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E' UMO

Este trabalho tem 0 obje iva de propor um metodo de avaliagao de

tecnologias emergentes (submetidas ao processo de selegao de um fundo de

capital semente) utilizando indicadores cientometricos e patentometricos.

Observa-se um crescente interesse em empresas de base tecnol6gica, por sua

capacidade de contribuigao para 0 desenvolvimento econ6mico e social. Nao

obstante, a literatura e a pratica documentada revelam certa dificuldade para

avaliagao de criterios nao-financeiros associados as tecnologias por parte dos

fundos de financiamento. Para esta pesquisa foi selecionado 0 caso de uma

empresa investida pelo maior fundo de capital semente brasileiro para a analise

da contribuigao dos indicadores para a compreensao do potencial da tecnologia

quando de sua avaliagao. Os resultados obtidos permitem concluir que, para 0

caso estudado, os indicadores cientometricos e patentometricos

potencializaram 0 processo de avaliagao nos seguintes criterios: tecnologia,

mercado, desinvestimento, e equipe.

PALAVRAS-CHAVE: Cientometria, Patentometria, Avaliagao Tecnol6gica,

Indicadores de C&T, Fundos de Capital Semente.
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TRACT

The aim of this paper·s 0 assess the potential of using scientometric and

patentometric indicators as a ay of instrumentalizing the selection process of

projects for a capital funding seed. There is an increasing interest in technology-

based enterprises, for their capacity to contribute to economic and social

development. Nevertheless, the literature and practice documented reveal

some difficulty in assessing non-financial criteria associated with technology for

the purposes of financial funding. Thus, this research selected the case of an

. enterprise invested in by the largest seed capital fund in Brazil, in order to

create scientific and technological indicators and to analyze the extent to which

these indicators may contribute to understanding the market potential of the

technology once it is assessed. It was concluded that scientometric and

patentometric indicators favour the assessment process for non-financial

criteria, in particular those criteria dealt with in this study: technology, market,

divestment, and team.

KEYWORDS: Scientometrics. Patentometrics. Technological Assessment. S&T

Indicators. Capital Funding Seed.
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1. INTRODUCAO

Fundos de investimento de capital semente sao organiza~oes cujo objetivo e

capitalizar empresas nascentes com perfil inovador e expectativas projetadas de um

elevado retorno (BNDES, 2008). Seu processo de sele~ao de propostas de

investimento pode ser considerado um tema critico, ao se observar que tais

investimentos sao a fonte mais comum e importante para 0 desenvolvimento de

inova~oes (Barry et aI., 1990; Bygrave; Timmons, 1992; Fredricksen et aI., 1997;

Gompers; Lerner, 2001; Macmillan et aI., 1989; Schefczyk; Gerpott, 2001;

Wonglimpiyarat, 2010). Este fato, associado ao reconhecimento da inova~ao como a

for~a motriz do desenvolvimento economico em economias baseadas em conhecimento

(Wonglimpiyarat, 2010), permite assumir como premissa, neste artigo, que quanto maior

for 0 entendimento do processo de sele~ao de propostas de investimentos em

inova~oes, melhor sera 0 resultado para toda a sociedade.

a dilema desse trabalho esta pautado na afirma~ao de Motta e Quintella (2012),

que os indicadores financeiros (VPL, TIR, PayBack entre outros) nao sao capazes de

avaliar tecnologias emergentes, visto que para esse tipo de avalia~ao e necessario a

existencia de um hist6rico financeiro da tecnologia. Surge entao, a seguinte questao

problema: Qual alternativa 0 fundo de capital semente, considerado neste trabalho,

pode utilizar como metodo de avalia~ao de tecnologias emergentes?

Neste contexto, surge a necessidade de se criar formas de avalia~ao das

tecnologias emergentes. Para tanto, optou-se por analisar 0 processo de sele~ao do

maior fundo de investimento do Brasil em empresa inovadoras (CORTES, 2010), que
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tem 0 objetivo de obter ganhos de capital por meio de investimentos em empresas em

estagio inicial ou estagio zero, com perfil inovador e que projetem um elevado retorno

(MESEL, 2010). De forma geral, este fundo de capital semente considera atualmente

sete criterios de avalia9ao: (1) localiza9ao geografica, (2) perfil da equipe, (3)

tecnologia, (4) potencial de mercado, (5) resultados financeiros projetados, (6)

necessidade de capital e (7) possibilidade de saida (desinvestimento) (Mesel, 2010).

