informações de patentes nos processos de P&D e inovação? (Barroso et al., 2009; Dou, 2009; 

Quoniam, Kniess, & Mazieri, 2014). Estamos argumentando que essas informações patentárias, 

podem ser absorvidas, pelas organizações e entidades interessadas, a partir de um processo 

formal de transferência tecnológica, que estamos chamando nesse estudo de Patent Crawler. 
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Patent Crawler, é definido por nós, como sendo o modelo que contempla o processo de 

transferência das informações tecnológicas externas a organização, nesse caso, das informações 

patentárias, com objetivos principais de acelerar, melhorar e  reduzir custos da P&D e da 

inovação. As literaturas consultadas a respeito do tema, são unissonas quanto ao potencial de 

inovação presentes nas informações patentárias,  mas omitem-se em relação ao processo de 

transferência, que poderia viabilizar sua absorção pelas organizações, portanto, entendemos que 

há uma lacuna teórica, na qual pretendemos contribuir (Dou, 2009; Fleming & Sorenson, 2001; 

Tian, Zhiping, & Zhengyin, 2013).  

A possibilidade de ampliar o conhecimento e a compreensão sobre o uso de patentes como 

fontes de informações, suas implicações para a inovação de forma geral e em especial a 

inovação frugal, contribui com o avanço da teoria da capacidade absortiva, por meio do 

aprofundamento sobre o modelo proposto por Choen e Levinthal em 1990 (Cohen & Levinthal, 

1990) e avanços nas discussões sobre a inovação frugal. Inovação frugal é a inovação 

desenvolvida com economia de recursos e foco na inclusão de massas demográficas não 

atendidas, usando a lógica da economia de escala e da geração de valor por meio da concepção 

de tecnologias apropriadas, modelo de negócios apropriados, aptidões organizacionais 

apropriadas ou a criação e fornecimento de novas aptidões (Nocera, 2012; Prahalad, 2002, 

2004; Rao, 2013; Soni & Krishnan, 2014; M. B. Zeschky, WinterhalterProf, & Gassmann, 

2014). A contribuição gerencial se dá pela possibilidade do aproveitamento das características 

inovadorass das informações presentes nas patentes para o desenvolvimento tecnológico das 

pequenas empresas, comunidades, cadeias produtivas familiares, orientando pesquisadores e 

gestores em direção ao uso de informações tecnológicas externas, especialmente as informações 

patentárias como forma de acelerar a chegada ao mercado, melhorar produtos em linha, 

melhorar processos produtivos, melhorar o aproveitamento de rejeitos industriais e agrícolas, 

não exaustivamente. Para que essa aplicação das informações patentárias se viabilizem, 

desenvolvemos um protótipo baseado no modelo proposto por nós -Patent Crawler-, que 

auxilia na classificação das características inovadorass presentes nas fontes externas de 

informações tecnológicas (Cohen & Levinthal, 1990) e clarifica sua relação com a produção do 

conhecimento técnico e da inovação. O Patent Crawler, pode ser ainda mais relevante, quando 

pensamos a respeito das cadeias produtivas modestas, comumente identificadas nas regiões 

localizadas em países emergentes e subdesenvolvidos, onde a inovação frugal começa a ser 

considerada com frequência (M. Zeschky, Widenmayer, & Gassmann, 2011). O oferecimento 
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da ferramenta de software open source Patent Crawler, sub produto desse estudo, permite aos 

gestores, realizar a extração das informações das bases de dados patentárias. 

Nosso estudo é de natureza quali-quantitativa, com abordagem em nível descritivo,  

considerando achados de prévio estudo exploratório sobre o uso de informações de patentes em 

startups (Mazieri, 2014). A estratégia de pesquisa, desse atual estudo, foi a pesquisa ação e está 

organizado a partir dessa introdução por uma revisão da literatura, seguida da descrição dos 

procedimentos metodológicos, apresentação dos resultados, discussão dos resultados, suas 

limitações e indicação de pesquisas futuras e a conclusão. 

 

2. Revisão da literatura 

 

2.1 Capacidade absortiva 

 

O conceito da capacidade de absorção originou-se nas ciências econômicas, introduzido 

posteriormente no campo da gestão por Choen e Levinthal (1990). Em seu trabalho, foram 

destacadas as relações entre aspectos internos e externos a firma, que poderiam afetar a 

capacidade absortiva. Partindo do pressuposto defendido por Cohen e Levinthal (Cohen & 

Levinthal, 1990, p. 140), de que, a relação entre o conhecimento transbordado dos competidores 

ou de outros setores da indústria e o conhecimento técnico, são moderados pela capacidade 

absortiva e ainda que há relação entre P&D e conhecimento técnico,  verificamos que as 

informações presentes nos pedidos de patentes, parecem representar em pelo menos duas parte 

do modelo de capacidade absortiva; como parte da P&D e como conhecimento transbordado 

de competidores ou de outros segmentos da industria. Nas definições seminais do estudo de 

Cohen e Levinthal (1990), a capacidade absortiva é a habilidade de reconhecimento do valor 

das novas informações externas e, de alguma forma, a capacidade de aplicá-las dentro das 

organizações nos processos e nos produtos para fins comerciais, ou seja, para fins de inovação 

(Cohen e Levinthal, 1990, p. 131). A capacidade absortiva e a sua relação com a inovação vem 

crescendo ao longo dos últimos 20 anos (Camisón & Forés, 2010; Cohen & Levinthal, 1990; 

Jansen, Bosch, & Volberda, 2005) e aparenta ser útil para orientar estudos empíricos 

envolvendo as relações entre informações externas e a inovação. A necessidade de compreender 

a capacidade absortiva, num universo de competição baseado em conhecimento, tem 

encontrado convergência nos trabalhos sobre processos de inovação, destacadamente, Jansen e 
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Lyles de 2008, estudos nos quais, as start ups normalmente podem ser incluídas (Van Wijk, 

Jansen, & Lyles, 2008; Wijk, Jansen, & Lyles, 2008).  

Estudos posteriores ao de Choen e Levinthal, foram desenvolvidos de froma a buscar evidências 

empíricas e ampliar o conhecimento do fenômeno da capacidade de absorção, com destaque 

para os trabalnos de Zahra e George (2002). Para Zahra e George (2002), há dois tipos de 

capacidades absortivas: a potencial e a realizada (Zahra & George, 2002). Essas definições, 

auxiliam no entendimento do processo pelo qual as informações externas são transformadas, 

visando a absorção. O trabalho de Zahra e George (2002), pode ser usado, por exemplo, como 

base de mensuração da capacidade absortiva de uma organização. A capacidade absortiva 

potencial, compreende a aquisição e a assimilação dos conhecimentos externos e a capacidade 

absortiva realizada, compreende a transformação e exploração destes conhecimentos. Os 

mecanismos de relacionamento social e os elementos ativadores são parte do modelo 

desenvolvimento para mensurar a capacidade absortiva.  

Uma inovação pode ser entendida como a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 

ou significantemente melhorado; um novo processo, um novo método de marketing ou um novo 

método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas (OECD, 2005, p. 55). As relações entre o conhecimento e a inovação 

encontram respaldo teórico, tando no campo da ciência da informação (Zheng, Wu, Cheng, 

Jiang, & Liu, 2013), no campo da aprendizagem e criatividade (Amabile, 2009) e da própria 

inovação (Johansson, Moehler, & Vahidi, 2013), evidenciando o ajustamento da teoria da 

capacidade absortiva no contexto da transferência de conhecimentos, a partir de fontes externas 

à organização. 

 

2.2 Informações das patentes 

 

Existem atualmente aproximadamente noventa milhões de pedidos de patentes em todo o 

mundo, dos quais trinta e dois milhões estão registrados no escritório mundial da propriedade 

intelectual (WIPO). Desse montante, 40% não tem a patente concedida devido a motivos 

diversos, como usência de pagamento de anuidades, tempo de patente expirado – uma patente 

é válida por 20 anos-, ou ainda, exigências documentais não atendidas. Quando acontece 

algumas dessas condições descritas, as patentes tornam-se de domínio público e as informações 

contidas nessas patentes tornam-se informações igualmente públicas (Barroso et al., 2009). A 

partir desse ponto, as informações patentárias, podem ser usadas por qualquer interessado.  
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Ademais, os 60% dos pedidos que alcançaram a patente, não necessariamente foram concedidos 

com validade em todo o mundo. Simplificando o entendimento, quando uma pessoa ou 

organização deposita um pedido de patente, precisa informar também, em que país pretende 

obter a proteção (Dou, 2009). Por questões de custos, invariavelmente a maioria dos 

depositantes reivindicam proteção apenas para o país onde a patente está sendo depositada. 

Nesse caso, podemos entender que,  em todos os países do mundo, exceto o país de depósito, 

as informações presentes nessas patentes, podem ser usadas por terceiros (Quoniam et al., 

2014). A extensão de uma patente para outros países, além do escritório de depósito inicial, ou 

mesmo para todo o mundo é uma prerrogativa do depositante, no entanto, tal decisão pode 

envolver considerações quanto a estratégia, uso pretendido ou do custo, uma vez que ao 

adicionar países no pedido de patente, aumenta-se também o custo da anuidade para a 

manutenção do título de propriedade ou patente. Uma patente mundial, custa por ano 

aproximadamente trezentos mil euros e dependendo da capacidade financeira do depositante 

interessado, pode não ser possível extender a patente para todos os países (Breyer et al., 2013a). 

Partindo-se de pressuposto da disponibilidade e do livre uso das informações das patentes, faz-

se necessário compreender como as informações estão armazenadas nos bancos de dados dos 

escritórios de patentes, como estão descritas, inter-relacionadas e codificadas (Machado, 2004; 

Mazieri, 2014; Quoniam et al., 2014; Santos, Kniess, Mazieri, & Quoniam, 2014; Tian et al., 

2013). A codificação nestes repertórios de tecnologia gera uma linguagem universal -

Classificação Internacional de Patentes – IPC-, que precisa ser " traduzida" para a linguagem 

natural, para que se possa tomar posse de seus benefícios. Esses benefícios, em geral, estão 

ligados à possiveis soluções de problemas tecnológicos enfrentados nas rotinas diárias de 

organizações, comunidades e cadeias de abastecimento em suas diversas necessidades de 

expansão do conhecimento prático (Mgbeoji, 2001), como a redução e reutilização de resíduos, 

expansão da capacidade produtiva , proteção ambiental, inclusão social, entre outros.  

 

3.Desenvolvimento conceitual e proposições 

 

3.1 Aumento da capacidade absortiva e do conhecimento técnico 

 

Nosso presente trabalho, procura descrever e expandir o método apresentado por Dou (2009), 

identificando as tecnologias nos bancos de dados de patentes que podem ser livres para uso em 

países emergentes, considerando o estudo de caso da valorização das “cascas de bananas”, 
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como forma de operacionalizar o modelo proposto. Todo o material patenteável ou patenteado, 

recebe uma classificação hierarquica, que define sua função e aplicação, conhecida por 

classificação internacional de patentes (IPC). O uso do IPC é um dos meios principais para o 

aproveitamento dos conhecimentos contidos nas patentes pois alcança além da compreensão 

funcional e do campo de aplicação dessas informações tecnológicas. Possibilita a 

interoperabilidade com outras bases informacionais como de artigos científicos, por exemplo 

(Dou, 2009). A classificação IPC, visa facilitar a identificação das características da patente, e 

nesse estudo, estamos considerando que essas são as características inovadorass da patente. 

 Quando as características inovadorass das informações de patentes podem ser utilizadas por 

terceiros ou, quando o conhecimento transbordado de competidores, são inseridos no modelo 

da teoria da capacidade absortiva (Cohen & Levinthal, 1990), tem-se o reforço das dimensões 

da capacidade absortiva, conforme analisado por Zahra e George (2002). Não pretendemos 

excluir a estrutura do P&D tradicional do modelo, mas incluir a estrutura Patent Crawler, de 

forma a manter válidos todos os pressupostos da teoria da capacidade absortiva. Dessa forma, 

os eixos teóricos desse estudo são a capacidade de absorção (Cohen & Levinthal, 1990), para 

discussão dos conceitos de reconhecimento e absorção de informações a partir de uma fonte 

externa - no caso as patentes - e a literatura específica com as proposições de uso das 

informações de patentes como fontes externas de informações. Nesse contexto, disponibilizar 

ferramentas simplificadoras para extração e classificação das informações extraídas das 

patentes pode contribuir com o aumento da capacidade absortiva, tanto potencial, quanto 

realizada. Caso as proposições sejam corroboradas, evidencia-se a eficácia do modelo Patent 

Crawler proposto, no sentido da potencial ampliação da capacidade absortiva. 

Conforme verificamos nos estudos empíricos sobre a teoria da capacidade absortiva, 

especialmente no estudo de Zahra e George (2002), a capacidade absortiva potencial é 

antecedente a capacidade absortiva realizada. Por sua vez, a capacidade absortiva realizada é 

moderadora da relação entre o transbordo de conhecimentos de outras indústrias e o 

conhecimento técnico. O Conhecimento técnico modera positivamente os resultados de P&D, 

que é antecedente da inovação. As afirmações de Zahra e George (2002), ampliam o modelo de 

Choen e Levinthal (1990), quando apresentam as dimensões da capacidade absortiva – 

potencial e realizada-. A capacidade absortiva potencial compreende as etapas de aquisição e 

assimilação de informações, enquanto que a capacidade absortiva realizada, compreende a 

transformação e exploração da informação. Baseados nessas definições, estamos proponto a 

relação entre as informações patentárias e cada uma das dimensões da capacidade absortiva. 
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Estamos argumentando que, simplificar a extração, classificação, transformação e exploração 

das informações patentárias pode aumentar a capacidade absortiva, e dessa forma, definimos as 

seguintes proposições: 

 

Proposição 1a: A disponibilidade de ferramentas simplificadoras para extração e 

classificação das informações de patentes, relacionam-se positivamente com a ampliação 

da capacidade absortiva potencial. 

 

Proposição 1b: A disponibilidade de ferramentas simplificadoras para apresentação e 

manuseio das informações de patentes, relacionam-se positivamente com a ampliação da 

capacidade absortiva realizada. 

 

Proposição 2: A disponibilidade de ferramentas simplificadoras para apresentação e 

manuseio das informações de patentes, relacionam-se positivamente com a obtenção de 

conhecimento técnico 

 

 Considerando a ligação entre as proposições 1a e 1b com a teoria da capacidade 

absortiva, e ainda assim, com o objetivo de tornar mais claro o objetivo desse estudo, será 

reproduzido a seguir três figuras. A figura 1, mostra o modelo original, presente no trabalho de 

Choen e Levinthal em 1990. Podemos observar a capacidade absortiva, moderando a relação 

entre o transbordo de conhecimentos originado nos concorrentes e em outras industrias ou 

setores e o conhecimento técnico. Na figura 2, apresentamos a contribuição de Zahra e George 

de 2002, considerando as duas dimensões da capacidade absortiva. Na figura 3, apresentamos 

a localização do modelo Patent Crawler, proposto nesse estudo, evidenciando que todos os 

pressupostos da teoria da capacidade absortiva são válidos, uma vez que o Patent Crawler, 

parece contribuir para o aumento a capacidade absortiva e o conhecimento técnico. 

 

Figura 1 – Modelo da relação entre capacidade absortiva e o conhecimento técnico 

Fonte: Choen e Levinthal, 1990 
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Transbordo de conhecimento de 
concorrentes ou de outros setores da 

industria

P&D próprio

Capacidade Absortiva

Conhecimento 
Técnico

 

 

Figura 2 – Integração das contribuições dimensionais da capacidade absortiva 

Fonte: Autores, baseados em Choen e Levinthal, 1990 e Zahra e George, 2002 
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concorrentes ou de outros setores da 
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P&D próprio
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Conhecimento 
Técnico

Potencial Realizada

 

Figura 3 – Localização do modelo Patent Crawler e as relações com a capacidade absortiva 

potencial, realizada e o conhecimento técnico, a partir de informações patentárias 

Fonte: Autores, 2015 
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4. Procedimentos metodológicos e estratégia de pesquisa 

 

A pesquisa ação foi a estratégia de pesquisa escolhida, devido a possibilidade de realizar a 

intervenção durante o transcorrer da pesquisa, permitindo mensurar o potencial teórico da 

capacidade absortiva potencial e realizada sem o uso do Patent Crawler e depois com o uso do 

Patent Crawler. Para operacionalização da pesquisa, escolhemos o caso da valorização da 

“casca de banana”, descrito nas seções seguintes. Inialmente realizamos a extração das 

informações das patentes via procedimentos disponíveis no Espacenet, que é a base de dados 

do European Patent Office, onde estão disponíveis mais de 90 milhões de depósitos de patentes 

– European Patent Office, (Espacenet, 2015.), sem o uso do modelo Patent Crawler. 

Posteriormente, realizamos a extração por meio do Patent Crawler,  como protótipo, e 

finalmente por meio do software Patent2Net. Após extração, procedemos o confronto das 

proposições teóricas com os resultados obtidos para identificar a presença de evidências que 

pudessem confirmá-las ou refutá-las. Tal estratégia de pesquisa, emergiu das entrevistas semi-

estruturadas, realizadas em estudos anteriores sobre a absorção de informações (Mazieri, 2014), 

onde identificamos uma situação de insatisfação dos responsáveis pela área de P&D, com o 

atual estado da técnica, relacionada ao processo de uso de informações de patentes para auxiliar 

nos processos de P&D e inovação, demandando, portanto, diagnóstico e intervenção (Thiollent, 

1992). As características de insatisfação foram identificadas nas entrevistas com os 

responsáveis por P&D das empresas pesquisadas. Descobrimos que, 91.77% dos respondentes 

não usam informações de patentes para seus processos de inovação, mas em 98% dos casos,  
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esses respondentes informam que se tivessem meios técnicos com custos acessiveis, passariam 

a usar. 

Para extraírmos as características inovadorass das informações das patentes, livres para uso de 

terceiros, utilizamos o software open source, Patent2Net (http://patent2net.vlab4u.info/), 

desenvolvido pelo laboratório de pesquisas Lab4U, dirigido pelo Prof. Luc Quoniam 

(http://lattes.cnpq.br/4754764003480925) , especializado em inteligência competitiva, atuando 

na Europa, Ásia, Africa e Américas (Barroso et al., 2009; Quoniam et al., 2014). O uso do 

software Patent2Net, cumpre o papel ferramental de extração das informações das bases de 

dados de patentes de forma de operacionalizar o modelo Patent Crawler, alternativamente as 

opções disponíveis no mercado, com altos custos e que poderiam restringir o acesso as 

informações das patentes, especialmente em economias emergentes (EM). Os EM 

caracterizam-se por posicionar-se como aprendizes tecnológicos, especialmente devido haver 

restrições ou escassez de recursos para o desenvolvimento de P&D, implicando em restritas 

oportunidades para que as informações sejam absorvidas e convertidas em inovações (Viotti, 

2005). Tal constatação, determinou que este artigo fosse construído apenas com softwares, 

bases de dados e ferramentas livres e sem custo, disponíveis na internet. Ainda que os 

escritórios de patentes ofereçam ferramentas de busca, essas não são suficientemente eficientes 

para manipular a grande quantidade de informações disponíveis nessas bases de dados, mesmo 

utilizando a função de usuário assinante disponível no EPO (Espacenet, 2015.), uma vez que o 

download de informações ocorre de forma incompleta, além de tratar-se de grandes quantidades 

de documentos o que inviabiliza a leitura manual – como ordem de grandeza imaginemos a 

análise manual de 286 patentes sobre cascas de banana, cujo resumo tem 2 páginas formato A4 

para cada patente -. As soluções de mercado, como os softwares de análise de patentes, 

normalmente apresentam custos elevados, portanto, nesse estudo, será usada a ferramenta de 

software Patent2Net, que possibilita extrair as informações básicas dos bancos de dados das 

patentes para posterior tratamento sem custos com licenças ou assinaturas. Alguns trabalhos 

tem tratado do tema e o conceito comum aos mesmos é o Knowledge Discovery Database –

KDD- (Tian et al., 2013). Assim, a superação dos obstáculos metodológicos, quanto ao acesso 

aos dados de patentes, foi alcançada com o uso do software Patent2Net, descrito. 

