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RESUMO

O artigo trata de estudo prospectivo por meio de patentes da Nanotecnologia relacionando
com propriedade intelectual e inovação, objetivando avaliar o panorama na mesorregião da
Grande Florianópolis, correlacionando os números de patentes depositadas junto ao INPI
com  a  questão  da  economia  local  ao  qual  está  inserida.  Tecnologia  que  possui  uma
expectativa  de  mercado,  cujo  desenvolvimento  contínuo  com  pesquisas  torna-se
fundamental para uma consistência na indústria de futuro. Cenário que se visualiza pelos
resultados que demonstra uma parcela considerável de depósitos de patentes relacionadas à
área de nanotecnologia sendo um dos propagadores dessa área tecnológica o setor de saúde.

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Entre tantas inovações que se convergem, situa-se a nanotecnologia como tecnologia

que contempla os diversos produtos e estando presentes em diversos setores da indústria, dos

quais  podemos  destacar:  medicina;  biotecnologia;  cosméticos;  ambiente;  energia;

agricultura; têxtil; medição e sensores. Com a percepção da importância da nanotecnologia,

considerando sua tendência positiva de inferir nos meios científicos e econômicos. Diversos

países, tais como Japão, EUA e os países da Comunidade Europeia, começaram a investir

em iniciativas e financiamentos para a área. O Brasil por sua vez vem desenvolvendo ações

visando resultados concretos na área de nanotecnologia (ABDI, 2010).

Considerando os estudos realizados pela FIESC, através do programa PDIC 2022,

com  uma  visão  prospectiva  em  identificar  setores  portadores  de  futuro  baseados  em

vantagens  competitivas  do  Estado,  destacou-se  a  nanotecnologia  que  está  relacionada  a

diversos setores da indústria do Estado.

O  presente  estudo  objetiva  constatar  o  panorama  atual  da  nanotecnologia,

correlacionando-o  com  os  números  de  patentes  depositados  junto  ao  INPI  (Instituto

Nacional  da  Propriedade Industrial).  Avaliando essa  área  tecnológica  na  mesorregião  da

Grande Florianópolis. Sob a perspectiva de relacionar o desenvolvimento dessa tecnologia

no setor econômico ao qual está inserida.



METODOLOGIA

A consulta de patentes depositadas na área de nanotecnologia foi realizada na base de

dados do INPI até o mês de abril de 2017, sendo utilizados como parâmetros de pesquisa

pelo título e o resumo do pedido que contenham as palavras chaves: nano, nanotecnologia,

nanopartícula, nanomaterial e nanomateriais. Considera-se que as palavras nanotecnologia e

nanopartículas devam estar atreladas diretamente ao conteúdo do pedido de patente. Caso

não contemple o preceito, é desconsiderada na busca do depósito de patentes. 

Após relacionado os depósitos de patentes pertencentes ao Estado de Santa Catarina

e por regiões,  realizou-se a separação dos depósitos por setores com abrangência desses

pedidos de patentes para analisar a mesorregião da Grande Florianópolis.

Com  o  intuito  de  se  verificar  qual  a  inferência  das  patentes  relacionadas  a

nanotecnologia  na  questão  econômica,  se  levantou  os  dados  da  economia  local  no

seguimento em que estão inseridas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi realizada a consulta pelo site do INPI e feito inicialmente o levantamento do

número de patentes depositadas relacionadas à área de nanotecnologia com os parâmetros e

nomenclaturas já mencionados. Após, comparadas com as depositadas pelo Estado de Santa

Catarina, se obtendo os seguintes resultados para fins de comparação.

Gráfico 1: Dados obtidos de depósito no Brasil entre 1995 à 2017.

Fonte: Autor, a partir da consulta de cada documento de patente depositada no INPI

O  gráfico  1,  representa  um  total  de  858  depósitos  correlacionados  a  área  de

nanotecnologia  no  Brasil.  Sendo patentes  de  invenção (PI)  843,  patentes  relacionadas  a

modelo de utilidade (MU) 15. Analisando os dados do Estado Catarinense são 16 depósitos,



sendo 15 em (PI) e 1 em (MU). O que representa em porcentagens 6,67% de depósitos

relacionados a (PI) e 1,78% de depósitos relacionados a (MU), se comparados aos dados

Brasileiros em nanotecnologia até a presente data deste artigo.

Quando comparados os depósitos de patentes relacionados em nanotecnologia por

setor nas regiões do Estado de Santa Catarina, se obteve os seguintes resultados.

Gráfico 2: Depósito de patentes por setor e Regiões de SC entre 2007 à 2017.

Fonte: Autor, a partir da consulta de cada documento de patente depositada no INPI.