A partir desta configura9ao, este trabalho tern como objetivo geral prop~r um

metodo de avalia9ao de tecnologias emergentes (submetidas ao processo de sele9ao

de urn fundo de capital semente) utilizando indicadores cientometricos e

patentometricos.

Para tanto, nesta pesquisa, foram utilizados dados publicos relativos a uma

empresa investida pelo Fundo de Capital Semente escolhido. No presente estudo foram

abordados quatro criterios nao-financeiros considerados pelo fundo: Tecnologia,

Mercado, Desinvestimento e Equipe. Tambem justifica a utiliza9ao destes itens, pois

neles estao contidos os tras tipos de riscos especificos associados as tecnologias: 0

risco de mercados, 0 risco de tecnologia como resultado de fatores como incertezas

sobre a viabilidade tecnica, e, por fim, os riscos organizacionais (Day, Schoemaker &

Gunther, 2003, P.62).

Este artigo esta estruturado em seis partes, cuja primeira e esta introdu9ao. A

segunda, uma revisao bibliografica, que se ocupou da defini9ao de cientometria e

patentometria e 0 resgate dos principais indicadores cientificos e tecnol6gicos utilizados

para melhor compreensao das dinamicas da Ciancia e Tecnologia (C&T) na area da

empresa utilizada neste artigo como caso de estudo. Na terceira e quarta partes, sao
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apresentados os procedimentos metodol6gicos e os dados coletados na pesquisa para

que, em seguida, na quinta parte, os dados sejam analisados. Finalmente, na sexta

etapa sao apresentadas as conclusoes e as Iimita90es deste estudo.
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Definida por Price (1963) como "ciencia das ciencias", a cientometria, em

termos simplificados, e a ciencia que busca estudar aspectos quantitativos da produ9ao

cientifica e, segundo Baumgarten (2004, p.36), e um metodo que "proporia criterios

mais desvinculados de julgamentos subjetivos e imediatos", pois utiliza de tecnicas

quantitativas para seu tratamento. Gregolin (2005) aparentemente corrobora com Price

(1963) e Baumgarten (2004) afirmando que "a cienciometria, ou ciencia das ciencias,

abarca 0 estudo das ciencias fisicas, naturais e sociais, com 0 objetivo de compreender

sua estrutura, evolu9ao e conexoes, de modo a estabelecer rela90es da ciencia com 0

desenvolvimento tecnol6gico, economico e social." (Gregolin, 2005, P. 5).

Hood e Wilson (2001) consideram que parte da cientometria e indistinguivel da

bibliometria, pois a primeira deriva da segunda. Desta forma, a utiliza9ao da

cientometria neste trabalho esta pautada na afirma9ao de Cardoso et al (2005) de que

"a bibliometria desenvolve padroes e modelos matematicos para medir os processos,

usando seus resultados para elaborar previsoes e apoiar tomadas de decisao",

acredita-se entao que, compreender a dinamica da produ9ao cientifica pode

proporcionar a compreensao de algumas caracteristicas evolutivas da tecnologia

emergente e evitar surpresas desagradaveis, 0 que corrobora com Lopes e Cerezo

(2004), pois estes autores afirmam que "0 conhecimento cientifico previo e a melhor

ferramenta para controlar as conseqOencias de uma aplica9ao tecnol6gica" (Lopes &

Cerezo, 2004 apud Silveira, 2007, P.45).
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Para Bufrem e Prates (2005) ha quatro tipologias ou subcampos para a

defini9ao e classifica9ao do termo cientometria, que estao resumidos na Tabela 1:

Tabela1: Tipologia para defini~ao e classifica~ao do termo cientometria

Tlpologla I Subcampo Clentometrla

Objeto de estudo Disciplinas, assuntos, campos cientificos e tecnol6gicos, patentes,
dissertacoes e teses.