Após a extração das informações realizamos o estudo qualitativo dos resumos das patentes, 

identificando a frequência de palavras, o agrupamento hierarquico (Reinert, 1990a, 1990b, 

1995, 2001, 2007) e a análise fatorial de correspondência, aplicada sobre a análise de conteúdo 

dos resumos das patentes, buscando identificar os fatores de inovação presentes nos resumos 

http://patent2net.vlab4u.info/
http://lattes.cnpq.br/4754764003480925
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das patentes extraídas. Na etapa seguinte, foram analisados os fatores descobertos na análise de 

conteúdo, em contraste com as dimensões da capacidade absortiva potencial e realizada (Zahra 

& George, 2002), identificando o potencial de ampliação das mesmas por meio do modelo 

Patent Crawler descrito. 

 

4.1 Aplicação do Patent Crawler: construção do protótipo e uso do software Patent2Net no 

caso das cascas de bananas 

 

Para demonstrar o modelo proposto, usamos o caso das “cascas de bananas”. A China é o maior 

produtor de bananas do mundo com mais de 18 milhões de toneladas na média anual entre 1993 

a 2013 - http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E-, seguida por Equador, em segundo lugar com 

6 milhões de toneladas, e pelo Brasil com 6 milhões de toneladas, conforme dados da 

Organização das Nações Unidas – ONU -. Quando consideramos os três maiores produtores 

mundiais de banana - China, Equador e Brasil -, temos a produção média anual de 30 milhões 

de toneladas de banana, o que representa 40% da produção mundial -FAO 1993 a 2013, 2015 -

. Para cada tonelada de Banana produzida, são gerados 3 toneladas de rejeitos compostos por 

perdas da fruta, cascas, folhas e engaço (Amarnath & Balakrishnan, 2007; Etuk, Bassey, Umoh, 

& Inyang, 1998; Milala, Shehu, Zanna, & Omosioda, 2009). Da biomassa chamada de rejeito, 

as cascas de banana representam de 20-40%, ou seja, 600 quilos de cascas para cada 1 tonelada 

de banana produzida - considerando 20% - (Etuk et al., 1998; Joseph, Sreekala, Oommen, 

Koshy, & Thomas, 2002). A ONU, realiza estudos e levantamentos sobre agricultura e 

alimentos, disponibilizando tais dados por meio da internet “Alimentos e agricultura, divisão 

estatística” - FAO- http://faostat3.fao.org/home -, de onde foram extraídos os dados relativos a 

fruta banana. A escolha da casca da banana para demonstração do método, deve-se ao fato de 

identificar que entre os 3 maiores produtores mundiais, apenas a China deposita patentes sobre 

a casca da banana. A China se configura, dessa forma,  como uma região de conhecimento, 

baseado em informações patentarias, com potencial para o transbordo de informações 

tecnológicas para outras regiões que poderiam, segundo nossas proposições, melhorar sua 

capacidade absortiva e o conhecimento técnico, usando o modelo Patent Crawler – no caso o 

Equador e o Brasil -. 

As fases da pesquisa ação variam entre quatro e cinco dependendo dos autores, e nesse trabalho, 

serão consideradas as recomendações de Thiollent (1992) que as descreve com quatro partes a 

http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E
http://faostat3.fao.org/home
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saber: exploratória, pesquisa aprofundada, intervenção e avaliação. Tais fases aplicadas a esse 

estudo estão detalhadas a seguir. 

 

4.2 Fase exploratória e pesquisa aprofundada 

 

Os obstáculos encontrados nas entrevistas com os executivos das startups, quanto ao uso das 

informações das patentes como, a falta de conhecimento sobre a extração das informações das 

patentes, as dificuldades para classificar as informações úteis para uso em P&D e o alto custo 

dos softwares de análise de patentes, foram sem dúvida o ponto de partida para o 

desenvolvimento dos procedimentos metodológicos desse artigo (Mazieri, 2014). Reduzir 

substancialmente os obstáculos para acesso as informações patentárias, seria a primeira grande 

etapa – pressuposto para testar a  proposição 1a -, para que pudessemos investigar se a 

disponibilização dos meios de acesso, teria alguma associação teórica com a ampliação da 

capacidade absortiva potencial. 

Foram identificadas oito informações, que tratamos como variáveis, que parecem caracterizar 

o que está publicado num documento de patente e são elas: país, título, data de publicação, IPC, 

número do depositante, depositante, inventor e resumo. Essas informações foram escolhidas 

como alvo para extração e classificação, por serem obrigatoriamente publicadas em inglês e por 

serem suficientes para compreender a função e a aplicação da referida patente em questão, 

diretamente pelo site de pesquisa do escritório de patentes – Espacenet -. A descrição da patente 

baseada nesses oito campos de informação, disponíveis nas patentes, seria, portanto, suficiente 

para identificar os conhecimentos e as tecnologias envolvidas, especialmente por incluir o 

resumo da invenção – abstract -. Tal inferência se fundamenta na própria disponibilidade desses 

campos pelos escritórios de patentes para o público interessado em geral, ou seja, os escritórios 

de patentes, ao disponibilizar tais campos de informações para livre pesquisa dos interessados, 

assume que essas são suficientes para dar a publicidade necessária sobre a invenção. Tal 

publicidade é uma das prerrogativas para a obtenção da patente. Para a etapa inicial da 

intervenção, usamos o Patentscope, site de busca do WIPO – World Industrial Propertie Office 

-, escolha realizada por conveniência para testar o protótipo Patent Crawler. Após realizar o 

teste do protótipo, foi usado o Patent2Net, com alvo nas mesmas variáveis, com a vantagem da 

integração via API com o Espacenet, que é também um escritório de patentes, nesse caso 

Europeu. A escolha do Espacenet para integrar ao Patent2Net, deve-se a disponibilidade de API 

de integração, fornecida pelo próprio Espacenet – Open Patent Service -.  
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4.3 Fase intervenção e avaliação 

 

4.3.1 Etapa Inicial: o protótipo Patent Crawler 

 

 Após levantamento das informações de interesse - oito variáveis descritas na seção 

anterior - , realizamos a verificação da viabilidade de extração das informações. Optamos por 

usar o JavaScript que está integrado as planilhas do Google Docs. A escolha do Google Docs, 

seguiu o mesmo critério da escolha das bibliografias usadas na pesquisa, mantendo todos os 

procedimentos - dados e softwares para operacionalizar a  aplicação -, sem custo de licenças. 

Nesse caso, para essa etapa inicial, usamos como “linguagem” de automatização de planilhas 

eletrônicas disponíveis no Google Docs, o próprio Javascript integrado nas planilhas 

eletrônicas. A planilha figurou no modelo do protótipo, como um repositório de dados. Uma 

vez extraídos, esses dados foram classificados com base na seleção de palavras de maior 

ocorrência, usando para isso ferramentas da própria planilha eletrônica. Sabemos que há nos 

depósitos de pedidos de patentes, atualmente 49 campos de informações, no entanto, pelos 

motivos desmonstrados,  foram selecionadas as oito informações consideradas principais, que 

representam com maior clareza o conteúdo das patentes: país, título da patente, data da 

publicação, código IPC, número do depósito, depositante inventor e resumo. Abaixo, são 

mostrados os scipts usados e os comentários para cada linha, que explica a função dos 

comandos. 

 

Parte 1 – Preparação do ambiente e definição de variáveis 

 

function myFunction() { 

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); // Declaration of variable SS 

  Cria a planilha eletrônica no Googledrive 

 

var sheet = ss.getSheetByName("Sheet1"); //Declaration of variable sheet_Must declaring the sheet name  

Define a aba da planilha que receberá as informações 

 

var keyword = sheet.getRange("A1").getValue();//Declaration of variable keyword (former motCles) at A1 

Define a célula da planilha que receberá a palavra-chave para buscar, nesse caso A1. 

 

var nbpages = sheet.getRange("A2").getValue();//Declaration of variable nbpages (former nbPages) at A2 
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Define em qual página será pesquisado no Patentscope 

 

 var adresseSite1= "http://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?currentNavigationRow=";//Declaration of 

variable patentscope results page adresse 

Define o URL ponto de entrada do patentscope (WEB Profunda). 

 

 var adresseSite2 = "&prevCurrentNavigationRow=200&query='";//Declaration of variable and size search per 

page 

Define o URL de resposta após uma busca no Patentscope 

 

var adresseSite3 ="'&office=&sortOption=Pub%20Date%20Desc&prevFilter=&maxRec=403";//Declaration of 

variable and total size of total search of keyword 

  Define a ordem de apresentação dos resultados com base na data de publicação 

 

Parte 2 – Expressão de busca Xpath 

 

var expression= "//tr/td[last()]/span[@class='notranslate']";     

Define as tabelas, suas relações e a posição do dado dentro da tabela. O parâmetro “td” é a posição na tabela e o 

“/span..........”a variável onde a informação de interesse está disponível, sendo “/span[@class=’notranslate’]”. 

  

Parte 3 – Expressão de incremento para buscar a próxima patente 

for(i=0 ; i<= nbpages ; i++) 

{ 

 var j=i+1; 

var headersRange = sheet.getRange("B"+(j+i*(-1))); 

Define o incremento de linhas após recuperar a informação da patente anterior 

     

headersRange.setFormula('=importXML("'+adresseSite1+j+adresseSite2+keyword+adresseSite3+'","'+expressio

n+'")'); 

  } 

Define a busca, considerando os endereços das páginas de busca, resposta, ordem de        apresentação palavra-

chave e a posição nas tabelas “td” 

 

Para realizar a extração das informações das patentes de forma automatizada e sem 

custo, foi escolhida a a estrutura de planilhas eletrônicas online do Google Docs e o Javascript 

com o Xpath. As linguagens foram escolhidas com base em consulta a especialistas em ciência 

da computação e a partir de requisitos de simplicidade de desenvolvimento, possibilidade de 

uso por pessoas leigas, sem a necessidade de interações com códigos fontes de terceiros ou 

bancos de dados que poderiam retardar o desenvolvimento da solução. O Google Docs, 
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disponibiliza planilhas eletrônicas online sem custo e com suporte a desenvolvimento de scripts 

a partir de Javascript, com vistas a automação das mesmas e portanto foi escolhido como 

repositório das informações das patentes. O javascrit permite escrever linhas de código 

diretamente nos ambientes HTML, o que interessa ao projeto uma vez que uma das premissas 

é não necessitar de intervenção em sistemas e bancos de dados legados. O Xpath, é um leitor 

de documentos XML, que através da posição de strings ou variáveis mostradas num script ou 

ambiente HTML, extrai a informação na posição de tela definida e grava na planilha eletrônica. 

Da integração dos três conceitos, foi desenvolvido o script e o algoritmo que extrai informações 

do Patentscope e os grava na planilha eletrônica do Google Docs, servindo como teste do 

conceito sobre conceber um método automatizado em forma de ferramenta simplificadora para 

extração e classificação das informações das patentes, pressuposto das três proposições desse 

artigo. 

Os scripts demonstrados são fornecidos pelo próprio Google Docs e para sua 

operacionalização, realizamos as configurações descritas nos comentários abaixo das linhas de 

comando. Verificamos que a a intervenção por meio da construção do Patent Crawler, facilitou 

a extração e classificação das informações de patentes. Tal constatação foi alcançada 

observando a planilha eletrônica resultante da extração das patentes sobre a “casca de banana”. 

Na Figura 4, apresentamos o resultado da extração decrita. 
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Figura 4 – Resultados da busca no Patentscope – WIPO, para o protótipo Patent Crawler 

Fonte: Autores, 2015 

 

  

 

 Observamos na planilha de resultados do protótipo do Patent Crawler, acima, que os 

resultados de extração foram alcançados, no entanto, não foi possível evoluir para maiores 

quantidades de extração, devido ao baixo desempenho dos scripts usados, além de encontrarmos 

algumas inconsistências nas saídas de dados, originadas no próprio Patentscope. 

Aparentemente, há problemas nas posições de apresentação dos resultados em tela, que nós não 

trataremos nesse artigo, por não ser esse nosso objetivo. De fato, já esperávamos algumas 

imitações, devido a natureza e as características do arranjo de software usado, no entanto, o 

objetivo da etapa inicial, era verificar a eficácia da extração das informações das patentes quanto 

ao seu efeito de simplificação da extração e classificação de informações patentárias. 

Entendemos que tal objetivo foi atendido e por isso, avançamos para a etapa de extração em 

maiores quantidades de informações, usando o sofwate Patent2Net,  alterando a base de dados 

a ser usada de Patentscope para Espacenet, por conveniência de integração via API, descrita na 

próxima seção. 
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4.3.1 Etapa final: extração e análise de conteúdo pelo Patent2Net 

 

 O uso do Patent2Net como ferramenta opensource, viabilizou a operacionalização do 

modelo Patent Crawler.  Foram consideradas algumas características e potenciais de análise 

disponíveis de forma nativa no Patent2Net. Como características principais, destacamos a 

integração com tabelas dinâmicas, sistema de análise de clusterização – Carrot2 - e software de 

análise de conteúdo – Iramuteq -. Tais integrações possibilitam, não apenas realizar a extração 

de forma simplificada, como analisar as informações das patentes de forma a proporcionar a 

efetiva classificação dessas informações e seu uso nos processos de inovação. Nessa extração 

foram recuperadas 286 patentes relacionadas a “casa de banana”, pesquisadas no título e nos 

resumos das mesmas. Para melhor ajustamento a simplificação da extração e análise das 

informações de patentes, definimos que a análise de conteúdo seria o método mais apropriado 

para revelar os conteúdos tecnológicos e os conhecimentos disponíveis nas patentes, portanto, 

considerando que o Patent2Net, proporciona tal saída para a integração com o software de 

análise de conteúdo Iramuteq (Ratinaud & Déjean, 2009; Ratinaud & Marchand, 2012) 

passamos as etapas seguintes. Fizemos, a interpretação dos resultados usando como método, a 

análise de conteúdo. A análise de conteúdo foi baseada no método de classificação hierarquica 

descendente – CHD - de Reinert (1990), usando tanto dendogramas, quanto a análise fatorial 

de correspondência – AFC -. A análise de conteúdo realizada sobre os resumos das 286 patentes 

extraídas, revelou três contextos: Métodos de processamento da casca da banana – Contexto 1, 

58.1 % do conteúdo -, Descrição de efeitos do uso da casca da banana – Contexto 2, 18.31% do 

conteúdo - e Componentes/Transformações de componentes da casca de banana – Contexto 3, 

23.8% do conteúdo -. A AFC dos três contextos descritos está apresentada na Figura 5 a seguir. 
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Figura 5 – Análise Fatorial por Correspondência, resultado da análise de conteúdo dos resumos 

das 286 Patentes sobre “casca de banana” 

Fonte: Autores, 2015 

 

 

 

A partir dessa intervenção, alcançamos o estado pretendido de simplificação da extração 

e classificação das informações patentárias, que nos permitiu avançar. Em uma mão, tal 

intervenção nos ajudou a apresentar os resultados da extração e das análises das informações 

das patentes na seção de resultados a seguir, e em outra, fundamentou empiricamente a 

discussão das contribuições teóricas para a ampliação da capacidade absortiva, na seção 

discussão. 
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5. Resultados  

 

 Pretendemos deixar claro que nossa intervenção foi realizada em duas etapas. A 

primeira etapa teve por objetivo usar uma estrutura de software mais simples possível para 

testar o conceito do Patent Crawler, quanto a sua eficácia na simplicação da extração e 

classificação das informações patetárias. A segunda etapa, consistiu no uso da mesma expressão 

de busca, usando o software Patent2Net, para extrair as informações e analisá-las. Os resultados 

que iremos descrever nessa seção, estarão centrados na etapa 2 – extração pelo Patent2Net -, 

uma vez que são mais completos e permitem a análise de conteúdo.  

 

Figura 6 – CHD  da análise de conteúdo dos resumos, utilizando a palavra-chave “banana 

peel” 

Fonte: Autores, 2015 
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Figura 7 – Análise de similaridade dos 286 resumos de patentes sobre “casca de banana”, com 

frequência mínima de 25 ocorrências 

Fonte: Autores, 2015  

 

 

Figura 8 – Teste Chi quadrado das 20 palavras de maior incidência x Contexto Léxico 

Fonte: Autores, 2015 
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Nossos resultados nos mostraram que, é possível compreender melhor o estágio mais 

avançado da técnica que envolve os métodos e tecnologias para o aproveitamento e valorização 

da casca de banana. A possibilidade de em alguns minutos, extrair e analisar as informações 

presentes nas patentes, demonstra que a simplificação na extração e na análise foi alcançada, 

sem a necessidade de usar recursos financeiros, o que poderia representar um importante 

obstáculo para micro e pequenas empresas, empreendedores ou países emergentes. Até esse 

ponto, foi possível investigar as 286 patentes que tratam do tema “casca de banana”, sendo 

possível não apenas extrair as informações das bases patentárias, como analisá-las em seu 

conteúdo sem incorrer em custos para os interessados. Considerando esse resultados alcançados 

quanto a simplificação da extração e análises das informações de patentes, passaremos a discutir 
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os reflexos teóricos do uso do modelo Patent Crawler, na capacidade absortiva e na inovação, 

especialmente na inovação frugal. 