Dos depósitos Catarinenses,  o gráfico 2 demonstra  que a mesorregião da Grande

Florianópolis  obtém quase  que  o  total  dos  9  depósitos  no  Estado  no setor  fármaco  de

(medicina; biotecnologia; cosméticos) com cerca de 88,89% desse número, e no setor de

nanomateriais está com 2 depósitos cerca de 33,33% do total do Estado.

Considerando o crescente número de depósitos na área de fármacos, se realizou uma

linha de tendência para esse setor e para o setor de nanomateriais, haja visto que o mesmo

também está se apropriando desse novo método de desenvolver produtos e processos. Com

isso se obteve o gráfico 3, posicionando o número de depósitos de patentes pelas datas que

os mesmos foram realizados na referida mesorregião.

Gráfico 3: Depósitos nos setores de nanomateriais e Medicina/Biotecnologia e Cosméticos.

Fonte: Autor, a partir da consulta de cada documento de patente depositada no INPI.



O gráfico 3, mostra que os dois setores em análise possuem uma linha de tendência a

permanecerem  em  desenvolvimento  no  caso  de  continuar  a  implementação  da

nanotecnologia nas suas pesquisas e processos.

Com a premissa de se verificar qual o incremento da nanotecnologia no mercado da

mesorregião analisada, se consultou os dados da Secretaria do Estado da Fazenda de Santa

Catarina para se obter os resultados da atividade econômica da mesorregião relacionados aos

setores de Biotecnologia, Medicina e Cosméticos. Com isso, se observou para um efeito

comparativo  os  resultados  entre  os  anos  de  2006 a  2015 nos  três  munícipios  de  maior

população  na  mesorregião:  Florianópolis,  São  José  e  Palhoça.  Se  obtendo  os  seguintes

resultados pelo gráfico 4.

Gráfico 4: Atividade econômica setor de biotecnologia, medicina e cosméticos-Mesorregião.

Fonte: elaboração própria a partir da consulta de cada município na base de dados da Sec. do Est. Fazenda SC.

O  gráfico  4,  demonstra  que  o  setor  em  análise  da  Medicina,  Biotecnologia  e

Cosméticos possuem uma linha de tendência de incremento de sua atividade econômica nos

três municípios. Constata-se, que seguindo a ordem populacional, a capital Florianópolis no

período de análise obteve incremento na atividade econômica do setor de 294,20% saindo da

casa dos R$ 77,74 (milhões) em 2006 para R$ 228,71 (milhões) em 2015. Seguida pelo

Município de São José que em 2006 estava na casa de R$ 21,72(milhões) e no ano de 2015

estava  na  casa  dos  R$  63,67(milhões),  um  incremento  de  293,19%  no  município.  O

Município de Palhoça foi o que obteve  um incremento considerável, saindo dos R$ 7,75

(milhões) em 2006 para R$ 115,02 (milhões) em 2015 cerca de 1.484,13% na atividade

econômica do setor no município. 



Quando comparados os dados obtidos do gráfico 5 e relacionados com os dados

obtidos no gráfico 4 se percebe que há entre os períodos de análise uma significância entre

as tendências nos dois gráficos que podem se corroborar na questão da nanotecnologia e sua

contribuição no desenvolvimento do mercado no setor em que está inserida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos  resultados  obtidos,  percebe-se  que  os  depósitos  relacionados  ao  setor  de

nanotecnologia entre os períodos de 2007 a 2017 na Mesorregião da Grande Florianópolis

contribuiu  principalmente  para  o  desenvolvimento  do  setor  fármaco  com  aumento  no

número de patentes depositadas e o incremento de novos produtos no setor farmacêutico. A

nanotecnologia com o uso da pesquisa pelas instituições públicas, privadas ou por meio de

parcerias pode favorecer a obtenção de tecnologias que resultem valor agregado ao entorno,

promovendo inovação industrial, econômica e social.

REFERÊNCIAS

BRASIL.  Agência  Brasileira  de  Desenvolvimento  I’ndustrial. Estudo  Prospectivo
Nanotecnologia. Série  Cadernos  da  Indústria,  Volume  XX  –  Brasília:  ABDI,  2010.
Disponível  em:  <http://www.abdi.com.br/Estudo/Estudo%20Prospectivo%20de%20
Nanotecnologia.pdf.> Acessado em 02/04/2017. 

SANTA CATARINA.  Federação  das  indústrias  do  estado  de  Santa  Catarina  –  FIESC.
Disponível  em:  <http://portalsetorialfiesc.com.br/grafico-tendencias>, acessado  em
02/04/2017. 

BRASIL.  Instituto  Nacional  de  Propriedade  Industrial  –  INPI.  –  Disponível  em:
<http://www.inpi.gov.br/> Acessado em 07/04/2017.

SANTA  CATARINA.  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  –  SEFAZ. Disponível  em:
<http://www.sef.sc.gov.br/> Acessado em 07/04/2017.

http://portalsetorialfiesc.com.br/grafico-tendencias
http://www.inpi.gov.br/