Variaveis Fatores que se diferenciam as subdisciplinas. Como os cientistas se.comunlcam.

Metodos Analise de conjunto de correspondencia, co-ocorrencia de termos,
expressoes, palavras-chave.

Objetivos Identificar dominios de interesse, compreender como e quanto os
cientistas se comunicam.

Fonte: Adaptado Bufrem e Prates (2005)

Nota-se que a patentometria e urn objeto de estudo da cientometria, porem,

diferencia-se por ser 0 estudo metrico das caracteristicas e usos dos documentos de

patentes (Guzman Sanchez, 1999). Autores como Macias-Chapula (1998), Hood &

Wilson (2001) w Bufrem & Prates (2005) concordam que os termos Bibliometria,

Cientometria e Patentometria, alem de outros, obedecem as mesmas tecnicas

quantitativas denominadas "estudos metricos", sendo aplicadas a diferentes suportes de

informa9ao (Iivros, ciencia, patentes e etc.). Porem Tangue-Sutcliffe (1992) afirma que 0

termo cientometria e mais amplo que 0 termo bibliometria, pois a primeira sobrepoe a
segunda, visto que, alem das tradicionais publica90es, a cientometria ainda inclui as

publica90es cientificas.

Maricato (2010), explica que os indicadores podem ser criados a partir de

qualquer documento que contenha informa90es cientificas ou tecnicas. Alem de citar

que os principais indicadores cientometricos e patentometricos sao divididos em tres



15

categorias: (1) analise de produtividade cientifica; (2) analise de co-autoria em ciencia e;

(3) Analise de citayoes em ciencia.

Analise de produtividade cientifica: consiste na contagem de publicayoes.

Calion, Coutrial e Penan (1995) apud Maricato (2010) informam que "essa contagem

possibilita realizar aproximayoes sobre 0 dinamismo de um campo e sobre a

produtividade de diferentes pesquisadores do campo." As limitayoes S80 mencionadas

por Meadows (1999) apud Maricato (2010) quando diz que algumas areas preferem

publicar em livros a artigos, e quando discute 0 peso que se tern uma coautoria.

Analise de coautoria em ciencia: tem 0 objetivo de detectar redes de

colaboray80 cientifica entre autores. 0 problema relatado por Meadows (1999) apud

Maricato (2010) e que pode ocorrer inclus80 de autores que n80 contribuiram, ou

exclus80 dos autores que mais colaboraram para a produy80 cientifica.

Analise de cita~oes em ciencia: Indica que uma determinada citay80 cientifica

foi importante para a aquisiy80 de novos conhecimentos pelo leitor; Maricato (2010) cita

Weinstock (1971) apud Macias-Chapula (1998, p 136) detalhando as 15 funyoes

especificas da citay80:

Prestar homenagem aos pioneiros; dar credito para trabalhos relacionados;
identificar metodologia, equipamento, etc.; oferecer leitura basica; retificar 0
proprio trabalho; retificar 0 trabalho dos outros; analisar trabalho anteriores;
sustentar declarayoes; informar aos pesquisadores de trabalho futuros; dar
destaque a trabalho pouco disseminados, inadequadamente indexados. ou
desconhecidos (nao citados); validar dados e categorias de constantes fisicas
de fatos etc; identificar publicayoes originais nas quais uma ideia ou um
conceito sao discutidos; identificar publicayoes originais que descrevem
conceitos ou termos epOnimos, por exemplo, Mal de Hodgjkin; contestar
trabalhos ou ideia de outros; debater a primazia das declarayoes de outros.
(Weinstock, 1971 Apud Macias-Chapula, 1998, P. 136)

Entretanto, Macias-Chapula (1998, p.137) define e classifica, por ordem de

importancia, os principais indicadores metricos no nivel internacional.
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Numero de trabalhos - reflete os produtos da ciencia, medido pela

contagem dos trabalhos e pelo tipo de documentos (Iivros, artigos,

publicayoes cientfficas, relat6rios etc.). A dinamica da pesquisa em um

determinado pais pode ser monitorada e sua tendencia trayada ao

Iongo do tempo.