 

6. Discussão  

 

Os estudos sobre a capacidade absortiva realizados por Cohen e Levinthal (1990) a 

definem como a habilidade de valorizar, assimilar e aplicar novos conhecimentos. Diversas 

outras definições são encontradas na literatura, levantadas sobre pontos de vistas diferentes – 

gestão estratégica, visão baseada em conhecimento e economia das organizações -, ou com 

objetos de análise diversas – país, organização e interorganizacional – (Boynton, Zmud, & 

Jacobs, 1994; Cockburn & Henderson, 1998; Keller, 1996; L. Kim, 1998; Mowery, 2010; 

Szulanski, 1996; Veugelers, 1997). O consenso sobre a capacidade absortiva das firmas é de 

que se trata da capacidade de assimilar e usar novos conhecimentos. Os problemas para uso da 

capacidade absortiva como construto, foram discutidos no trabaho de Zahra e George (2002), 

devido a diversidade de efetitos e da ambiguidade presente no fenômeno, culminando com a 

proposta de reconceitualização da capacidade absortiva. As bases teóricas usadas por Zahra e 

George (2002) foram fundamentadas nas capacidades dinâmicas (Teece & Pisano, 1994). O 

entendimento de Zahra e George é de que a capacidade absortiva é uma capacidade dinâmica, 

que pode fundamentar uma competência como a de marketing, de produção ou de distribuição, 

como mecanismos de adpatação das indústrias que competem em ambientes dinâmicos, criando 

e sustentando vantagens competitivas (Zahra & George, 2002). Ainda que tais argumentações 

tenham sido parte da contribuição do trabalho de Zahra e George (2002), eles construiram, com 

base numa revisão de literatura, uma reconceitualização da capacidade absortiva, buscando 

aproximar os achados teóricos disponíveis até então, com as possiveis dimensões envolvidas 

na capacidade absortiva. Eles definem então quatro dimensões da capacidade absortiva a saber: 

aquisição, assimilação, transformação e uso. A capacidade absortiva potencial, contempa as 

dimensões de aquisição e assimilação e a capacidade absortiva realizada, as dimensões de 

transformação e uso dos novos conhecimentos. Nossas proposições, foram baseadas tanto no 

modelo teórico de Cohen e Levinthal (1990), quanto na reconceitualização e Zahra e George 

(2002). Estamos argumentando que, a inclusão de elementos simplificadores para busca, 

extração e análise de informações externas podem aumentar a capacidade absortiva potencial, 

capacidade absortiva realizada e o conhecimento técnico. A inclusão do Patent Crawler dentro 

do diagrama que integra os conceitos de Cohen e Levinthal (1990) com os conceitos de Zahra 
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e George (2002), visa facilitar o entendimento das nossas proposições e o próprio confronto 

entre os resultados alcançados e as definições teóricas da capacidade absortiva potencial e 

capacidade absortiva realizada. A definição de fonte externa de conhecimento, foi definida por 

Cohen e Levinthal (1990) como sendo o transbordo do conhecimento técnico originado em 

outras indústrias e outros mercados não exclusivamente. Estamos argumentando que as bases 

de dados de patentes representam de forma ajustada tais condições, visto tratar-se de uma base 

de dados com informações tecnológicas e técnicas de várias indústrias, que atuam em diversos 

mercados. Estamos convencidos que a base de patentes é um repositório que atende as 

características de conhecimento externo, definidadas por Cohen e Levinthal (1990), ainda que 

eles tenham mencionado tais caracteríticas de forma mais geral e genérica. 

 

6.1 Aumento da capacidade absortiva potencial 

 

Quanto a capacidade absortiva potencial, Zahra e George (2002), definiram duas 

dimensões, aquisição e assimilação. A dimensão aquisição, consiste na capacidade da empresa 

identificar e adquirir conhecimentos produzidos externamente que são críticos para suas 

operações. O Patent Crawler Patent2Net, inicia a busca nas bases de patentes por meio do uso 

de expressões de busca. Essas por sua vez, são palavras chave, associadas ou isoladas, 

escolhidas pelo agente da pesquisa. Vamos definir agente da pesquisa, como a pessoa 

interessada nos resultados da pesquisa, podendo ser uma empresa ou um indivíduo. Uma vez 

que a palavra-chave sobre o conhecimento a ser buscado é escolhida pelo agente da pesquisa, 

está subentendido que tal palavra-chave,  representa o interesse do agente de pesquisa. Nesse 

ponto, a busca é direcionada pela palavra-chave escolhida, o que significa dizer que a busca 

será definida a priori por temas que são críticos a operação do agente da pesquisa. O processo 

de escolha da palavra-chave, requer pesquisa prévia sobre o tema, o que contribui com a criação 

de rotinas de identificação de soluções de problemas em bases de conhecimentos externos. Uma 

vez que a palavra-chave tenha sido escolhida – no nosso caso de estudo “casca de banana”-, 

podemos inferir que foi melhorada a capacidade de identificar conhecimentos produzidos em 

bases externas. Na etapa seguinte, quando usamos a palavra-chave, para iniciar a busca 

automatizada nas bases de dados de patentes, estamos, de fato, adquirindo as informações 

disponíveis por meio do processo de extração, que descrevemos nesse estudo, obtendo ou 

adquirindo as informações para posterior análise. Por assimilação, compreendem-se as rotinas 

e processos envolvidaos na análise, interpretação e compreensão das informações obtidas a 
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partir das fontes externas. Sobre esse aspecto da capacidade absortiva potencial, podemos 

verificar que o próprio protótipo do Patent Crawler, operacionalizado sobre planilhas 

eletrônicas –Figura 4 -, já apresentava melhorias em relação a compreensão das informações 

adquiridas. Evidentemente, com o uso do software Patent2Net e suas possibilidades de 

integração com o software Iramuteq – análise de conteúdo – foi possível conhecer a existência 

de três contextos léxicos em todo o corpus  formado pelos 286 resumos das patentes analisadas. 

Identificamos grande capacidade de assimilação e compreensão das informações externas, 

originadas em múltiplas indústrias, países e mercados, reunídas nesse corpus como resposta a 

palavra-chave de interesse do agente de pesquisa. 

 A proposição 1a que afirma que “A disponibilidade de ferramentas simplificadoras 

para extração e classificação das informações de patentes, relacionam-se positivamente 

com a ampliação da capacidade absortiva potencial”, foi corroborada. Entendemos que as 

rotinas de identificação das palavras chave, anterior ao uso do Patent Crawler, melhora as 

competências de busca de informações externas, ao mesmo tempo em que melhora o foco na 

busca das informações que são críticas para as operações do agente de pesquisa. Tais rotinas e 

procedimentos, introduzidos na empresa ou organização, tem o potencial teórico de aumentar a 

capacidade de identificação e localização de informações externas mais propensas à solução 

dos problemas internos. Em outras palavras, estamos ao mesmo tempo valorizando e 

identificando as informações externas. Quando usamos a palavra-chave para adquirir as 

informações das patentes e realizar a posterior análise de conteúdo, estamos melhorando o 

potencial de análise, interpretação e compreensão das informações externas, atendendo aos 

requisitos das duas dimensões da capacidade absortiva potencial – aquisição e assimilação - 

descritos por Zahra e George (2002).  

 

6.2 Aumento da capacidade absortiva realizada 

 

Quanto a capacidade absortiva realizada, Zahra e George (2002), definiram duas 

dimensões, transformação e utilização. A dimensão transformação, consiste na aptidão da 

empresa para desenvolver e refinar rotinas que facilitem a combinação do conhecimento 

existente e dos novos conhecimentos assimilados. Ao analisarmos essa dimensão da capacidade 

absortiva realizada, verificamos que o aumento de seu potencial está diretamente relacionado a 

a capacidade organizacional e de processos. Capacidade organizacional, quando se discutem as 

rotinas como elemento de sustentação da capacidade de integração de conhecimentos atuais e 
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novos e capacidades de processos quando se discute tal integração em termos de desempenho 

da integração dos conhecimentos. Tais elementos, sejam organizacionais ou relacionados a 

processos, para serem levados a efeito, precisam ser reforçados ou construídos – caso não 

existam - . A decisão de usar o Patent Crawler, não é suficiente para refletir o aumento da 

capacidade de transformação, no âmbito da capacidade absortiva realizada, mas pode estimulá-

-la. O que estamos argumentando é que em situações onde não há na empresa,  rotinas ou 

processos pré existentes, para o uso estruturado de informações e conhecimentos internos, 

dificilmente haverá processos para aproveitamento de conhecimentos externos. O uso do Patent 

Crawler poderá estimular o desenvolvimento de rotinas e processos mínimos para que se possa 

aproveitar tais informações externas, estimulando inclusive a criação de processos de 

aproveitamento de conhecimentos internos, que chamamos de atuais. De outra forma, nas 

situações onde a empresa tem rotinas e processos pré existentes, como os processos de inovação 

por exemplo – ideação, exploração de alternativas inovadorass, portfófio de projetos, não 

exaustivamente -,  ao incluir o Patent Crawler em tais processos e rotinas existentes 

identificamos o potencial aumento da capacidade de transformação, tanto pela rapidez com que 

se identifica e se obtém novas informações externas, como também pela natureza 

multidisciplinar das informações originadas das patentes, tratando um mesmo tema, numa visão 

transversal em termos de país, tecnologia, indústria, mercado ou metodologia não 

exaustivamente. O acesso a tais conhecimentos, estimula não apenas o desenvovimento de 

novas rotinas e processos de integração de informações, como também o refinamento dos 

processos existentes na empresa. A dimensão utilização, está ligada ao aproveitamento 

explicito do conhecimento transformado e é definida como a aptidão da empresa para melhorar, 

desenvolver ou refinar competências de negócios, por meio dos novos conhecimentos. Como 

exemplos de competências a serem reforçadas ou melhoradas podemos citar o marketing, a 

produção, a distribuição não exaustivamente (Cohen & Levinthal, 1990). A efetivo uso das 

informações e conhecimentos obtidos, passa pelo aprofundamento da compreensão dos 

conteúdos analisados. Podemos observar nas Figuras 5 até 8, quais são os conteúdos 

predominantes nos pedidos de patentes sobre a “casca de banana”. Nossa análise de conteúdo 

não apenas organizou as informações, como sintetizou o conhecimento disponível nas patentes 

a respeito do tema. O processo de análise de conteúdo em si, é a transformação de texto em 

informação estruturada, gráfica e estatísticamente classificada por proximidade léxica. A 

interpretação dos nomes dos contextos léxicos descritos, como das palavras de maior ocorrência 

dentro de cada contexto, permite compreeder como o conhecimento sobre a “casca de 
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banana”está organizado. A partir desse ponto, é possível, aprofundar-se apenas nas patentes 

que estão relacionadas ao objetivo da empresa, identificando novas possibilidades para mudar 

ou melhorrar por exemplo, o processo de transformação dos componentes da casca da banana. 

Nossa proposição 1b que afirma que “A disponibilidade de ferramentas simplificadoras 

para apresentação e manuseio das informações de patentes, relacionam-se positivamente 

com a ampliação da capacidade absortiva realizada”, foi corroborada. Evidentemente há a 

necessidade de análise multidisciplinar (Dou, 2009), no entanto, há vários casos na literatura 

sobre o uso das informações de patentes e sua utilidade como elemento de transferência de 

tecnologia e conhecimento (Bregonje, 2005; Breyer, Birkner, Meiss, Goldschmidt, & Riede, 

2013b; Dou, 2009; Fleming & Sorenson, 2001; Nagaoka, Motohashi, & Goto, 2010; Tian et al., 

2013). 

 

6.3 Aumento do conhecimento técnico 

 

O conhecimento técnico é uma variável dependente no diagrama de Cohen e Levinthal 

(1990), assim como demonstramos nas Figuras 1 a 3, mas não está presente no trabalho de 

Zahra e George (2002). Isso pode estar relacioando aos diferentes eixos teóricos considerados 

para estudar o fenômenos da capacidade absortiva. No trabalho de Cohen e Levintal (1990) 

foram considerados aspectos ligados a visão baseada em conhecimento e no trabalho de Zahra 

e George (2002) as capacidades dinâmicas, consequentemente a criação de vantagem 

competitiva. Nesse caso, não localizamos a argumentação sobre a inclusão da vantagem 

competitiva como uma variável consequente à capacidade absortiva, na página 192 do trabalho 

de Zahra e George de 2002 e não vamos, nesse artigo, inferir que o conhecimento técnico 

representa uma parte da vantagem competitiva. Estamos de fato, considerando a sustentação 

teórica de Cohen e Levinthal (1990) sobre a associação entre o transbordo de conhecimento de 

outras indústrias e o conhecimento técnico, além da associação entre a capacidade absortiva e 

o conhecimento técnico. O Patent Crawler, atua como um elemento facilitador em relação ao 

acesso as informações externas, nesse caso específico das informações patentárias. Entendemos 

que a contribuição para o aumento do conhecimento técnico ocorre de duas formas principais. 

De uma lado, se a capacidade absortiva pode ser potencialmente aumentada e está associada 

positivamente ao conhecimento técnico (Cohen & Levinthal, 1990), podemos seguir o mesmo 

princípio teórico para afirmar que o Patent Crawler aumenta o conhecimento técnico 

indiretamente, uma vez que a capacidade absortiva medeia a relação. Por outro lado, uma vez 
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que se trata de uma ferramenta de facilitação da extração e análise de informações externas, 

podemos entender que a amplitude e a quantidade de informações a serem adquiridas, será 

maior do que em situações sem o uso do Patent Crawler.  

Soma-se a maior amplitude e quantidade de informações externas obtidas, o aumento 

da velocidade com que essas informações externas passam a ser adquiridas, analisadas e usadas, 

conferindo potencial aumento do conhecimento técnico. A proposição 2 de que “A 

disponibilidade de ferramentas simplificadoras para apresentação e manuseio das 

informações de patentes, relacionam-se positivamente com a obtenção de conhecimento 

técnico” foi corroborada. O conhecimento técnico é relevante no campo da visão baseada em 

conhecimento, inovação tecnológica, relacionando-se diretamente com o avanço da técnica e 

da tecnologia (Cavalcante & Fagundes, 2007; Fleming & Sorenson, 2001; Technology & 

reserved, 2001.). 

 

7.Conclusão 

 

 Conforme argumentamos, a construção de elementos facilitadores para acesso e análise 

a informações e conhecimentos externos, nesse caso, localizada nas bases de patentes, pode 

contribuir para o aumento potencial da capacidade absortiva potencial, capacidade absortiva 

realizada e do conhecimento técnico. Não fizemos a ligação teórica entre o conhecimento 

técnico e a vantagem competitiva das empresas, porque nossa questão de pesquisa  é conhecer 

como usar as informações de patentes nos processos de P&D e inovação. Respondemos a 

questão, apresentando três proposições que foram corroboradas, que nos leva a argumentar que 

há evidências de que o desenvolvimento de estruturas de facilitação ao acesso e análise de 

informações externas, contribui com o aumento potencial tanto da capacidade absortiva quanto 

do conhecimento técnico, além de estimular a criação de rotinas e processos orientados a dados 

nas empresas. Outros estudos poderão realizar aprofundamentos sobre a dimensão do uso do 

conhecimento – capacidade absortiva realizada, dimensão de utilização -, realizando estudos de 

caso onde os conhecimentos poderiam ser aplicados empiricamente para identificar os 

resultados econômicos gerados no negócio, ou ainda, realizar observação participativa, 

ensinando grupos de empreendedores de baixa a renda a desenvolver ou melhorrar seus 

negócios predominantemente usando informações disponíveis nas patentes. A inovação frugal, 

pode se beneficiar desses achados, tanto por não depender de custos para acessar tais softwares 

de extração e análise, quanto pela economia de recursos financeiros quanto a pesquisa e 
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desenvolvimento. Usando pesquisas e resultados já desenvolvidos por outras empresas, 

indústrias ou mercados, presentes nas patentes, que estão na condição de domínio público, toda 

a trajetória e custos de pesquisa e desenvolvimento anterior é economizada, permitindo avançar 

a partir do atual estado da técnica, evitando retrabalho. 
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Artigo 3: Conceitualização e teorização do Big Data 

Artigo aceito em 06/2016 pelo: International Journal of Innovation, (no prelo) Autores: Marcos 

Rogério Mazieri and Eduardo Soares Dantas 

1.Introdução 

 

O aumento significativo da capacidade de criação e armazenagem de dados, propiciado 

pelo início da era digital no ano 2000, proporcionou as primeiras especulações sobre um 

fenômeno conhecido por Big Data (Hilbert & López, 2011). As descrições dos elementos que 

compõem o termo Big Data são comuns na literatura, e normalmente estão explicados por ativos 

formados pela informação. Caracterizam-se por apresentar um grande volume de dados que os 

formam, onde a velocidade com que são formados e a variedade que adquirem, exigem 

tecnologias específicas, além de métodos analíticos próprios para a sua transformação em valor 

(Andrea De Mauro, 2014).  

 O termo Big Data surgiu inicialmente em 2001, como ativos formados por informações 

de alto volume, velocidade e variedade (Laney, 2001). Após isso, houveram algumas outras 

definições do termo (ver Beyer, 2011; Hilbert & López, 2011; Taurion, 2013), além de críticas 

e dúvidas sobre a relevância do tema como algo a ser tratado pela ciência ou apenas um 

modismo (Buhl, Röglinger, Moser, & Heidemann, 2013). Mesmo com essas proposições, 

verificamos que, parece haver a carência de uma definição mais robusta sobre Big Data, que 

possa propiciar melhor entendimento do conceito. Essa inexistência de definição pode levar ao 

ponto de classificarmos qualquer grande banco de dados como Big Data. Tal imprecisão pode 

representar problemas no reconhecimento do valor dos dados e consequentemente prejudicar a 

criação de valor e inovação para os negócios. Essa é a argumentação que sustentamos e que 

poderá ser lida na seção “discussão”, nesse capítulo. Quando buscamos no repositórios de 

publicações técnicas e científicas – Google Scholar, Web of Science e Espacenet - os estudos 

que descrevem o fenomeno Big Data, identificamos que esses trabalhos são construídos 

favorecendo a descrição dos elementos que compõe os ambientes para tratamento do Big Data 

e predominantemente publicados por consultorias e empresas fabricantes de tecnologia da 

informação para Big Data. Normalmente atende-se a sua descrição estrutural, os métodos que 

envolvem o tratamento dos dados, a descrição de seu potencial, sua descrição arquitetural e 

funcional, além dos elementos de software e hardware envolvidos na implantação dos sistemas 

de captura, arazenamento e análise.  
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Nosso atual estudo teórico, descritivo, indutivo, predominantemente quantitativo, 

sustenta uma nova proposta para a definição de Big Data. Estamos motivados para realizar esse 

trabalho, pois verificamos no nosso estudo bibliométrico a respeito do tema, que não está clara 

a definição conceitual do Big Data com fenômeno e sustentamos que essa obscuridade pode 

estar dificultando ou impedindo a apropriação do conhecimento sobre o tema, devido ao 

desconhecimento dos princípios envolvidos nesse fenômeno. A falta de clareza conceitual e por 

consequência dos princípios envolvidos no Big Data, impedem que sejam compreendidos os 

possiveis desdobramentos do uso de Big Data, incluindo a geração de valor e da inovação.  

Adicionalmente, com base no estudo bibliométrico e da análise de conteúdo de estudos técnicos 

e científicos localizados, pretendemos propor algumas discussões teóricas a respeito da geração 

de valor e inovação para negócios usando a garimpagem nos Big Data. Não obstante, por tratra-

se de um tema onde há muita conteoversia, há contra pontos que apresentam dúvidas quanto a 

euforia envolvida nos assuntos relacionados a   Big Data. As críticas principais relatam tratar-

se de apenas mais um modismo, ou uma campanha publicitária em curso para estimular o 

mercado dos fabricantes e fornecedores de tecnologia da informação, pois analisar dados, é algo 

realizado desde a década de 1960, não denotando novidade (Buhl, 2013). As discussões 

adentram ainda as áreas do direito, das quais destacamos as que representam obstáculos ao 

avanço do uso de Big Data; leis nacionais que protegem a privacidade dos consumidores e das 

pessoas, não tem sido discutidas com a profundidade necessária. Concordamos que se trata de 

algo novo e que, o aproveitamento do Big Data para geração de valor e inovação para os 

negócios, não poderá ser automaticamente alcançado. Buhl at al. (2013), ratifica que, para 

explorar os Big Data, devem ser considerados os desafios do volume, velocidade, variedade, 

veracidade e privacidade. Esse último desafio, a privacidade, foi apresentado como sendo o 

elemento que pode inviabilizar a realização do potencial esperado para os Big Data, 

especialmente dificultando a integração entre os Big Data e os modelos de negócios. Ainda que 

concordemos com as colocações de Buhl (2013), nosso artigo argumenta que as conclusões de 

Buhl et al. (2013), consideraram apenas o nível de análise operacional, que mesmo sendo 

importante, parece necessitar de uma reinterpretação, considerando a definição conceitual – e 

não operacional-, como estamos tentando fazer nesse nosso artigo. 

 Fundamentando-se na literatura científica identificada no estudo bibliométrico 

apresentado na próxima seção, foi construída nossa revisão da literatura, seguida pela descrição 

dos procedimentos metodológicos. Sequencialmente, apresentamos os resultados alcançados, 

especialmente focados na análise de conteúdo dos artigos avaliados e dos experimentos 
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propostos, passando então para a discussão dos resultados, tanto da análise de conteúdo, quanto 

do experimento, que fundamentaram a definição conceitual do Big Data e forneceram visões 

sobre possiveis estudos futuros. Fechamos o trabalho com a seção “conclusão”. 

 

2.Bibliometria Inovação por meio de Big Data 

 

O fato de estarmos buscando uma definição conceitual dos Big Data, além de definições 

operacionais ou mesmo ferramentais, nos motivou a realizar uma bibliometria prévia a revisão 

da literatura. Conforme nos ensinou Buhl et al. (2013), o que se tem visto na literatura está mais 

direcionada a aplicação gerencial. Isso explica o título do trabalho de Buhl et al. (2013) e 

estimula aos pesquisadores a pensar se Big Data é apenas um modismo, ou algo que existe ha 

muito tempo, mas agora foi rebatizado, com novo nome e formato para vender hardware e 

software. Nós estamos sustentando que não se trata de modismo, ou seja, na nossa pesquisa, 

evidenciamos que Big Data não é algo que em breve não será mais visto no cenário da inovação 

mundial. Pelo contrário, nossos estudos nos levaram a identificar que há possibilidades de 

realizar a passagem de contribuições dos Big Data para os modelos de negócios, gerando valor 

e inovação. 

 Reservamos essa seção para dar indicações de como fizemos a bibliometria, quais os 

softwares usados para automatiza-la, alguns detalhes da configuração desses softwares e os 

principais achados, que explicam porque algumas correntes de pensamento entendem o Big 

Data como um modismo ou ação mercadológica. A seguir passaremos a explicar os 

procediementos metodológicos específicamente bibliométricos e a apresentação de achados 

com comentários que julgamos pertinentes para melhor entendimento. 

 

2.1. Bases de dados de textos sobre Big Data 

 

 Existem atualmente pelo menos 20 importantes bases de dados científicas. Nós 

escolhemos para esse estudo o exame da base SCOPUS da Thomson Reuters – Web of Science 

– para a realização da bibliometria e o Google Scholar para identificação das publicações 

técnicas e científicas disponibilizadas na Web de superfície. Considerando os trabalhos mais 

citados, verificamos sobreposição de 100% entre as duas bases de dados, portanto, escolhemos 

a web of science para realizar a bibliometria, pela conveniência dos recursos de busca oferecidos 

na plataforma. Essa base de dados é um repositório de publicações científicas, jornalísticas e 
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técnicas que permite consultas por palavras chave que podem ser intercaladas com operadores 

boleanos e wildcard. Nesse artigo, optamos por usar as buscas aos textos escritos em Inglês e a 

partir da expressão de busca ((“big* and dat*”) and (“innov*”)). Com a sintaxe descrita, 

aumentamos os resultados para todas as terminações de palavras após o prefixo “big”, e também 

obtivemos como resultado, todos os textos que tem em seu título ou resumo, as palavras com 

as diversas terminações após o prefixo “data”, desde que apareçam juntas, pois usamos a função 

boleana “and”. Como o interesse do estudo é compreender melhor o Big Data no contexto da 

inovação, usamos mais um operador boleano “and” para buscar apenas os textos onde bigdata 

e inovação apareçam juntos, também com todas as terminações da palavra inovação. Como 

resultados, obtivemos 2300 artigos, aos quais aplicamos dois filtros disponíveis no ambiente do 

Web of Science. Deixamos apenas artigos científicos e que estejam cadastrados na área de 

economia e negócios. Após aplicação do filtro, foram considerados 298 artigos para realização 

da bibliometria. 

 O objetivo dessa bibliometria foi analisar as citações usadas nesses 298 artigos, para 

mapear o campo do conhecimento. Para tanto, usamos o software Bibiexel para gerar a relação 

de citações presentes nos artigos encontrados na busca por palavra-chave. Uma vez 

identificadas as citações, decidimos descartar aquelas que apareciam apenas 2 vezes ou menos. 

Consideramos portanto que a baixa frequência de citações representavam baixa relevância para 

o estudo, mantendo a amostra por conveniência em 34 autores. Com base nesses autores, 

desenvolvemos uma matriz simétrica de citações, para submete-la a análise fatorial exploratória 

– AFE -. Durante os procedimentos de ajuste da AFE, visando inicialmente ajustar o KMO e o 

teste de esferecidade de Bartlet para índices maiores que 0.6, ver Hair 2008, (Joseph, Bush, & 

Ortinau, 2008), foram sistematicamente removidos do modelo os autores que apresentavam 

cumunalidades menores que 0.5. Os autores removidos foram, Nonaka 1995, Vargo 2004, 

Russon P 2011, Rust R 1995, Lazer D 2009, Moffitti K 2013, Choi H 2012, Butler D 2013, 

Hastie T 2009, Lohr S 2012, Hevner A 2004, Waller 2013, Ginsberg J 2009, Lazer D 2014. 

Após ajustes de KMO, restaram 17 autores que estão apresentados na tabela 1. 
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Tabela 13- Cumunalidades resultantes, após ajuste do KMO em 0.676 

 

Fonte: Autores, 2015 

 A etapa seguinte, consiste em identificar a formação de fatores e a variância explicada 

por fator para compreender quais textos citados representam as maiores referências para o 

campo de estudos de interesse – Inovação e Bigdata -. Na Tabela 2, são apresentados os 

resultados obtidos na AFE. 

Tabela 14- Variância explicada e ponto de inflexão 

 

Fonte: Autores, 2015 

 Verificamos que há cinco fatores que explicam 73% da variância. Os fatores 

representam o agrupamento de autores que foram citados pelos mesmos trabalhos e portanto, 

são as principais referências para os textos que descobrimos a partir das palavras chave usadas. 

Na tabela 3, são apresentados os fatores formados, os autores que compões cada fator e suas 

cargas fatoriais. 

Inicial Extração

Barney J, 1991 1.000 .603

Bollen J, 2011 1.000 .779

Boyd D, 2012 1.000 .852

Chen H, 2012 1.000 .746

Cukier K, 2013 1.000 .800

Dean J, 2008 1.000 .841

George G, 2014 1.000 .816

Grant R, 1996 1.000 .754

Harris J, 2007 1.000 .834

Kogut B, 1992 1.000 .630

Lavalle S, 2011 1.000 .658

Manyika J, 2011 1.000 .647

Mcafee A, 2012 1.000 .639

Mcafee A, 2014 1.000 .839

Nelson R, 1982 1.000 .685

Vasarhelyi M, 1991 1.000 .571

Waller M, 2013 1.000 .758

Comunalidades

Método de Extração: Análise de Componente Principal.

Total

% de 

variância

% 

cumulativa Total

% de 

variância

% 

cumulati

va Total

% de 

variância

% 

cumulativa

1 4.611 27.126 27.126 4.611 27.126 27.126 3.480 20.470 20.470

2 3.166 18.624 45.750 3.166 18.624 45.750 2.725 16.030 36.501

3 2.296 13.506 59.256 2.296 13.506 59.256 2.424 14.261 50.761

4 1.310 7.708 66.964 1.310 7.708 66.964 1.921 11.299 62.060

5 1.070 6.293 73.257 1.070 6.293 73.257 1.903 11.197 73.257

6 .977 5.745 79.002

7 .742 4.362 83.364

8 .579 3.405 86.769

9 .486 2.860 89.629

10 .387 2.275 91.904

11 .297 1.747 93.651

12 .280 1.647 95.298

13 .237 1.395 96.693

14 .208 1.222 97.915

15 .146 .860 98.775

16 .131 .771 99.546

17 .077 .454 100.000

Variância total explicada

Componente

Valores próprios iniciais

Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado Somas rotativas de carregamentos ao quadrado

Método de Extração: Análise de Componente Principal.
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Tabela 15 – Matriz rotacionada com componentes e cargas fatoriais 

 

Fonte: Autores, 2015 

 A verificação da confiabilidade interna de cada fator foi testada com a verificação do 

Alfa de Crombach. Para os fatores 1 e 2, que represemtam 45% da variância, o alfa de 

Crombach foi maior que 0.60, conforme recomendado por Hair (2014). Os fatores 3,4 e 5 

apresentam Alfa de Crombach menor que 0.60, portanto, destacamos ser essa uma das 

limitações do trabalho. Ainda que apresentemos a nomeação de todos os fatores, daremos mais 

foco nos fatores 1 e 2, que apresentaram confiabilidade interna, conforme recomendado pela 

literatura sobre a AFE. Com os textos mais relevantes devidamente identificados, passamos a 

estudar, por meio de análise de conteúdo, quais eram as similaridades envolvidas nos autores 

agrupados no mesmo fator, passando então a nomear esses fatores.  

 

2.1. Análise dos fatores 

 

O Fator 1, formado pelos autores Cukier K, 2013, Harris J, 2007, George G, 2014, 

Manyika J, 2011 e 2013 e Lavalle S, 2011,(Cukier & Mayer-Schoenberger, 2013; Davenport 

& Harris, 2007; George, Haas, & Pentland, 2014; Lavalle, 2011; James Manyika et al., 2011) 

consistem em publicações a respeito das recomendações sobre como pesquisar ou se aproximar 

do tema Big Data e seu potencial valor para os negócios e para as empresas em geral. São em 

maior parte publicações técnicas, originadas de empresas de tecnologia e de consultoria – 

principalmente IBM, Accenture e McKinsey-(Ballard et al., 2014; “Big Data Research - 

Accenture,” 2016, “Big Data,” 2014; Jewell et al., 2014; Quintero et al., 2015), sustentando a 

importância de considerar o Big Data nos processos de geração de valor e inovação. Destacam 

1 2 3 4 5

Cukier K, 2013 .877

Harris J, 2007 .873

George G, 2014 .828

Manyika J, 2011 .562

Lavalle S, 2011 .506

Grant R, 1996 .859

Kogut B, 1992 .783

Nelson R, 1982 .758

Barney J, 1991 .698

Chen H, 2012 .831

Mcafee A, 2014 .726

Dean J, 2008 .674

Waller M, 2013 .795

Boyd D, 2012 .720

Bollen J, 2011 .843

Vasarhelyi M, 1991 .742

Mcafee A, 2012 .553

Alfa de Cronbach Fator 1 e Fator 2 Maiores que .60 e Fator 3,4 e 5 Maiores que .54

Matriz de componente rotativaa

Componente

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.a
a. Rotação convergida em 6 iterações.
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ainda a importância do desenvolvimento da capacidade de análise dessas bases de dados – 

analytics -, considerando que se trata da construção de uma capacidade distinta, portanto, uma 

capacidade de diferenciação e competição no mercado. Mesmo a recomendação dos editores, 

escrita por George G. Em 2014, (George et al., 2014) que é editor do Academy of Management 

Journal, que visa orientar as possiveis linhas de pesquisa acadêmica do tema, reconhece que as 

habilidades para tratar as questões ligadas a Big Data nas empresas, parecem representar uma 

nova competência distintiva e que, portanto, tem potencial de geração de valor e inovação. Por 

se tratarem das relações entre o Big Data e as competências que podem ser alcançadas pelos 

negócios, o desenvolvimento das habilidades de analytics, suas possibilidades para mobilizar 

novas competências e novas capacidades, gerando diferenciais competitivos, chamaremos esse 

fator de “Data Capability”. 

 Ao analisar o fator 2, formado pelos autores, Grant R, 1996, Kogut B, 1992, Nelson R, 

1982, Barney J, 1991,(Barney, 1991; Grant, 1996; Kogut & Zander, 1992; Nelson, 1982) 

encontramos as correntes teóricas envolvidas no tema Big Data e inovação até o momento. 

Verificamos a presença das teorias de Capacidades Dinâmicas (Teece & Pisano, 1994), Teoria 

do Custo de Transação (Williamson, 1981), Teoria Evolucionista  (Nelson & Winter, 2009) e 

Visão Baseada em Recursos (Barney, 1991), proponto a Visão Baseada em Conhecimento 

(Grant, 1996; Kogut & Zander, 1992). A predominância teórica, no entanto,  está relacionada a 

Visão Baseada em Recursos e seus princípios que tratam da vantagem competitiva. 

Considerando o Big Data uma fonte de novas competências e de capacidades, os autores parece 

considerar que essas competências poderiam não ser apenas a vantagem competitiva em si, mas 

reforçar o valor dos recursos já existentes na empresa, tornano-os ais raros, mais inimitáveis e 

mais valorosos. Nessa forma de pensar, as competências e as capacidades originadas das análise 

dos Big Data, parecem ajustar-se aos princípios teóricos tanto da Visão Baseada em Recursos, 

quanto das Capacidades Dinâmicas. Por se tratar predominantemente de trabalhos teóricos, que 

relacionam a fundamentação teórica para a construção de vantagens competitivas, diferenciação 

e valor por meio de Big Data, cahameremos esse fator de “Data Value Theory”. 

 O fator 3, formado pelos autores, Chen H, 2012, Mcafee A, 2014, Dean J, 2008 

(Brynjolfsson & McAfee, 2014; Chen, Chiang, & Storey, 2012a; Dean & Ghemawat, 2008), 

são predominantemente empíricos – exceto Chen H, 2012, que é descritivo-, buscando 

exemplificar e argumentar, como o Big Data pode ser usado, relacionando um objetivo e uma 

forma de usar, oferecendo recomendações de uso relacionado ao processamento e 
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armazenamento dos dados. São estudos mais operacionais, com contribuições ao conhecimento 

substantivo e que por isso chamaremos de “Big Data Purpose”. 

 O fator 4, formado pelos autores, Waller M, 2013, Boyd D, 2012 (Rawlings, Waller, 

Barrett, & Bateman, 2013; Boyd & Crawford, 2012) discute o uso técnico da base de dados 

para solução de problemas organizacionais. Ambos fazem uma reflexão de possiveis usos do 

Big Data para se entender melhor uma cultura populacional ou uma propensão tecnológica ou 

até mesmo uma importante ferramenta para a pesquisa acadêmica, motivando a nomeação desse 

fator como “Use Big Data”. 

 O fator 5 encontrado é formado pelos autores McAffe A.,2012 e Vasarhelyi M., 1991, 

(McAfee, Brynjolfsson, Davenport, Patil, & Barton, 2012; Vasarhelyi & Halper, 1991) se 

concentram em qual metodologia seria a mais eficaz para extrair resultados por meio do Big 

Data. Esse tema nos levou a definir esse fator como “Data Mining Metodology of Big Data”.  

3.Revisão da Literatura 

 

 O aumento significativo da capacidade de criação e armazenagem de dados, propiciado 

pelo início da era digital no ano 2000, foi um dos grandes impulsionadores da criação do termo 

Big Data (Hilbert & López, 2011). Atualmente a definição do termo Big Data entende que este 

termo representa os ativos de informação, caracterizado por um elevado volume, em que a 

velocidade e a variedade devem exigir uma tecnologia específica e métodos analíticos para a 

sua transformação em valor (Andrea De Mauro, 2014). O termo surgiu inicialmente no relatório 

de 2001 do Grupo META (empresa Gartner), por meio do analista Doug Laney, que definiu os 

desafios de crescimento de dados e oportunidades como sendo tridimensional, ou seja, o 

aumento do volume - quantidade de dados -, velocidade -velocidade de dados para dentro e para 

fora -, e as variedades -gama ou tipos de dados e as fontes de dados-, (Laney, 2001). Ainda que 

o relatório tenha demonstrado as dimensões que caracterizam o Big Data, os pesquisadores 

continuaram a procurar uma definição que melhor explique esse fenômeno. Uma das definições 

mais usadas para Big Data é justamente a definida pelo Gartner Group, que o entende como 

ativos formados por informações de alto volume, velocidade e variedade. Essas características 

exigem debates a respeito do custo-benefício envolvido na sua garimpagem, para fins de 

geração de valor e inovação nos diversos negócios. As formas inovadoras de processamento de 

informações para maior visibilidade e tomada de decisão, também tornaram-se preocupações 

dos pesquisadores desse tema, conforme podemos ver em Beyer  (2011). A definição do IDC – 

Internacional Data Corporation, é também bastante usada, no entanto, apresenta-se de forma 
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mais instrumental e operacional do que conceitual “...as tecnologias de Big Data descrevem 

uma nova geração de tecnologias e arquiteturas projetadas para extrair economicamente o valor 

de volumes muito grandes e de uma variedade de dados, permitindo alta velocidade de captura, 

descoberta, e/ou análise” (Hilbert & López, 2011). Tal conceito, foi ratificado no trabalho de 

Taurion, chamado Big Data (Taurion, 2013). 

 O consenso entre os pesquisadores do tema, é que o uso do Big Data se volta para sua 

análise, porém essa análise é muito mais poderosa do que as análises do passado (McAfee & 

Brynjolfsson, 2012). Esse autor explica que hoje a informação útil para as organizações pode 

vir de redes sociais, imagens, sensores, web ou outras fontes não estruturadas. Isso tende a 

aumentar significativamente os desafios gerenciais, obrigando os tomadores de decisão a 

aprenderem a fazer as perguntas certas para tomarem sua decisão baseada em evidências. Para 

conseguir analisar e extrair esses dados as organizações precisam contratar cientistas que podem 

encontrar padrões em grandes conjuntos de dados e traduzi-los em informações úteis para seus 

negócios (McAfee & Brynjolfsson, 2012) . Mais do que realizar cruzamentos, encontrar 

comunalidades, distanciamentos ou padrões nos dados, a geração de valor e a inovação, 

precisam que sejam consideradas abordagens e apropriações  mais aprofundada do significado 

dos dados, cuja literatura relacionada será verificada na próxima seção. 