Numero de cita~oes - reflete 0 impacto dos artigos ou assuntos

citados.

Coautoria - reflete 0 grau de colaboray80 na ciencia em nivel nacional

e internacional. 0 crescimento ou 0 declinio da pesquisa cooperativa

podem ser medidos.

Numero de patentes - reflete as tendencias das mudanyas tecnicas ao

longo do tempo e avalia os resultados dos recursos investidos em

atividades de P&D. Esses indicadores determinam 0 grau aproximado

da inovay80 tecnol6gica de um pais.

Numero de cita~oes de patentes - mede 0 impacto da tecnologia.

Mapas dos campos cientificos e dos paises - auxiliam a localizar as

posiyoes relativas de diferentes paises na coOperay80 cientifica global.

(Macias-Chapula, 1998, P.137)

As limitayoes encontradas para a cientometria podem ser consideradas como: a

, tendencia dos cientistas de citar a si mesmo e de citar seus amigos; a imperfeiy80 do

sistema de comUniCay80 internacional; 0 fato dos trabalhos de pesquisa fundamental

serem muito mais citados do que os experimentais; a dinamica da prOdUy80 cientifica
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entre as areas do conhecimento; a particularidade de cada area (cada area tem uma

certa quantidade media de citayoes). (Macias-Chapula, 1998).

Entretanto, mesmo diante das limitayoes, considera-se que os indicadores

metricos servem, dentre outros, aos prop6sitos de: (1) identificay80 de tendencias e 0

crescimento do conhecimento nas distintas areas; (2) estudo da dispers80 e

obsolescencia de determinadas areas; (3) indexay80 e classificay80 automaticas; (4)

analise da produtividade de autores individuais, organizayoes e paises. Para tanto as

informayoes que mais interessam S80: 0 crescimento quantitativo da ciencia; 0

desenvolvimento das areas e subareas do conhecimento; a relay80 entre ciencia e

tecnologia; obsolescencia dos paradigmas cientificos; redes de comunicay8o entre os

cientistas; produy80 e criatividade dos pesquisadores; dentre outras. (Spinak, 1998, p.

143).

Nesta pesquisa entende-se que essas aplicayoes, originalmente usadas para a

analise da dinamica da produy80 cientifica, tambem podem ser utilizadas para a analise

da produy80 tecnol6gica, quando 0 suporte passa dos artigos para as patentes. Em

concordancia com Lopes e Cerezo (2004) quando afirmam que a aplicay80 tecnol6gica

se da posterior ao conhecimento te6rico, evitando assim experiencias desagradaveis ou

mal sucedidas.

Desta forma, acredita-se que 0 processo interativo entre Ciencia e Tecnologia

pode ser averiguado a partir de evidencias cientometricas e patentometricas, ja que

elas frequentemente permitem analisar as contribuiyoes mutuas entre a ciencia e a

tecnologia.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Para a construy80 deste estudo utilizou-se de uma pesquisa explorat6ria, pois

visa proporcionar maior familiaridade com 0 problema com vistas a torna-Io explicito ou

a construir hip6teses. (GIL, 1991). Desta forma, utilizou-se de dados de artigos

(extraidos da base de dados Web of Science - WoS) e patentes (extraidos da Derwent

Innovation Index - DII) relacionados a tecnologia de uma empresa ~nvestida pelo Fundo

de Capital Semente.