 

3.1.Big Data e geração de valor 

 

 O Big Data pode contribuir grandemente para o futuro das corporações, que precisam 

decidir seus processos a partir de informações de qualidade num menor tempo possível, 

garantindo competitividade no âmbito que estão inseridas (Volpato, Rufino, & Dias, 2014): “É 

de fundamental importância o tomador de decisões ter à sua disposição o maior número de informações úteis e 

relevantes, permitindo minimizar os efeitos subjetivos e incrementar a influência da razão no resultado do 

processo. Diante de um grande volume de dados variados, que são distribuídos de forma rápida, é necessário que 

a empresa assegure a veracidade e o valor dos mesmos. A partir de um sistema de integração de dados, é possível 

organizá-los, categorizá-los e filtrá-los para assegurar a consistência da informação” (Hilbert & López, 2011). 

 A análise de dados das bases de Big Data refere-se diretamente às teorias sobre BI 

(Business Intelligence) & Analytics, sendo que suas tecnologias são fundamentadas 

principalmente em mineração de dados e análise estatística. A maioria das técnicas de busca de 

dados profundos conta com tecnologias comerciais para realizar este procedimento (Chaudhuri, 

Dayal, & Narasayya, 2011). Desde o final da década de 1980, vários algoritmos de mineração 

de dados têm sido desenvolvido por pesquisadores de inteligência artificial, organizados em 
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comunidades que debatem e desenvolvem soluções para bancos de dados. No IEEE 2006 

Conferência Internacional sobre Mineração de Dados (ICDM), a maioria dos algoritmos de 

mineração de dados influentes foram identificados com base em nomeações de peritos, 

contagens de citações e em comunidade de pesquisa. Estes algoritmos procuram cobrir a 

classificação, agrupamentos, regressão, análise de associação e análise de rede. A maioria 

desses algoritmos para minerações de dados populares foram incorporadas no meio comercial 

e com código aberto sobre os sistemas de mineração de dados, democratizando de certa forma 

o acesso (Clemmensen, Hastie, Witten, & Ersbøll, 2011). Business intelligence e analytics -BI 

& A- e os respectivos campos de grandes análises de dados tornaram-se cada vez mais 

importante em ambas as comunidades, acadêmicas e de negócios ao longo das últimas duas 

décadas. Por exemplo, com base em uma pesquisa com mais de 4.000 profissionais de 

tecnologia da informação (TI), em 93 países, de 25 indústrias diferentes, a IBM Tech Trends 

Report identificou em 2011 a análise de negócios como um dos quatro principais tendências 

tecnológicas na década de 2010 (Chen, Chiang, & Storey, 2012b). Em um levantamento do 

estado da análise de negócios, feito pela Bloomberg Businessweek, também no ano de 2011, 

descobriu-se que 97% das empresas com receitas superiores a 100 milhões dólares foram 

identificadas como usuárias de alguma forma de análise em profundidade de negócios (Chen et 

al., 2012b). O relatório do McKinsey Global Institute (J. Manyika et al., 2013) previu que até 

2018, os Estados Unidos terão de enfrentar uma mudança de 140 mil para 190 mil pessoas com 

habilidades analíticas profundas, porém haverá ainda um déficit de 1,5 milhões de gestores de 

base de dados com a habilidade de analisar Big Data para tomar decisões eficazes. 

 Chen et al. (2011) alerta que Hal Varian, economista-chefe da Google e emérito 

professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, comentou em 2011 sobre as 

oportunidades emergentes para os profissionais de TI e estudantes em análise de dados da 

seguinte forma: “Então, o que está ficando onipresente e barato? Dados. E que é complementar 

aos dados? Análise. Assim, a minha recomendação é ter lotes de cursos sobre como manipular 

e analisar dados: bancos de dados, econometria, estatística, visualização e assim por 

diante.”As oportunidades associadas com os dados e as análises em organizações diferentes 

têm ajudado a gerar interesse significativo em BI & A, que é muitas vezes referida como as 

técnicas, tecnologicas, sistemas, práticas, metodologias e aplicações usadas para analisar os 

dados críticos de negócios, para ajudar uma empresa a compreender melhor o seu negócio e o 

seu mercado, fazendo negócios com agilidade e tomando decisões mais consistentes. Além do 

processamento de dados subjacente e tecnologias analíticas, BI & A inclui práticas de business-
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centric e metodologias que podem ser usadas às várias aplicações de alto impacto, como e-

commerce, mercado de inteligência, e-government, saúde e segurança (Chen et al., 2012a). 

Através das iniciativas do BI & A 1.0, as empresas e organizações de todos os setores 

começaram a ganhar uma visão crítica dos dados estruturados recolhidos através de vários 

sistemas corporativos e analisados pela administração de banco de dados relacionados aos 

sistemas comerciais. Ao longo dos últimos anos, a inteligência da web, web analytics, web 2.0 

e a capacidade de conteúdo gerada pelo usuário, normalmente  não estruturados, marcou o início 

de uma nova era de BI & A, que gerou a  pesquisa 2.0, levando a inteligência sem precedentes, 

sobre a  opinião do consumidor, as necessidades dos clientes  e reconhecendo novas 

oportunidades de negócios.  

 Enquanto estamos escrevendo esse estudo, nesta época de análise de Big Data, mesmo 

enquanto o BI & A 2.0 ainda está amadurecendo, encontramo-nos equilibrados à beira da BI & 

A 3.0, com toda a incerteza advinda das tecnologias novas, potencialmente revolucionárias e 

com todas as vantagens e problemas que elas podem nos trazer. A investigação desses dados, 

até então invisiveis aos usuários comuns, se destina a servir, em parte, como uma plataforma e 

guia de conversação para examinar como a disciplina analítica pode melhor atender às 

necessidades dos tomadores de decisões de negócios, considerando a maturação das tecnologias 

emergentes de BI & A, a onipresença de Big Data e as falhas provenientes de gerentes de dados, 

mesmo quando experientes, somadas a falta de profissionais com habilidades analíticas 

profundas, além da racionalidade limitada, inerente a nossa natureza humana. As demandas 

propostas pelo Big Data, não afetam apenas os praticantes, como também as escolas de 

tecnologia e negócios. Talvez seja necessário criar uma nova visão para os programas de 

sistemas da Informação para se resolver estas e outras questões que estão permeando a nova 

realidade dos profissionais de Tecnologia da Informação do futuro. 

 A geração de valor e inovação para os negócios à partir de uma correta análise de um 

banco de dados advindo de um Big Data, podem ser importantes para várias aplicações na 

sociedade atual, tais como e-commerce, inteligência de mercado, e-governo, saúde, segurança 

pública e segurança em geral. Ao mapear amostras de dados, usando da atual BI & A, é possível 

gerar um conhecimento de toda a população dos dados,  esperando-se assim, contribuir para 

tomada de decisões, criar fontes de conhecimento –bases cognitivas- e aumentar as discussões 

atuais sobre o importância da pesquisa científica –relevante- sobre Big Data. Exemplos sobre 

como a análise de Big Data pode ser aplicada, são encontrados no artigo de Melo et al. (2014) 

chamado Is Big Data the Next Big Thing in Performance Measurement Systems?  Segundo os 
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autores, essa análise pode ser aplicada em processos de monitorização contínua para detectar 

situações como alterações no sentimento do consumidor; para explorar as relações de rede, 

como amigos sugeridos no Linked In e Facebook; para identificar uma fraude em tempo real; 

para entender por que as taxas de defeitos das montadoras aumentaram repentinamente; para 

digitalizar continuamente e intervir nas práticas dos cuidados de saúde; e para melhor antecipar 

as vendas on-line com base em um conjunto de dados de características de um determinado 

produto (Demirkan & Delen, 2013). Tais percepções parecem indicar uma relação interessante 

entre Big Data e PMSS. Tien (2013) propõe uma abordagem diferente para a análise de Big 

Data, sendo que essa será a base para a personalização, podendo gerar a terceira revolução 

industrial (TIR), de acordo com o autor. TIR baseia-se na confluência de grandes análises de 

dados, serviços de adaptação, e fabricação digital, centralizando-se na integração de serviços 

ou produtos e estaria começando na segunda década do século 21. 

 Os investimentos em Big Data apontam para essa realidade, haja visto os montantes 

envolvidos para o desenvolvimento do Big Data como uma “área” ou “campo”. Em 2012, a 

Universidade de Boston recebeu US $ 15 milhões para criar o Instituto Rafik Hariri B. de 

Informática e Ciência da Computação e Engenharia, um centro de pesquisa interdisciplinar para 

descobertas através do uso de abordagens computacionais e orientadas a dados e para avanços 

na ciência da computação (Chen et al., 2012a). O Big Data poderia ser uma alternativa para as 

falhas do PMSS tradicional, pois somente quando definimos os dados, informações e as análises 

é que podemos ver que os mecanismos de medição tradicionais não funcionam de forma 

eficiente. As organizações devem se preocupar com o serviço de análise e sua precisão, 

envolvendo a qualidade, além do custo e do tempo de entrega dessas análises (Demirkan & 

Delen, 2013). As organizações precisam ainda fazer mudanças em cinco áreas para colherem 

os benefícios reais de Big Data. Eles precisam mudar a liderança, que deve definir metas claras 

relacionadas ao uso de dados nas rotinas e decisões, fornecendo os indicadores de desempenho 

que espelhem o sucesso buscado pela organização, considerando os aspectos humanos, pois,  

os dados são muito importantes, mas o insight humano é fundamental. Gestão de talentos 

também é importante, pois é imperativo contratar as pessoas certas, - data driven - . É necessário 

investir em novas tecnologias, incluindo softwares apropriados. Finalmente, a cultura da 

empresa deve reforçar o uso de dados na tomada de decisões mais do que os os próprios 

gerentes (Waller & Fawcett, 2013). A exploração adequada de Big Data pode ajudar a melhorar 

o desempenho organizacional, mas primeiro é necessário transformar a cultura corporativa das 

organizações e suas capacidades. Deve haver um esforço para tecer o Big Data no tecido das 
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operações diárias (Waller & Fawcet, 2013). Alguns benefícios do uso dos grandes dados são: 

melhor integração e análise de dados quantitativos e qualitativos; previsões mais precisas 

(Waller & Fawcet, 2013); e os processos de tomada de decisões mais eficientes e eficazes, que 

fazem as empresas mais ágeis e eficientes (Demirkan & Delen, 2013).  As empresas que estão 

na parte superior em termos de desempenho financeiro,  - da sua indústria - e usam o recurso 

de tomada de decisões com base em dados foram, em média, 5% mais produtivas e 6% mais 

rentáveis do que seus concorrentes que não utilizam esse recurso (McAfee & Brynjolfsson, 

2012). 

 

3.2.Big Data, Informação, Inovação e Valor 

 

Dados são simbolos, que representam determinadas circunstâncias, fenômenos, fatos, 

sejam eles físicos, químicos ou comportamentais. Ao atribuir determinada ordem e códigos a 

esses simbolos, tem-se a informação. Não se discute aqui o aspecto apenas formal da 

informação, mas sim o sentido mais amplo, ou seja, coletar, organizar, analisar e interpretar as 

informações. De acordo com Bregonje (2005), quando a informação é aplicada, ela transforma-

se em conhecimento. Pode-se então fazer a analogia de que Informação aplicada as ações de 

solução de um problema, produzem a descoberta ou a invenção, esses por sua vez, antecedentes 

da Inovação. A partir das evidencias de Bregonje (2005), pode-se inferir que, a informação pode 

moderar as relações entre pesquisa básica e uma descoberta científica ou invenção, como pode 

moderar as relações entre pesquisa aplicada e uma invenção e por fim moderar relações entre 

uma invenção e uma inovação. 

 Considerando os desafios para o tratamento do Big Data, podemos entender que os 

processos envolvidos em seu armazenamento e tratamento, também conhecidos pelo termo em 

inglês, Analytics, apresenta potencial para contribuir com a inovação, pela própria definição de 

Inovação. Inovação é a disponibilização de algo substancialmente novo em diferentes graus de 

novidade ou tipo que gera valor econômico ou financeiro (OECD & Eurostat, 2005). Quando 

Bregonje (2005) argumenta que a informação aplicada se transforma em conhecimento, 

podemos entender que o Big Data, armazena dados que quando codificados, transformam-se 

em informações e que essas informações, quando aplicadas, transformam-se em conhecimento.  

 O conhecimento é o elemento que agrega valor, ou seja, que promove a proposta de 

valor nos modelos de negócio (Osterwalder, 2009; Enzmann & Schomer, 2013; Flor & Maglio, 

2004). Considerando que algo só pode ser considerado inovação quando gera valor econômico 
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ou financeiro e que o conhecimento é o elemento que promove a proposta de valor nos negócios, 

podemos compreender que há proximidade entre o elemento conhecimento e o valor para o 

negócio. A inovação, está nesse caso, intrínseca ao processo de construção do conhecimento, 

bem como presente no próprio conhecimento. Num raciocínio inverso, pensar em conhecimento 

como sendo a aplicação de informações e essas informações provenientes da codificação dos 

dados, nos remete a compreender a conexão entre o Big Data a Inovação e o Valor para os 

negócios. Obviamente, precisamos considerar, apenas o encadeamento teórico como 

proposição, guardadas todas as dificuldades, obstáculos e desafios, especialmente colocados 

por Buhl et al. (2013). Alguns dos desafios vem sendo enfrentados, tanto pelos acadêmicos, 

quanto pelos praticantes da inovação baseada em Big Data. Uma parte dos casos serão 

abordados nas seções seguintes como por exemplo a estrutura dos dados, o processo de 

recuperação de dados (Crawling and Data Mining), o tratamento dos dados (KDD) e algumas 

formas mais comuns de análise. 

 

3.3.Informações Estruturadas e Não estruturadas 

  

 No universo dos dados, quando armazenados em determinados repositórios, há dois 

grande grupos, chamados de dados estruturados e os dados não estruturados. Entende-se por 

dados estruturados aqueles que são esperados ou conhecidos em sua forma desde a entrada, 

armazenamento e saída sendo normalmente dados completos. São normalmente armazenados 

em bancos de dados que utilizam a linguagem SQL (Structured Query Language). Tem como 

principais características a previsibilidade da forma como os dados entrarão e serão 

armazenados pelo banco de dados, favorecendo a criação de índices de busca, o que implica em 

maior performance na recuperação dos dados quando necessário. O aspecto da segurança 

também é incrementado devido a estrutura relacional. Acrescentar um dado aleatório, seja por 

tentativa de fraude ou por erro sistêmico em estruturas de dados relacionais não são tarefas 

simples. Os dados não estruturados, são aqueles que podem se originar em fontes diversas, em 

formatos diversos, cuja entrada pode ser realizada de forma completa ou incompleta. Os bancos 

de dados são chamdos de NON-SQL, como sendo bancos de dados que não usam a linquagem 

estruturada SQL. São os bancos de dados que permitem o armazenamento de dados que a 

princípio não eram esperados, como opiniões, sentimentos declarados em redes sociais, dados 

oriundos de sensores e de outras máquinas. As questões de segurança, podem ser apontadas 



341 
 

como o trade off a ser pensado. Uma vez que não há a estrutura relacional, a inserçao de dados 

que não fazem parte do contexto de armazenamento podem ocorrer com maior facilidade. 

 

3.4.Processos de análise de Big Data 

 

 A literatura apresenta várias formas de acessar e aproveitar o Big Data, normalmente na 

literatura de inteligência competitiva, no entanto, processos de análise de Big Data, são 

praticamente incontáveis, pois dependerá de cada banco de dados ou da associação de bancos 

de dados, do contexto e interesse da análise, da perenidade ou perecividade dos dados, dos 

recursos econômicos, tecnológicos e humanos a disposição, descrito por Fleming et al. (2001), 

Machado (2004) e Wu et al. (2014), (Fleming & Sorenson, 2001; Machado, 2004; Xindong 

Wu, Xingquan Zhu, Gong-Qing Wu, & Wei Ding, 2014). Há etapas ou subprocessos comuns 

nos processos de análise de dados, descritos na literatura revisada, que serão abordados 

resumidamente na próxima seção. 

  

3.5.Crawling, Mining, Analyse (KDD) 

 

 Simplificadamente podemos dizer que, para aproveitar o potencial do Big Data, 

precisamos extrair dados (Crawling), separar dados que interessam (Data Mining) e analisar 

esses dados (Analyse). Se chamarmos essas etapas de sub processos, a associação delas forma 

o processo chamado de descoberta de conhecimento em base de dados (Knowledge Discovery 

in Data Base – KDD), (Tian, Zhiping, & Zhengyin, 2013). 

 A etapa da extração ou recuperação de dados, consiste em identificar a maneira mais 

apropriada de recuperar os dados que queremos, evitando ruídos. Ruídos são dados extraídos 

juntamente com a massa de dados recuperada, mas que de fato não fazem parte dos dados que 

se buscam. O ruído não pode ser totalmente eliminado, mas deve ser minimizado e para isso, 

os crawlers são compostos por algoritmos de validação dos dados. Tais algoritmos são os que 

tratam de responder as expressões de busca. Expressões de busca são palavras ou termos 

utilizados como entrada de uma busca. Popularizou-se o uso do Google, e a maioria das pessoas, 

usa palavras e termos para buscar respostas no buscador do Google. As palavras e termos que 

digitadas no Google para obter determinada resposta, são as expressões de buscas e o crawling 

é realizado pelo próprio Google que apresenta os resultados recuperados para aquela expressão 

de busca na tela. 
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 Data Mining ou mineração de dados é o procedimento de separação dos dados 

recuperados em dados úteis e inúteis para aquela expressão de busca. Nessa etapa, ainda há 

alguns ruídos, que os algoritmos do crawler não trataram e também conteúdos que atendem a 

expressão de busca, mas que não representam os resultados pretendidos ex ante. Tal fato, 

apresenta-se como um dos desafios apontados por Buhl (2013), a veracidade. Veracidade, nesse 

estudo, está relacionada com a identidade do dado recuperado, a decisão se, de fato, ele pertence 

ao contexto declarado pela expressão de busca. Os campos de estudo que trata da Web 

Semântica, tem preocupações como essa, buscando contribuir tanto no sub processo de Data 

Mining, quanto no sub processo de Analyse. 

 O sub processo de analyse pode ser definido como, as iterações envolvendo a 

codificação do dado para que seja transformado em informação. Tratando-se de processo 

iterativo, não podemos definir, observando a literatura, sua extensão em volume de dados 

analisados ou sua velocidade de análise, uma vez que parece ser um sub processo não linear 

(Martínez-Román, Gamero, & Tamayo, 2011). As iterações necessárias, sendo não lineares 

estão mais relacionadas as teorias de sistemas complexos em parte. O fato de partir da 

complexidade para definição de modelos simplificados com graus significantes de explicação 

do todo, para após isso, envolver novamente a complexidade, iterando nesse sentido, nos remete 

a pensar em um processo em forma de espiral (Fleming & Sorenson, 2001; Prior, 2013). O 

espiral, mostra que a cada iteração, ainda que passe na mesma posição horizontal, há a mudança 

na posição vertical e vice-versa. Outra forma proposta na literatura para conceber modelos de 

explicação de sistemas complexos é em forma de rede. Redes podem apresentar formas não 

lineares e representar alguma dimensão da complexidade que se pretende compreender. Numa 

rede, a direção e a intensidade com que os elementos ou nós (nodes) se constituem não são 

previsiveis (Yugue & Maximiano, 2013). 

Dessa forma, analisar grandes volumes de dados, de forma não linear, não estruturados 

ou relacionados, com processos iterativos, evidenciam os outros desafios propostos por Buhl 

(2013), quanto ao volume, a velocidade e a variedade. Conforme sustentado até aqui, o sub 

processo de análise de dados é o que os codificará, transformando-os em informações. Para 

tanto, métodos usados na pesquisa científica, especificamente os qualitativos e quantitativos 

podem contribuir com esse sub processo do KDD e, portanto, serão apresentados na próxima 

seção, no contexto da análise de Big Data.  

 

4.Procedimentos Metodológicos 
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 Por tratar-se de uma nova proposta para a definição dos Big Data, foram escolhidos 

métodos mistos, envolvendo a bibliometria e a análise de conteúdo. A bibliometria foi 

desenvolvida para levantar a literatura principal, valendo-se para tanto da base de dados Web 

of Science, cujos procedimentos foram detalhados na seção bibliometria, nesse artigo. A análise 

de conteúdo foi usada para reconhecer padrões e categorias como recomendado por Bardin 

(1999) e foram selecionados três dos principais artigos científicos encontrados a respeito de Big 

Data, publicados pelo MIT Sloan Review, proporcionando a fundamentação da nossa definição 

conceitual para Big Data. A análise de conteúdo que estamos propondo, divide-se em análise 

quantitativa, envolvendo as frequências de ocorrência de palavras no conjunto de textos 

extraídos dos artigos científicos selecionados (corpus), combinada a análise fatorial 

confirmatória e ao método de agrupamento de Réinert (1998). A segunda parte da análise é 

qualitativa e foi realizada sobre os resultados alcançados da análise de conteúdo, resultando no 

mapeamento da ontologia encontrada sobre os Big Data. Após essa breve explicação do 

conteúdo dessa seção, passaremos a detalhar cada uma das etapas descritas nas subseções a 

seguir. 

 Os textos escolhidos para realização das análises de conteúdo foram identificados na 

bibliometria, preferindo artigos que fossem mais novos e com maiores citações. Além disso, 

foram identificados os núcleos de especialização menores em termos de concentração de 

autores, fora das áreas de concentração, descritas na Figura 1, mas que embora publiquem de 

forma mais isolada, apresentam juntas 7080 citações distribuídas em 20 artigos. Esse é o caso 

do Sloam MIT Review, e os artigos que atenderam ais critérios estabelecidos foram How 'big 

data'is diferente de TH Davenport, P Barth, R Bean (2013) com 96 citações, Big Data, analytics 

and the path from insights to value de S LaValle, E Lesser, R Shockley (2013) com 208 citações 

e Strategic outsourcing: leveraging knowledge capabilities de JB Quinn, ES Strategy (2013) 

com 2125 citações. 

 

4.3.Análise Quantitativa 

 

 Dependendo da natureza da pesquisa e dos dados disponíveis, pode ser mais 

contributivo usar métodos quantitativos. Normalmente quando se dispõe de respostas a 

questionários, ou informações de forma mais estruturada, a análise quantitativa pode ser 

complementar ao processo de análise dos dados. Os testes mais comuns são os testes de média 
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e hipóteses como testes paramétricos bivariados e suas derivações como as regressões. Dados 

multivariados são usados normalmente as análises fatoriais, análise de cluster e equações 

estruturais. A escolha do teste dependerá da natureza da expressão de busca e dos dados à 

disposição, considerando sempre os tamanhos mínimos de amostras e demais parâmetros 

definidos pelo método quantitativo escolhido.Tais métodos de análise, tem caráter instrumental, 

visando aplicar a informações para obtenção de conhecimento e de valor. As estratégias 

competitivas, apoiadas pela inteligência competitiva, pode receber contribuições do contexto 

do Big Data, e tais aspectos serão apresentados na seção a seguir. 

 

4.2.Método de Réinert e a Análise Fatorial de Correspondência (AFC) em análises 

qualitativas 

  

 Em toda a língua existe a representação léxica, que é o conjunto de códigos usados para 

representar os “signos” ou significados das palavras, permitindo que haja comunicação entre as 

pessoas. A comunicação verbal usa os sons, no caso da fala e também usa códigos, no caso da 

comunicação escrita. O Big Data não precisa estar formado apenas por comunicação verbal, 

como sons e dados escritos, mas também com comunicações não verbais como imagens e 

simbolos, os quais não serão abordados nesse estudo. O foco será nas comunicações verbais 

escritas. 

 A análise de conteúdo é o método qualitativo utilizado para identificar a essência de um 

corpus de informação verbal escrita. Tal método pode ser subdividido em análise de frequência, 

classificação hierárquica de Réinert e Análise Fatorial Confirmatória não exaustivamente. Para 

tratamento da linguagem verbal escrita, podemos usar o método de Réinert (1989), que destaca 

a proximidade léxica entre as palavras, produzindo um mapa de classes de palavras que compõe 

determinado banco de dados de textos. Esses textos podem ser entrevistas sobre as opiniões de 

consumidores, reclamações, denuncias, sugestões entre outras. Analisar 30 ou 40 sugestões 

poderia ser realizado manualmente, mas analisar 10 mil, 100 mil ou 1 milhão de sugestões, 

normalmente não é possível de forma manual. Em casos como esses, aplicando o método de 

Réinert (1989), automatizado através de softwares, pode permitir analisar 1 milhão de textos de 

sugestões ou reclamações de clientes em algumas horas. 

 Nessa mesma linha de raciocínio, avaliando informações qualitativamente, podemos 

realizar a análise fatorial confirmatória (AFC) considerando a distância léxica das palavras. 

Percebamos que estamos usando uma técnica quantitativa AFC, mas a natureza da investigação 
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é em aprofundar-se em dados não estruturados que pertencem a determinado contexto, sem 

interesse na extrapolação ou inferência. A partir da AFC, são construídos os fatores e as cargas 

fatoriais do conjunto de palavras relacionadas. A AFC separa as palavras pela proximidade 

léxica, mostrando ao analista, quais os temas presentes no banco de dados e como eles se 

relacionam. A interpretação de tais dados, auxiliados pelos métodos citados, vão dar aos dados 

a codificação e o significado necessário para que passe a ser chamado de informação, útil para 

aplicação e criação de valor. 

 

4.1.Análises Qualitativas 

 

 Quando precisamos conhecer e saber de forma mais aprofundada, sobre determinado 

tema de pesquisa, pode-se recorrer a análise qualitativa. Identificar os motivos, e as 

justificativas da ocorrência de determinados fenômenos, representados nos dados, podem 

conduzir a ideias a respeito de como tomar decisões, sobre quais produtos investir, serviços a 

serem desenvolvidos, processos a serem propostos ou melhorados, arranjos organizacionais e 

possiveis planos de marketing a construir. O presente estudo visa apenas oferecer de forma 

resumida a visão geral sobre o universo de obtenção de valor a partir da análise do Big Data, 

portanto, detalhes sobre metodologias qualitativas e quantitativas não serão desenvolvidas, 

apresentando apenas as informações entendidas como relevantes para introdução de tais 

métodos no contexto da análise de Big Data. 

 

4.4.Estratégias de Inovação usando Big Data e a Inteligência Competitiva 

 

 Os autores Demirkan e Delen (2013) procuram orientar sobre algumas estratégias que 

as organizações podem usar para obter vantagem competitiva por meio do uso de Big Data. Sua 

indicação remete ao uso de sistemas de apoio à decisão orientada a serviços (DOS em nuvem). 

Segundo os autores, essa é uma das principais tendências para muitas organizações, na 

esperança de se tornarem mais ágeis. Para que isso ocorra, eles propõem uma estrutura 

conceitual para DOS. Esse, define a perspectiva sobre a forma de alinhar o ambiente DOS 

orientado para o produto, e demonstrar as oportunidades e desafios da engenharia orientada a 

serviços DOS em nuvem, como um ciclo que se retroalimenta. 

 Ao definir os dados, informações e análises como serviços, percebeu-se que os 

mecanismos tradicionais de medição, que são principalmente o tempo e o custo, não funcionam 
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bem. Assim as organizações precisariam considerar o valor do nível de serviço e qualidade, 

além de o custo e a duração dos serviços prestados. O DOS em nuvem permite a elaboração de 

escala, alcance e velocidade, gerando economia para as organizações, amarrando as 

perspectivas de estratégia de tecnologia da informação com as perspectivas de banco de dados, 

gerando uma estratégia de inovação contínua de processos dentro das organizações (Demirkan 

e Delen, 2013). Pode-se ainda analisar o papel do ambiente de decisão para explicitar como os 

recursos de business intelligence (BI) são aproveitados como estratégia para alcançar o sucesso. 

Seu procedimento consistiu em analisar o ambiente de decisão em termos dos tipos de decisões 

tomadas e as necessidades da organização, quanto ao seu processamento de informações, 

apoiadas nos melhores resultados obtidos das decisões anteriores (Işık, Jones, & Sidorova, 

2013).  

 Os autores contribuem com o campo de estudos do Big Data, propondo que as 

capacidades tecnológicas, como a qualidade dos dados, o acesso do usuário e a integração do 

BI com outros sistemas são necessários para o sucesso do BI, independentemente do ambiente 

de decisão, porém o ambiente de decisão influenciou a relação entre o sucesso e as capacidades 

dinâmicas da organização, tais como a extensão em que BI suportou, a flexibilidade e o risco 

na tomada de decisões quando essa tornou-se de fato, uma estratégia da organização (Işık et al., 

2013). 

 Devido ao objetivo desse artigo, as análises descritas foram usadas para identificar as 

categorias de palavras mais frequentes e a carga fatorial dos agrupamentos de palavras 

encontrados nos artigos, para poder comparar com a proposição da ontologia de modelo de 

negócio de Osterwalder (2009). A partir desse mecnismo, foi possível comparar os padrões 

presentes nos artigos científicos que tratam de Big Data e as possiveis contribuições com a 

ontologia de modelo de negócios de Osterwalder (2009). 

5.Resultados 

 

Ao analisar os 3 textos sobre Big Data, realizou-se a análise de Réinert e a análise 

fatorial confirmatória em relação ao ranking de palavras classificadas. As cargas fatoriais 

encontradas são as descritas na tabela 4.  

Tabela 4: Cargas fatoriais da análise fatorial por correspondência das frequências  

  Carga Fatorial Porcentagem 

Fator 1 0,35192 30,16 

Fator 2 0,31543 27,03 
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Fator 3 0,2784 23,86 

Fator 4 0,22094 18,93 

Fonte: Autores, baseados nos cálculos do Iramuteq, 2015 

 A rede formada pela análise dos três artigos demonstra a presença das palavras que 

apresentaram nível significativo de similitude, conforme as cargas fatoriais apresentadas na 

tabela 2, destacando as palavras mais bem colocadas no ranking. As palavras com maior 

frequência e com seus respectivos agrupamentos em fatores, que serão diuscutidas nesse artigo, 

devido a serem aparentemente mais relevantes para a geraçao de valor e inovação para os 

negócios são as palavras: negócio, processo e organizaçao. A figura 2, apresenta a rede formada 

pela análise os fatores descritos na tabela 1, de forma gráfica. 

 

Figura 1: Rede envolvendo os fatores encontrados nos três artigos do MIT 

Fonte: Autores, baseado no Iramuteq, 2015 

 

6.Discussão 

 

 Inicialmente, observamos em nossos estudos que o termo Big Data vem sendo 

conceituado e observado principalmente por agências de consultoria e acadêmicos voltados à 

tecnologia da informação e de processamento de dados. Poucos eram os pesquisadores 

acadêmicos voltados as ciências sociais aplicadas. Esse fato dificultou em muito conflitar os 
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conceitos apresentados para o termo Big Data, pois a maior parte das definições são técnicas e 

relacionadas ao banco de dados armazenado, portanto, não encontramos definições conceituais. 

Nossa análise qualitativa levantou algumas evidências de que o Big Data vem sendo usado para 

servir de referência como elemento de tomada de decisões, no entanto, os princípios que 

sustentam o fenômeno demosntraram-se mais profundos do que as explicaçõs operacionais 

fornecidas pela literatura técnica e científica até o momento. Estamos convenciados, com base 

nos estudos realizados, de que estudar Big Data como fenômeno faz sentido para a geração de 

valor e inovação para os negócios, porque, pela primeira vez na história da humanidade, toda a 

dinâmica social e comportamental vem sendo armazenada, pode ser observada e estudada em 

forma de modelos, por exemplo. Para tanto, será necssário observar os princípios envolvidos 

no fenômeno Big Data. A literatura tem usado até então a descrição das suas dimensões, como 

a  velocidade, a variedade e o volume, como se essas fossem suficientes para compreensão do 

Big Data como fenômeno, no entanto, nós estamos argumentando que são insuficientes. Mesmo 

as contribuições exploratórias de duas novas dimensões, como a “veracidade” e a 

“privacidade”, introduzidas por Buhl (2013), são incapazes de minimizar o problema da 

obscuridão conceitual sobre o tema Big Data e apenas expandiram a visão operacional até então 

tridimensional para uma visão multidimensional. Estamos insistindo que conhecer as 

dimensões de um tema ou até seus elementos, não garante o sua compreensão enquanto 

fenômeno. Considerando apenas essas definições mais superficiais e rasas em termos 

científicos, podemos entender, porque há desconfianças quanto a relevância do Big Data 

enquanto tema científico e as especulações de que possa ser um modismo passageiro. Numa 

mão, temos os principais fabricantes de tecnologia da informação para Big Data, advogando 

pelo tema, o que pode remeter a comunidade técnica e científica a identificação de um conflito 

de interesses. Em outra mão, temos na literatura técnica e científica, apenas definições 

operacionais, funcionais e ferramentais, que acabam por impedir o aprofundamento no tema, 

para de fato poder estuda-lo como fenômeno, do ponto de vista das ciências sociais aplicadas. 

 Encontramos que, a Visão Baseada em Recursos – RBV – é a teoria mais presente nas 

publicações científicas a respeito de Big Data, o que nos permite aproximar o Big Data as 

características de recursos descritas por Barney (1991), para alcance de vantagem competitiva. 

Recursos são raros, valorosos,  de imitabilidade imperfeita e sem equivalentes (Barney, 1991). 

Os autores que localizamos em nossa bibliometria concordam que o Big Data é e será usado 

como fonte de vantagem competitiva e esse pode ser o elo que estavamos procurando para a 

geração de valor e inovação nos negócios. Argumentamos aqui, que as transformações de dados 
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em informações e depois para conhecimento, como descrito por Bregonje (2005), não garantem 

a criação de valor e a inovação para os negócios e para as empresas. Quando o conhecimento 

gerado a partir do Big Data for aplicado aos processos, produtos e serviços, ainda assim, a 

geração de valor e inovação não estará automaticamente garantida e, essa incerteza, em nossa 

visão, é o que para os pesquisadores, tanto teóricos quanto empíricos, ainda não tinha sido 

ultrapassada nos artigos que revisamos. No sentido de contribuir com essa discussão,  

encontramos uma teoria dominante em nossa Bibliometria, que é a teoria da Visão Baseada em 

Recursos. A identificação da teoria dominante nas publicações científicas sobre Big Data, nos 

levam a identificar que há evidências de que a geração de valor e a inovação em negócios e 

empresas, podem ser alcançadas, por meio do Big Data, se os conhecimentos advindos da 

análise de suas informações –codificação dos dados -, puderem se parecer, em termos de 

características, com os recursos descritos por Jim Barney (1991) – raro, valoroso, imitabilidade 

imperfeita e sem equivalentes-. Recurso Raro; quanto a raridade, parece ser natural que, cada 

conjunto de dados que podem ser capturados por uma empresa serão únicos, pois, quando são 

combinados os dados que se referem as suas próprias transações – dados estruturados como 

vendas e reclamações de clientes recebidas na central de relacionamento – e os dados que se 

referem ao comportamento dos seus grupos sociais de interesse – dados não estruturados, como 

os que vem das redes sociais- forma-se algo único. A chance de duas empresas combinarem 

dados estruturados e não estruturados da mesma maneira e posteriormente realizar a mesma 

análise pode ser considerada mínima e talvez inexistente. Obviamente que sabemos que algo 

único não será necessáriamente e automaticamente raro, considerando raridade como algo que 

está além da exclusividade, no entanto, ser único aumeta as chances de que algo seja ou torne-

se raro. Recurso Valoroso; os conhecimentos aplicados, originados no Big Data, são valorosos, 

se permitirem fundamentar a tomada de decisões baseada em evidências – data driven -, 

permitindo tornar a empresa mais eficiente e eficaz, minimizando erros, perdas, desperdícios, 

orientando o que deve ser produzido, quando deve ser produzido e para quem deve ser entregue. 

Recurso de Imitabilidade Imperfeita; a respeito da imitabilidade imperfeita, é necessário 

observarmos que, assim como descreveu Barney (1991), mesmo que um conhecimento seja 

raro, poderá ser alvo de tentativa de cópia, por estratégias inovadoras, no entanto, para gerar 

vantagem competitiva, valor e inovação, a imitabilidade não pode ser perfeita. Em nossas 

pesquisas, os efeitos das técnicas de analytics e os insigths humanos foram argumentados como 

fundamentais para o uso do Big Data e além de concordarmos com o argumento, acrescentamos 

que tais procedimentos podem minimizar as possibilidades de imitação dos conhecimentos 
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originados no Big Data. Queremos incluir que a cultura organizacional construída com 

orientação ao uso de dados e evidências, pode dificultar sobremaneira a imitação, portanto, os 

conhecimentos advindos do Big Data não será inimitáveis per se, mas tornam-se mais e mais 

inimitáveis a medida que são melhorados os conhecimentos de análise – comercialmente 

chamado de analytics e científicamente conhecido por Data Science-, a aprendizagem dos 

agentes sociais envolvidos no processo de uso de dados – human insights – e a cultura da 

empresa orientada – data driven- . O que estamos dizendo, em outras palavras é que, quando 

coordenamos o que encontramos em nossos estudos, descritos acima e a RBV, inferimos que, 

o uso de Big Data precisa estar na cultura das empresas, presente em suas rotinas do dia a dia e 

não num setor ou departamento específico por dois motivos principais: a) Se a capacidade de 

análise do Big Data estiver represada num setor ou em poucas pessoas, essa capacidade pode 

ser localizada, assediada e imitada, com altas chances de mobilidade para um concorrente e, b) 

A dificuldade de imitar algo não agrupado e que faz parte do comportamento das pessoas, torna-

se muito maior, inclusive porque cada pessoa se especializa e apropria-se de uma parte do 

conhecimento, proporcionando resultados em forma de sinergia, como se fosse um “tecido de 

conhecimento”, que faz sentido apenas quando atua de forma conjunta. Recursos Equivalentes; 

por último, os conhecimentos originados pela análise de Big Data, ainda não tem equivalentes. 