A empresa foi escolhida aleatoriamente dentre as empresas ja investidas pelo

fundo e indicadas no site do fundo. 0 foco da empresa e 0 desenvolvimento de

medicamento veterinarios. Seu primeiro produto foi 0 DBR Probi6tico, (que possui em

sua formulay80 bacterias de rumem). Atualmente a empresa possui desenvolvidos

outros produtos contendo em sua formulay80 probi6ticos. Desta forma, considera-se a

tecnologia pesquisada como sendo: probi6ticos para aplicay80 veterinaria. Assim, 0

termo de busca (topic), utilizado para a extray80 dos dados para esta pesqui~a, foi

probiotic restrito a area de Ciencias Veterinarias, como pode ser apreciado na Figura 1.
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Figura 1: Argumentos de Busca

Argumentos de Busca utilizado na Web of Science (artigos)

Topic= probiotic)
Refined by: Web of Science Cat gori =( VETER ARY SCI CES

Time pan=All Years. Databa es=SCI-EXPA DED.
Lemmatization=Off

Argumentos de Busca utilizado na Derwent Innovation Index (patentcs)

Topic=(probio ic
Refin d by: W b of Scienc at gori s=( VETE ARY S IE CES)

Time pan=AII Years. Databa es=SCI-EXPA DED.
Lemmatization=Off

Fonte: WaS e DII

Observado detalhadamente a Figura 1, 0 termo topic indica que 0 termo

probiotic foi pesquisado nos titulos, resumos e palavras-chave dos artigos disponiveis

na Web of Science. 0 termo Refined by indica que a busca foi restringida a uma

determinada categoria da Web of Science. Timespan mostra 0 periodo que foi feita a

busca. Databases informa em qual banco de dados a pesquisa foi realizada e 0 termo

Lemmatization=Off indica que nao foi permitido ao sistema de busca utilizar

aproximayoes semanticas para 0 termo pesquisado.

Identificada a tecnologia e definido seu argumento de busca nas bases de

dados, realizou-se entao as quatro etapas explicitadas na Figura 2, conforme indicado

por Motta e Quintella (2012):
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Figura 2: Etapas da pesquisa

Bu ca e extra~ao nas base de dados

Padroniza~ao dos assuntos

Limpeza e organ· za9aodos nome de autores e inventores

Limpeza e organizayao de i s itui~oes e de paises

Analises e tatisticas

Anali e de redes sociais.
Fonte: Motta e Quintella (2012)

Para a extray80 de artigos, foi selecionada a base Web of Science (WoS), como

fonte dos dados e para a extray80 de patentes, a Derwent Innovation Index (011). Essas

bases foram escolhidas por pertencerem, ambas, a Thomson Reuters, facilitando a

padronizay80 dos dados relativos aos diferentes documentos (artigos e patentes) e por

serem as bases disponiveis de forma gratuita as Universidade Publicas Brasileiras por

meio da CAPES com 0 maior volume de dados. Esta busca foi realizada no dia 15 de

maio de 2012.

A Etapa 1 consiste na busca dos dados nas bases da WoS e 011 utilizando-se

os argumentos de buscas apresentados na figura1.

A etapa 2 foi subdividida em tres etapas, como pode ser observado na fugura2,

e todas realizadas com 0 auxilio do software VantagePoint v.7. Esta fase tem como

objetivo a padronizay80 e eliminay80 de dados redundantes e foi realizada com 0

auxilio das macros disponiveis no software e em seguida foi feita uma busca visual para

corrigir manualmente eventuais falhas que pudessem ser percebidas.
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,
Em toda a base de dados, os campos que concertaram maior aten980 foram,

nos artigos, por meio do campo Author Affiliations e nas patentes, pelo campo Patent

Assignee, os quais identificam as organiza90es que publicaram artigos e depositaram

patentes respectivamente. A identifica980 dos Paises foi feita, nos artigos, por meio do

campo Country e nas patentes, pelo campo Designated States National. As Datas

consideradas para as analises de dados, elabora980 de Tabelas e as respectivas

analises de organiza90es e paises foi a ana de prioridade (Priority Year), no caso das

patentes, e de publica980 (Publication Year), no caso dos artigos.

o campo International Patent Classification (IPC) das patentes foi utilizado para

a extra980 dos temas de interesse (assuntos). Nos artigos, optou-se por utilizar 0

campo Subject Category da WoS para a analise da classifica980 dos registros. Para a

classifica980 dos artigos, 0 procedimento aqui utilizado seguiu os seguintes passos: (1)

identifica980 da categoria de tema de interesse, de acordo com a WoS; (2)

padroniza980 dos Temas de Interesse, de acordo com 0 campo tecnol6gico,

objetivando a realiza980 de posteriores aproxima90es entre a produ980 cientifica e

tecnol6gica na area.