Mesmo as discussões sobre o uso do feeling e experiência, tornam-se fragilizadas, devido a 

recionalidade limitada, inerente aos seres humanos, o dinamismo das fontes de dados e de suas 

taxas de crescimento, bem como a velocidade com que mudam os hábitos e comportamentos 

sociais. Associada a grande velocidade com que as sociedades tem mudado, temos ainda o fato 

de que tais mudanças não são percebidas imediatamente quando a mudança se inicia, pelo 

contrário, demoram-se até mesmo anos para perceber que há outros valores e necessidades na 

sociedade. 

Os princípios propostos  por esse estudo, cujo entendimento pode influenciar na geração 

de valor e na inovação das empresas estão baseados no conhecimento originado no  Big Data 

como recursos, na forma sustentada anteriormente. A partir da análise das características do 

conhecimento, como recursos, estamos propondo os princípios do fenômeno, que nos levarão 

a conceituação teórica pretendida. A Raridade do conhecimento originado no Big Data está 

relacionada com a natureza heterogênea e praticamente “caótica” dos tipos e origens dos dados, 

que surgem a partir da cognição humana. Parece não haver um dado sequer, que não tenha sido 

originado da ação de um agente social – uma transação de compra, venda, um post numa rede 

social, uma mensagem de texto etc... – ou de um agente cibernético, programado por um agente 
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social – caso de internet das coisas, envolvendo sensores, dispositivos eletronicos, 

eletrodomésticos etc..-. Dessas características, recortamos o princípio da “representação 

cognitiva” e o princípio da “heterogeneidade”. Outro princípio identificado está relacionado 

com a forma e a localização dos dados. Tratam-se de dados distribuídos e portanto 

“desagrupados”. São formados por dados estruturados e não estruturados, portanto, na 

“natureza”serão encontrados desagrupados. Nesse ponto, cabe exclarecer nosso entendimento, 

baseado nos estudos realizados, de que a partir do momento em que os dados forem agrupados 

– mesmo em bases de dados que permitem integrar dados estruturados e não estruturados – a 

base de dados deixa de ser o Big Data e passa a ser uma base de dados, a qual será usada para 

todo o processo de análise e construção do conhecimento. Argumentamos, portanto, que para 

gerar valor e inovação a partir de Big Data, será necessário escolher, quais dados serão 

integrados na base de análise. Parece ficar mais claro, que usando a lente da RBV, as chances 

de gerar valor e inovacão serão maiores. O terceiro princípio identificado, está relacionado a 

dinâmica dos dados. Trata-se de um fenômeno, que surge da captura de dados com “dinâmica 

incremental”. Isso quer dizer que tanto a variedade, quanto a quantidade de dados variam, 

aumentando, em função das trocas econômicas ou sociais. Tal fato, tem efeito de crescimento 

geométrico, quanto mais pessoas transacionando, e mais tecnologias de transação forem 

disponibilizadas, mais dados são gerados, portanto, a velocidade com que os dados são gerados 

em termos de megabytes, por exemplo, também aumenta. Estamos argumentando que as três 

dimensões descritas na literatura – variedade, volume e velocidade- é o efeito produzido pelo 

princípio da “dinâmica incremental”. 

Elencados os princípios, entendemos ser possível consolidar uma proposta de definição 

conceitual, baseada em princípios, que estão ancorados, parte na RBV e parte na análise de 

conteúdo realizada nos artigos mais citados, encontrados a partir de nossa bibliometria: Big 

Data é uma representação cognitiva das relações sociais e cibernéticas, composta por 

dados com origens e características heterogêneas, desagrupados e que apresentam 

dinâmica incremental em termos de quantidade, variedade e velocidade. 

Considerando os princípios e a definição que estamos sustentando nesse artigo, 

podemos realizar o levantamento de algumas proposições relacionadas ao tema, considerando 

algumas contribuições práticas. O Big Data tem como um de seus princípios a “representação 

cognitiva”. Estamos insistindo que compreendendo esse princípio um analista, pode verificar 

quais são os comportamentos realizados em determinado intervalo de tempo por um 

determinado grupo social e compará-lo com grupos sociais de caraterísticas diferentes –
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demográficas, psicográficas, comportamentais – verificando suas variações no tempo. Isso 

permite entender em qual direção uma sociedade está indo e antever possiveis necessidades. 

Apesar da ampla relação do termo Big Data com BI – acrônimo de Business Intelligence, ou 

em tradução livre para o português, Inteligência de Negócios-, oferecemos a primeira 

proposição desse estudo, visando a geração de valor e inovação para negócios:  

 

1. A iniciativa em direção ao uso de Biga Data é atribuição dos gestores, mais do que da 

tecnologia da informação ou outras áreas e essa ordem tem maior potencial de geração 

de valor e inovação. 

 

 Tal proposição se deve ao uso do conhecimento como recuros, ou seja, uma vez que Big 

Data está diretamente relacionado com a tomada de decisões nos diversos níveis de gerência, a 

atribuição de compreender a importância e empreender esforços para usá-lo, torna o processo 

de escolha, aquisição e uso, mais eficiente e assertivo, com maior potencial de gerar valor e 

inovação para os negócios. Por outro lado, se o uso de Big Data é sugerido ou imposto por 

determinada área da empresa, seja o própria área de inovação ou a area de tecnologia da 

informação, esse potencial é menor ou inexistente, uma vez que será uma ferramenta a mais 

que as equipes gerenciais serão obrigadas a usar, sem se interessar de fato. Isso se deve ao fato 

de que todas as informações que são adquiridas em uma análise de BI, servirão de base para a 

tomada de decisões na organizações ou mesmo farão parte do modelo de negócios da uma 

empresa e tais atividades de decisão, seguem crenças e valores do gestor. Se o conhecimento 

gerado pelo Big Data não fizer parte desse conjunto de valores, esses gestores, farão apenas o 

mínimo necessário em relação ao uso do Big Data, o que certamente comprometerá a geração 

de valor e inovação. 

Em nossa análise de conteúdo, as palavras “analytics” e “information” eram esperadas, 

devido a ser presença constante nos textos sobre Big Data, no entanto, a presença de “process” 

e “organization”, apresentam-se como palavras até então inesperadas, mas que proporcionam 

novos insigths, a respeito de futuras explorações do tema. A partir da bibliometria realizada, 

observamos a incidência de autores clássicos dos estudos estratégicos organizacionais. Esse 

ponto por si só nos da segurança para oferecer a segunda proposição:  
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2. Os resultados advindos de uma análise do Big Data influênciam a estratégia das 

empresas tanto pela Visão Baseada em Recursos, quanto pelo desenvolvimento de 

Novas Capacidades – Dynamic Capability -.  

 

A relação dos fatores expostos por nossa bibliometria, indicam mais duas proposições, que 

não serão discutidas aqui, mas que podem ser desenvovidas em trabalhos futuros, sendo elas:  

 

3. Na Visão Baseada em Recursos, Big Data pode revelar  novas formas de transacionar em 

termos sociais e econômicos, ao ponto de fundamentar a concepção de um modelo de negócios 

inovador. 

 

4. O estudo de Big Data se relaciona com os novos pensamentos (insights) inovadores 

organizacionais, uma vez que é a representação da mais atualizada forma de pensar de um grupo 

social ou de uma sociedade. 

 

Essas proposições começam a trazer o fenômeno do Big Data para a realidade das 

ciências sociais e aplicadas, em gestão e administração, bem como a relacioná-lo com os 

constructos característicos da administração de negócios, considerando os conhecimentos 

gerados como Recursos, que podem gerar valor e inovação para as empresas. 

 

 

 

7.Conclusão 

Mais do que uma nova proposta para a definição de Big Data, tivemos a pretenção de 

tornar mais claros os princípios envolvidos no Big Data como fenômeno. Baseamo-nos nos 

estudos, bibliométrico e da análise de conteúdo, por meio dos quais, isolamos três princípios – 

representação cognitiva, heterogeneidade e desagrupamento e dinâmica incremental – para 

sustentar nossa definição conceitual: Big Data é uma representação cognitiva das relações 

sociais e cibernéticas, composta por dados com origens e características heterogêneas, 

desagrupados e que apresentam dinâmica incremental em termos de quantidade, 

variedade e velocidade. As proposições oferecidas, são possibilidades de comunicação dos 

elementos teóricos discutidos no artigo e a prática gerencial, com objetivo central de gerar valor 

e inovação para os negócios.   
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Encontramos que, na literatura científica, a estratégia de negócios, bem como os estudos 

sobre inovação parecem estar se aproximando do fenômeno Big Data, timidamente e as 

pesquisas futuras deverão seguir essa tendência. Nossa contribuição nesse artigo, certamente é 

mínima, no entanto, não haviamos encontrado até então uma definição conceital do Big Data, 

tampouco a descrição mais detalhada de sua contribuição para a geração de valor e inovação. 

Argumentamos que para o Big Data gerar valor e inovação, os conhecimentos gerados deverão 

ser observados como recursos, raros, valorosos, de imitabilidade imperfeita e sem equivalentes, 

baseando-se na RBV, por ser a teoria mais usada pelos autores localizados em nossa 

Bibliometria. 

Parece-nos, portanto, não tratar-se de um modismo, mas de um fenômeno latente, que 

evolue em tamanho, variedade e velocidade em função da evolução das trocas sociais e 

economicas que pode ser abordado pelas ciências sociais aplicadas, devido serem as 

organizações e empresas participantes ativos nas formação das cadeias de dados qua compõe o 

Big Data e de precisarem de fontes de valor e inovação. O Campo está proposto e parece muito 

fértil. 
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Artigo 4: Construindo expresssões de busca para exploração de 

bancos de dados 

Artigo em fase de submissão 08/2016 em: Information Research, Autores: Marcos Rogério 

Mazieri, Luc Quoniam e Eduardo Storopoli 

Introduction 

  

The significant increase in capacity creation and storage of data, made possible by the 

start of the digital age since 2000`s, significantly increased the availability of information 

delineating the same time, an increasing difficulty as to its use. The question is to find and 

choose within a large database, what information is useful for its intended purpose. Such 

situations are studied in the field of Big Data (George, Haas, & Pentland, 2014). The 

descriptions of the elements that make up the term Big Data are common in the literature, and 

are usually explained by assets formed by information. Characterized by having a large volume 

of data that form where the speed with which they are formed and the variety that acquire, 

require specific technologies, and own analytical methods for processing value (Chen, Chiang, 

& Storey, 2012; Cukier & Mayer-Schoenberger, 2013; George et al., 2014). 

Such uncertainty about the best approach when a system of information load reflects the 

difficulties of researchers and practitioners from various fields of management companies when 

it intends to conduct a systematic review of the literature, for example (Thompson, 1968; Aho 

& Corasick, 1975). Which articles to include in the review, and reaches them within the 

scientific articles databases, which keywords to use in the search and how to build a more 

efficient search expression are some of the issues that justify the construction of this current 

article. We noticed a gap in the field of Big Data studies because, on the one hand, there are 

problems in recognition of the value of the data and hence will obstacles to creating value and 

innovation for business, on the other, databases already established and developed with the goal 

of unattended use, end up becoming complex to the point of making it difficult its full use by 

interested parties (King & Canfield, 1991). The aim of this paper is to propose an iterative 

method of constructing search expressions that can be flexible enough to meet the area of 
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applied social sciences and at the same time methodologically robust, out of science computing 

field. 

Our current theoretical study, descriptive, inductive, predominantly qualitative, 

maintains that it is possible to improve the approach to knowledge databases considering the 

combination of thesaurus, wildcards and Boolean logic. Wildcards and Boolean logic are 

available in various databases. To illustrate the proposed model in this paper we are considering 

the European Patent Office database for patents and Web of Science for scientific articles. The 

article supports the argument based on the literature and description of methodological 

procedures. Sequentially, we present the results achieved, then moving on to the discussion of 

results and conclusion. 

Considerations about sampling 

 

First, we recommend seeking the keywords that are more famous about target theme. 

We have the willingness, not exhaustively, dictionaries, thesaurus and literature review, which 

may help resolve part of the challenge from the point of view of language, etymology and 

synonymy. The population, in this scenario, by definition, will always be unknown. The 

justification of the sample part of the etymological linguistic analysis, synonymy, as a necessary 

condition, but not sufficient, because the applicant of a patent or the author of a scientific paper 

can use the description of the target fields, such as title or abstract, terms different from what 

we understand how. These terms may be related to language or cultural variations addictions 

and other semantic differences. 

 

The case of patents on distance learning as an object of study: describing and 

demonstrating the method 

 

Distance Learning 

 

What is the difference between remote education or distance and classroom education? 

Distance learning is the process of studying online courses offered by an educational institution 

located anywhere in the world. The distance does not matter and the quality of education should 

be similar to the quality of a face classroom environment, but a competent body must certify 

the institution. 
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The process can be synchronous - in which teachers and all students are online at the 

same time or asynchronous in which teachers and students can be online at different time’s 

convenient way. The exception applies when using the chat tool when students and teachers 

should be together online to communicate in real time. 

Both the virtual classroom to classroom as have teachers and students. Students can 

have activities that include articles or other written activities. They are also subject to trials and 

tests and may have to meet in teams or groups with other students to carry out projects. Students 

interact with their teachers asking questions or giving opinions on issues that are addressed by 

their teachers and other students. 

The difference between the two classroom environments is the physical presence. A 

face classroom offers not only the opportunity to listen to teachers and students, but also to see 

their facial expressions. Being physically with other students allows group motivation and, 

consequently, aid immediate opportunity of other students 

Building search expressions step by step: Theoretical Foundations 

 

From thesaurus to search expression 

 

A thesaurus is a collection of words, terms or phrases that keep a relationship among 

themselves around a main concept (Jing & Croft, 1994). It differs from a dictionary completely 

by specific purpose around a core concept. The first step for building search expressions is to 

develop a thesaurus about the main concept. The main concept to which we refer, is the general 

objective of the research, that is, the thesaurus will be built as expansion element of words, 

phrases and terms that is likely to be part of the population of content and knowledge to be 

investigated. We are accustomed to using the most famous traditional or keywords within the 

field of knowledge of interest, however, we must understand that this practice includes 

judgments and biases. In other words, the result of a search expression will be as good as the 

careful choice of words, wildcards and the kind of logic fusion realized between the terms - 

fusion of terms is performed by logical connectors such as OR, AND NOT and not exhaustively 

-. The proposed technique to increase knowledge of the terms and words that may represent 

particular field of study is the build a thesaurus (Jing & Croft, 1994). Other aspect important 

after rise your thesaurus is knowing word structure or morphemes. 
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Words and wildcard are listed as the next steps in building a search expression, as the 

words, or the concatenation of words are the units of a text and the text expresses a content. 

The words are the meaning of the elements of meaning and meaning find meaning through 

words, study (Creutz & Lagus, 2002; "derivational morpheme (words and word parts)," 2014; 

Peng, 2016; Rosansky, 1976). The endings consist of suffixes that give gender, number and 

degree to a radical. The endings are the components that manipulate in our method to achieve 

assertiveness necessary to content, information or knowledge of interest, according to the 

general objective pursued by the researcher. Already wildcards are resources available from 

databases to assist in the search process. This is a variable that when added to a word, provides 

a heuristic effect, which prevents the researcher have to worry about all the endings and verbal 

inflections of a word. Wildcards are known as operators of truncation techniques – e.g. *, #, 

NEAR / x, not exhaustively - whose use is detailed in the "discussion" section of this article. 

Keywords are the words or terms resulting from the development of a thesaurus and 

treatment of words of this thesaurus with due wildcards. Keywords may represent or help 

explain the entire culture of a society and the importance of its concept has grown in the last 

twenty years (Williams, 1985; Bloor & Wood, 2006). It is not, therefore, randomly chosen 

words, or, according to personal preferences, but the iterative result of the construction of the 

thesaurus and the refinement of words, keeping the radical and changing the endings for 

wildcards. As I approached, the wildcards vary between different databases. This means that 

expressions built to access content and knowledge base in PUBMED - content on the medical 

sciences and medicine - can not be the same wildcard for access content and knowledge in 

Espacenet base - European Office database patents-. We emphasize, however, that the 

expressions built in the statement of the method, especially for burning to Espacenet has 

compatibility with the database WEB OF SCIENCE except wildcards "and #?" That are only 

available for Espacenet. The rest of the argument does not change, therefore, although the 

method can be considered generic and bonded to any database, wildcards should be checked 

case by case. 

Boolean algebra is widely used in digital electronics as a logical response to a 

combination of inputs, always on the basis of binary numbers - 0/1 - (Blake, 1938; Whitesitt, 

1995). Indeed most researchers have used the terms "AND" and "OR" to do your searches. The 

logical "AND" returns the intersection between two sets A and B and the logical "OR" returns 

the sum of the complete sets A and B. The logic "NOT" is then an undesirable variable, 

therefore placed after the variable "NOT" is not included in the returns carried out searches. In 
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fact, for the proposed method, the Boolean algebra work as part of the merger between the 

keywords. As detailed earlier, at the end of this stage, we have several words originated in the 

formation of thesaurus, whose endings were treated by wildcards being termed as Keywords. 

The Boolean algebra is used to perform merging of various keywords formed according to 

desired recovery logic - AND, OR or NOT -. Such combinations form the search expressions. 

Search expression in this article is defined as the logical connection between the 

keywords belonging to a certain thesaurus depicting a general purpose search. The concept at 

this stage is only logical, not shaping up as an algorithm in the design defined by Thompson 

(Thompson, 1968). From the search expressions can be carried out the first tests on the basis of 

data of interest. The information or recovered content should be checked and evaluated in terms 

of quantity and quality by expert of the search area. By quality, in this article, we define 

assertiveness content recovered in relation to the overall objective of the researcher and 

quantity, we understand the optimum point between silence and noise that will be detailed in 

the discussion of this article and presented graphically in energy x saturation curves the search 

expression. Figure 1 shows the relationships between the various steps of the method described, 

for purposes of illustration and facilitating understanding, obviously not representing any of the 

relationships as causal but only for the steps chaining understanding.  

 

Data Base

Text 
Mining

Thesaurus

Words

Wild Cards

Key Words
Boolean 
Algebra

Search 
Expression

Recovery 
Evaluation

(Expert)  

Figure 1 – Search Expression method diagram 

Fonte: Authors, 2016 

In order to form a set of keywords that allow elucidate EAD, was first fetched a 

thesaurus "distance learning" at Thesaurus.com site (http://www.thesaurus.com). In addition, 

the site dictionaries (http://dictionary.reference.com/browse/distance%20learning) showed 

more terms as synonyms of "distance learning". In English, the term that best represents 

"distance learning" is "distance learning", according to information from dictionaries and 
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Thesaurus cited. Therefore, the word "distance learning" was defined as initial keyword to start 

the search in databases written in Portuguese and "distance learning" for searches in databases 

written in English. In order to access the patent database at the European Patent Office 

(http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP) the English term may be sufficient, since the 

patent applications are mandatorily classified in English and French, in terms of content and 

brief language and keywords. 

Based on the initial survey results, the search term "distance learning" began to reflect the theme 

of interest. As a second step, we used the software "Publish or Perish" by Anne-Wil Harzing 

researcher (www.harzing.com) to understand scientific publications and books on "distance 

learning." The goal was to find other possible synonyms and terms that may be related to the 

topic, but for reasons of cultural differences or scientific schools of thought, could be 

represented in other words in the scientific field. In this case, as the software "Publish or Perish" 

use as search algorithm academic database "Google Scholar", the search term used was 

"distance learning". As standard mode, the software "Publish or Perish" returns to 1000 

publications in books, scientific articles and quotes that can be analyzed to understand the main 

authors and works related to the topic of interest in this case, the "distance learning". 

The documents published by the software reported "Publish or Perish" are always 

arranged so that the most frequently cited are the list of the former. The most cited document 

(cited by 4,580 published documents), the subject of interest "distance learning" is authored 

book by Michael Moore et al, and is entitled "Distance Education: A systemic view of online 

learning" 2011 and is in its third edition. With the same procedure, he met also Moore's book 

"Handbook of Distance Learning", 2013 (cited by 549 published papers). In these documents, 

it was possible to observe the terms used on EAD, to increase the amount of search terms in the 

patent databases. Based on this, there was the development of 55 keywords, which were 

organized in mental map format. 

The European Patent Office (EPO), has a limitation in the search process, the use of 10 

words at most for each search. Thus, by means of a combinatorial logic process and assembly 

10 in accordance with 10, 12 were constructed search expressions. To reduce the overlap and 

define the order in which occur searches, each term was tested in EPO patent recording the 

amount of retrieved for each term separately. It was found that 56 keywords had a potential 

recovery patents 3,451. In figure 3 is shown the relationship of keywords in the X axis and the 

amount of recovered patents axis Y. 

Results 
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 After making the construction of the thesaurus on EAD, organize keywords with 

wildcards due whose income is shown in Figure 2. 

 

  

 After building the search string of keywords begin the actual construction whose results 

are presented below. 

 

Table 1 – Search expression for EAD patentes case 

Source: Authors, 2016 

 Expression was divided into twelve parts due to limitations of Espacenet database as the 

number of terms by search terms -Maximum 10 - therefore, for more advanced applications, in 

this case with 120 terms in the complete expression was necessary to perform the search in 

twelve steps and then to merge the contents. In figure 3 we present the potential strength of the 

Search 

Number Search Expression
1 ((((ta = "e learn???") or (ta = "onlin??? learn???")) or (ta = "remot??? educat???")) or (ta = "remot??? instruct???")) or (ta = "remot??? teach???")

2 ((((ta = "distanc??? learn???") or (ta = "onlin??? educat???")) or (ta = "virtual??? train###")) or (ta = "distanc??? educat???")) or (ta = "remot??? learn???")

3 ((((ta = "virtual??? instruct???") or (ta = "onlin??? cours???")) or (ta = "remot??? train###")) or (ta = "onlin??? train###")) or (ta = "onlin??? teach???")

4 ((((ta = "distanc??? teach???") or (ta = "virtual??? teach???")) or (ta = "remot??? stud???")) not txt = studio) or (ta = "virtual??? learn???")

5 ((((ta = "distanc??? instruct???") or (ta = "distanc??? degree???")) or (ta = "virtual??? educat???")) or (ta = "virtual??? class???")) or (ta = "asynchron??? instruct???")

6 (((ta = "web bas??? learn???") or (ta = elearn???)) or (ta = "onlin??? class???")) or (ta = "onlin??? instruct???")

7 (((ta = "web bas??? train###") or (ta = "virtual* cours???")) or (ta = "distanc??? train###")) or (ta = "distanc??? cours???")

8 (((ta = "remot??? class???") or (ta = "virtual??? stud###")) not txt = studio) or (ta = "web bas??? instruct???")

9 ((((ta = "onlin??? stud###") not txt = studio) or (ta = "web bas??? educat???")) or (ta = "remot??? cours???")) or (ta = "virtual??? degree???")

10 (((ta = "distanc??? class???") or (ta = "web bas??? teach???")) or (ta = "onlin??? degree???")) or (ta = "web bas??? cours???")

11 ((((ta = "asynchron??? learn???") or (ta = "distanc??? stud###")) not txt = studio) or (ta = "remot??? degree???")) or (ta = "web bas??? class???")

12 ((ta = "web bas??? stud###") or (ta = "asynchron??? teach???")) or (ta = "asynchron??? degree???")

Figure 2 – EAD Thesaurus and Keywords 

Fonte: Authors, 2016 
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constructed expression and in Figure 4, the strength of each of the twelve portions and finally 

in figure 5, the curve shows the exhaustive behavior we call saturation curve. 

 

Figure 3: Search expression potential capacity 

Source: Authors, 2016 

 

 

Figure 4: Evaluation of search expression  power 

Source: Authors, 2016 
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Figure 5: Saturation curve after tunning 

Source: Authors, 2016 

Discussion 

Ambiguities, noise and silence: toward to optimum point 

 

 When we prepare the search expressions, we have based on the keywords (keywords). 

Keywords are in turn composed of one or more unique words that give meaning to a concept 

or construct of interest. In the case of "distance learning" if we separate the word "teaching" the 

word "distance", would not get the same meaning. The same would apply to only use the word 

"distance". No individual words has the meaning of the concept or construct of interest, which 

in general is carried out without teaching the student teaching resources and teacher are in the 

same physical location. 

The search for information by keywords, is subject generally to two undesirable effects, 

named in the field of information science and silence and noise. Thinking as a continuum that 

begins in silence and ends in noise, the two extremes are undesirable. Silence is characterized 

by a lack of return or little return in terms of sample size, achieved in the implementation of 

certain keyword or search expression. But the noise is characterized by the return of information 

which account for the same keyword, but has no relation to the concept or construct of interest. 

Typically, structured databases offer some Boolean operators and truncation functions so that 

users of these databases can operate their expressions in order to achieve the desired results at 
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some point between silence and noise, which would be the optimum point for each search or 

interest. Boolean operators are those that perform logical functions such as "or", "and" - or, and 

- and truncation vary placed at a certain position of the word that shows the search system, that 

must return all results that consist in the written word to the position of truncation variable, 

regardless of the letters that come after. 

In case of EPO, truncation variable is the asterisk - * -. Obviously, the optimum point 

between silence and noise varies from survey to survey and depending on each syntax used in 

built search expressions. After understood the construction of bases of keywords and logical 

operations involved, decide what the exact point where the search will be triggered. This means 

that the databases are normally structured in parts, such as title, abstract and method not 

exhaustively. In the case of EPO, the title and summary of a patent were chosen because points 

usually carry by definition the subject of the patent, and there is the obligation to deposit the 

abstract in English and French. The specific syntax for the EPO database is "(ta =)", and t for 

title - the English title - and the summary - the English abstract -. These are the database of the 

specific EPO; however, the search logic building, the stored specific syntax of each database 

may be largely enjoyed. 

In the first step of the search, keywords were used composed of two words and in each 

truncation, to reduce the effect of silence. For example, if we use the keyword (ta = "distance 

learning"), we will have an answer, only the information that is in the title or abstract words in 

its exact form, as reported. In this case, if by chance, there was an information described as 

"distance learned", this would not be part of the result, characterizing the effect known as 

silence, leading to false conclusion as the amount and even the quality of information regarding 

the concept or construct of interest. To seek to reduce the effect of silence, we use the truncation 

feature. In the same example we use the keyword (ta = "distance * learn *"). In this last 

expression, the results receive the addition of information whose endings after the letter and 

word distance and the addition of terminations after the letter n learn. 

The problem is that in this case, we can introduce ambiguities or noises, originated by 

the words that have the same root, but with different endings that can change the meaning of 

the word, moving the same concept or construct of interest. Just outside the concept or construct 

of interest, the information will be present in the search results because the effect of truncation 

favored the word radical. The explanation can be obtained by observing the grammatical 

structures and the roots of words. The words consist of morphemes and morphemes are mainly 

composed of radical, affixes and endings (other parts of the structure as infixes, thematic vowels 
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and theme were disregarded for not apply in principle to the case). Radical is the common 

element of the cognate words, also called the same family words and brings the basic meaning 

of the word. Affixes particles are attached to other moiety to form words and can be of the type 

prefix, when it comes before the suffix radical or, when it comes after the radical. The endings 

are morphemes placed at the end of words to indicate verbal or nominal inflections. The main 

endings were consulted in http://www.portugues.com.br/gramatica/estrutura-das-palavras-

.html, whose table was attached below. 

As an example, in the case of search, if we use the keyword (ta = "online * stud *), the 

results will include all the information where there is" online study, studies, studed, "what is 

desired as it reduces the effect silence, but also return "studio online." Studio is a type of 

location, room or office and is not usually assigned to the concept or construct of interest 

"distance learning", featuring the problem of ambiguity or noise. We can deduce that this issue 

requires the need to develop keywords and phrases for each language that is intended to carry 

out the search, i.e. the language, whose database is built, or even the language whose search 

point - e.g. title and abstract - is built 

 

Figure 6 – Main desinences in Portuguese Language 

Source: http://www.portugues.com.br/gramatica/estrutura-das-palavras-.html Accessed on 

March 22, 2016 at 14:00hrs. 

 

In the case of EPO, as described above, the titles and summaries of the patents to be 

deposited are required in English and French. The initial focus is therefore reach the patenting 

information on "distance learning" whose search target point is written in English. For English, 

the word structure are composed radical, affix and ending, which obviously vary in relation to 

http://www.portugues.com.br/gramatica/estrutura-das-palavras-.html
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other languages. On the website of the nonprofit organization Learn That Foundations, an 

organization that provides open dictionaries of the English language, are available over 180 

thousand words in English and also the relationship of the main suffixes - 

https://en.wikipedia.org/wiki/ LearnThat_Foundation. The reduction of ambiguity inserted 

when using truncation, passes through a fine-tuning, from the radical analysis, the cattery and 

endings of words only involved in the composition of keywords, in order to prepare search 

expressions that are more accurate. The accuracy in the study, even though relative, will be the 

one to return much information with low ambiguity (low silence and low noise). The English 

suffixes are available in: 

https://www.learnthat.org/pages/view/suffix.html#d 

http://grammar.about.com/od/words/a/comsuffixes.htm 

http://www.learnenglish.de/grammar/suffixtext.html 

The process of building the only words that will make your keywords, you should 

consider the decomposition of every single word, the principle morpheme root (radical), the 

derivative morpheme (prefix and suffix) and the ending, in this case specifically for English 

language. Suffixes inflexionais are those that do not change the word class after inflection. The 

inflexionais suffixes, also called endings, in English, are presented below, as found at 

https://en.wikipedia.org/wiki/Suffix:  

● -s third person singular present 

● -ed past tense 

● -t past tense 

● -ing progressive/continuous 

● -en past participle 

● -s plural 

● -en plural (irregular) 

● -er comparative 

● -est superlative 

● -n't negative 

 

 As endings in the English language, they are composed of one to three letters, to reduce 

the amount of irrelevant information as a result of the search, noise calls and thus reducing the 

ambiguity of search keywords developed using the "wildcard" of truncation " * ", it was decided 

to include resources available on the EPO base, called" wildcard "?" "and" # ". The "wildcard" 

http://www.learnenglish.de/grammar/suffixtext.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Suffix
https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_aspect
https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_aspect
https://en.wikipedia.org/wiki/Past_participle
https://en.wikipedia.org/wiki/Past_participle
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative
https://en.wikipedia.org/wiki/Superlative
https://en.wikipedia.org/wiki/Superlative
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_mood#Negative
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_mood#Negative
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"?" (Question), when included in a keyword, returns the information that has the same root 

(from the beginning of the word to the wildcard "?"). The amount of "wildcard" "?" Placed at 

the end of the word, sets the amount of letters that searches will consider after the word root. 

For example, when I use the expression (note = "onlin?) Will return everything that begins 

with" onlin ... .. "and has one more letter to complete the word, as there is only one" wildcard 

""? "As "onlin" and "online", but will not return "onlining". If the expression (note = "onlin 

???"), include the responses, "onlin", "online" and "onlining", or include only the word from 

the root up to three letters more. Whereas the endings have between one and three letter, the 

proposed refinement is called 2 phase was replacing the "wildcard" truncation "*" to the 

"wildcard" ??? ". The effect of substitution of "wildcards" in search expressions, reduces noise, 

failing to retrieve patents that has no relation to the concept or construct of interest. This 

reduction in the number of letters following the root word also removes some undesirable 

effects that occur with words of longer words. As an example, we can use the word "class." In 

phase 1, we used the "wildcard" truncation (note = "class *") and return included all patents 

containing the word "class" but also "classification", which is not likely related to the concept 

or construct of interest "distance education". In phase 2, we used the "wildcard" "???", whose 

search expression became (ta = "class ???"). The results considered "class" and all possible 

endings in English, limited to three letters excluding therefore "classification" will not be sought 

in the consultation. 

Another aspect used to refine the search terms that must be observed is the case of words 

whose suffix is derivational. These words change meaning when they receive these suffixes. 

As an example, the word "training" which translated into Portuguese means training. The word 

belongs to the concept or construct of interest "distance learning" therefore needs to be present 

in the recovered patents. The root of this word is "train", which translated into Portuguese means 

train, which does not belong to the concept or construct of interest "distance learning." In this 

case, the use of "wildcard" "#" (hash) can help, because it has an effect similar to the "wildcard" 

"?", But does not include the response to the root word part. Thus, the expression (note = "### 

train") returns all patents that have the root "train" added to one, two or three letters, so covering 

the endings of English, but will not include the isolation very root eliminating patents on "train", 

but including "training", "trained", "trainee" and other grammatical combinations with up to 

three letters after the root "train". 

A final aspect that should be taken into account for the refinement of keywords and 

search phrases accordingly. A second example is the word "study". The word potential "study" 
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for the concept or construct of "distance learning" seems to be high due to the frequency with 

which the word appears in the content analysis of the Hand Book Of Distance Learning to Die 

et al. (2010). In this case, it has two effects that need to be observed. The root word is "stud", 

but then, as in the word "train", the meaning of "stud" has no relation to the word "study". At 

that point, the "wildcard" "#" could solve, because it is a problem of different meanings of the 

word root. The exception occurs because there is in this case, suffixes also change the meaning, 

such as "studio". I notice that there are "stud" and "studio", both the root as one of the suffixes 

are not within the concept or construct of interest "distance learning." In this case, the proposal 

is to solve part of the change in meaning of the word root by using the "wildcard" "#" and to 

delete the word "studio" results, using Boolean expression "NOT," also available for the base 

EPO data. In this case the refined expression in this phase 2 became ((ta = "### stud") not 

studio). The results of this expression returned patents with all endings root "stud" and "study", 

"studying", "Studied", "studies" will not include the root "stud" alone and does not include the 

word "studio". 

The following describes the list of derivational suffixes (available in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Suffix) of the English language, which are those that can change 

the classes of words that were observed to propose refinements described: 

 

● -ise/-ize (usually changes nouns into verbs) 

● -fy (usually changes nouns into verbs) 

● -ly (usually changes adjectives into adverbs) 

● -ful (usually changes nouns into adjectives) 

● -able/-ible (usually changes verbs into adjectives) 

● -hood (usually class-maintaining, with the word class remaining a noun) 

● -ess (usually class-maintaining, with the word class remaining a noun) 

● -ness (usually changes adjectives into nouns) 

● -less (usually changes nouns into adjectives) 

● -ism (usually class-maintaining, with the word class remaining a noun) 

● -ment (usually changes verbs into nouns) 

● -ist (usually class-maintaining, with the word class remaining a noun) 

● -al (usually changes nouns into adjectives) 

● -ish (usually changes nouns into adjectives/ class-maintaining, with the word 

class remaining an adjective) 

https://en.wiktionary.org/wiki/-ise
https://en.wiktionary.org/wiki/-ize
https://en.wiktionary.org/wiki/-fy
https://en.wiktionary.org/wiki/-ly
https://en.wiktionary.org/wiki/-ful
https://en.wiktionary.org/wiki/-able
https://en.wiktionary.org/wiki/-ible
https://en.wiktionary.org/wiki/-hood
https://en.wiktionary.org/wiki/-ess
https://en.wiktionary.org/wiki/-ness
https://en.wiktionary.org/wiki/-less
https://en.wiktionary.org/wiki/-ism
https://en.wiktionary.org/wiki/-ment
https://en.wiktionary.org/wiki/-ist
https://en.wiktionary.org/wiki/-al
https://en.wiktionary.org/wiki/-ish
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● -tion (usually changes verbs into noun) 

● -logy/-ology (usually class-maintaining, with the word class remaining a noun) 

The effects of refinement of the expressions described calls and phase 2, the results removed 

approximately 681 patent. The term "approximately" must be used because the EPO search 

algorithm, describes the results, this being a possible limiting the use of the search system 

"smart search" EPO database. Exploratory sampling. 

Phase 1 of approximately 3,451 to 2,922 patents was refined patents. In the figure 3 and 

5 it is possible compare potential x refinated or in other words, the potential strength of the 

expressions for the initial exploration phase 1 and final power of expression after iterations with 

expert. In the next table, the information is available with saturation levels for each search - 

saturation curve - and the level of improvement search after search in percentage - level by 

Increase search -. 

Saturation 

Curve 

(Patents) 

Saturation 

Curve (%) 

EAD Patent Power Potential 

Of Search Expression 

Improved Level 

by Search 
Search Number 

1520 52.02% 1520  1 

2116 72.42% 596 39.21% 2 

2465 84.36% 349 16.49% 3 

2627 89.90% 162 6.57% 4 

2740 93.77% 113 4.30% 5 

2807 96.06% 67 2.45% 6 

2855 97.71% 48 1.71% 7 

https://en.wiktionary.org/wiki/-tion
https://en.wiktionary.org/wiki/-logy
https://en.wiktionary.org/wiki/-ology
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2879 98.53% 24 0.84% 8 

2902 99.32% 23 0.80% 9 

2914 99.73% 12 0.41% 10 

2919 99.90% 5 0.17% 11 

2922 100.00% 3 0.10% 12 

Table 2: Detailed results for each term of search expression 

Source: Authors, 2016 

 

Conclusion 

 

The presented method shows recoverability of information for a particular field of study the 

choice of the researcher. The use of accuracy in the construction of the thesaurus is required for 

higher efficiency of the method and therefore a limitation to be considered. We do not 

understand can decide on the terms that will compose the thesaurus with total absence of 

judgment and giving up certain conveniences. In other words, it depends on the researcher's 

rigor thesaurus efficiency to be used as the first stage of the construction of search expressions 

process automated solutions for generating thesaurus has been studied and there is abundant 

knowledge about (Bloor & Wood, 2006, 2006; Jing & Croft, 1994). We are convinced that the 

inclusion of -text mining- content analysis in the seminal texts on the general objective pursued 

by the researcher, can bring the proposed model the possibility of using statistical criteria to 

define the thesaurus with less possibility of bias. 

 

 

 