Desta forma, nas etapa 3 e 4 da pesquisa, os artigos cientificos e os

documentos de patentes foram analisados por paises e organiza90es divididas por suas

categorias (Academia, Empresa e Governo), considerando-se a caracteristica: Na etapa

3, Produ980 cientifica e tecnol6gica (quantitativos de artigos e patentes produzidas); e

na etapa 4: Temas de interesse identificados nos artigos e patentes; e atividades de

colabora980 cientifica e colabora980 tecnol6gica;
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Essas informayoes foram consideradas devido aos elementos n80 financeiros

analisados durante 0 processo de seley80 de propostas pelo Fundo de Capital Semente

aqui estudado (Tecnologia, Mercado, Desinvestimento e Equipe). As informayoes

relativas a produy8o geral, aos temas de interesse e a colaboray8o cientifica

forneceram elementos para avaliay80 da Tecnologia (1); as informayoes de paises

suportaram a avaliay80 de Mercado (2); as informayoes sobre produy8o das

organizayoes, como colaboray8o interorganizacional e de registro de patentes, foram

utilizados para avaliay80 da qualidade relativa do projeto em termos de potencial de

saida do fundo da participay80 acionaria na empresa, 0 Desinvestimento (3). Para a

avaliay80 da Equipe (4), foi desenvolvida uma analise comparativa dos dados gerais

relacionados a tecnologia da empresa, a produy8o geral, aos temas de interesse e a
colaboray8o dos membros da equipe, neste cenario global.
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4. APRESENTACAO DOS DADOS SEGUNDO AS DIMENSCES DE ANALISES NAO

FINANCEIRAS DO FUNDO

Nesta seSS80 S80 analisados os criterios n80-financeiros adotados pelo Fundo

de Capital Semente estudado: Tecnologia, Mercado, Desinvestimento e Equipe, sendo

que os tres primeiros S80, para Day, Schoemaker e Gunther (2003), os tipos de risco

associ ados as tecnologias emergentes. Para cada um deles foi construido um leque de

indicadores com 0 objetivo de avaliar a tecnologia e a empresa sob a 6tica do Fundo.

Para este trabalho foram analisados os dados referentes ao periodo de 2002 a

2008, visto que a publicay80 de patentes, na maior parte dos paises, ocorre 18 meses

ap6s a sua data de prioridade, que e a data do dep6sito da patente no primeiro pais em

que ela foi registrada (Pais de Origem) (Martin et al. 2002). Desta forma, os dados de

patentes referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012 provavelmente estariam

incompletos, considerando a extray80 em maio de 2012.

4.1 CRITERIO TECNOLOGIA

Para a avaliay80 da tecnologia associada ao produto da empresa buscaram-se

dados relativos a produy80 geral dos artigos e patentes, seus temas de interesse e a

dinamica da colaboray80 internacional para produy80 de artigos.

A analise do volume de publicay80 de artigos e sua evolu980 ao longo do

tempo constituem a etapa mais basica do processo analitico. Apesar de simples, este
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indicador subsidiara praticamente todos os demais indicadores e analises mais

especificas. A Produy8o Cientifica identificada a partir dos termos de busca (pro~i6ticos

utilizados em ciencia veterinaria) foi de 182 artigos, no periodo de 2002 a 2008,

representado na Figura 3.

Mesmo com uma queda no volume de publicayoes em 2005, nota-se um

crescente numero de publicayoes desde 0 ana de 2002 ate 0 ana de 2008, a media de

publicayoes deste periodo e de 26 artigos por ano, e sua media de crescimento anual e

de 2,90/0.

A produy80 tecnol6gica relacionada a probi6ticos utilizados em ciencia

veterinaria, na base de dados Dewent Innovation Index (DII), apresentou 95 patentes

depositadas no mesmo periodo. Esta evoluy80 tambem esta representada na Figura 3.

Figura 3: Produ~aoCientifica e Tecnologica
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados coletados na 011



25

A publicay80 de patentes apresenta uma dinamica diferente da publicay80 de

artigos, observa-se que ha uma constante variay80 no volume de publicayoes por ano,

apresentando quedas nos anos pares e altas nos anos impares, apresentando uma

media de aproximadamente 13,6 patentes publicadas por ana e com uma taxa de

crescimento de aproximadamente 430/0(no periodo de 2002 a 2008).

Com 0 recorte temporal estabelecido, a relay80 patente por artigo apresenta urn

indice de 0,522, 0 que pode demonstrar que a publicay80 de patentes apresenta uma

dinamica diferente da publicay80 de artigos, ou seja, para cada dois artigos publicados

ha uma patente depositada, 0 que pode denotar que a ciencia antecede a tecnologia,

corroborando novamente com Lopes e Cerezo (2004) ao afirmarem que "0

conhecimento cientifico previo e a melhor ferramenta para controlar as conseqOencias

de uma aplicay80 tecnol6gica" (Lopes & Cerezo, 2004 Apud Silveira, 2007, p.4S).

Quanto menor 0 indice pode demonstrar que e uma area com grande interesse

academico e sua parte tecnol6gica ainda em desenvolvimento, e quanto maior pode

indicar urn amadurecimento da produy80 tecnol6gica. Para Albuquerque (1998) a

produy8o tecnol6gica pode ser classificada como madura, pois 0 indice de relay80

patente por artigo e aproximado a media do indicador de aproveitamento de

oportunidades (media 0,418).

Os artigos e patentes relacionadas a tecnologia de probi6ticos utilizados em

ciencia veterinaria foram agrupados em 06 categorias padronizadas de assuntos,

conforme Tabela 2.
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Tabela 2: Categoria de assunto dos artigos e patentes relacionados as tecnologias
de probioticos utilizados em ciencia veterinaria, no periodo de 2002 a 2008.

..

~ , Assunto ,,' Artlgo; ~,Patente
Preparacoes Medicinais 182 49
Alimentos 48 24
Biotecnologia 38 34
Farmacos 27 21
Outros 3 9
Quimica 0 12
Fonte: Elabora~ao Pr6pria

A correla9aO dos temas de interesse das patentes e artigos, calculada a partir

de seus quantitativos associados a cada urn dos temas de interesse (Tabela1) e
positiva e alta, com coeficiente de correla98o igual a 0,909976. Assim, considera-se

possivel estabelecer algumas rela90es entre a Produ980 Cientifica e a Produ980

Tecnol6gica, demonstrando rela90es horizontais entre ciencia e tecnologia nos temas

de interesse aqui estudados. Observa-se, ainda urn destaque para 0 assunto

"Prepara90es Medicinais" tanto em quantidade de artigos, quanto de patentes, visto que

este tema agrupa cerca de 61% de todos os artigos publicados na WoS e quase 33%

de todas as patentes depositada na DII.

Em rela980 a atividade colaborativa entre pesquisadores de diferentes paises,

verifica-se com base nos dados da pesquisa que 14% de toda a produ98o cientifica na

area analisada sao em parceria com pesquisadores de outros paises, ou seja, com

colabora980 cientifica internacional.

Analisando a Figura 6, percebe-se 0 crescimento da colabora980 entre paises

nos anos de 2007 para 2008.
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Figura 4: Colabora~ao Cientifica Internacional relacionados as tecnologias
probioticos utilizados em ciencia veterinaria, no periodo de 2002 a 2008.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados coletados na WoS

A Figura 6 mostra que no periodo de 2002 a 2007 a colaboray8o cientifica

internacional quase n80 houve crescimento, entretanto no ultimo ana do periodo, ha um

saito de 3 artigos em 2007 para 9 em 2008. Esse aumento pode indicar um sinal de que

a area caminha para a sua maturay8o, visto que a existencia de colaboray8o cientifica

internacional em uma dada area e vista por varios pesquisadores (Adams, King &

Singh, 2009; Maricato, 2010; NSF, 2010) como um sinal de maturidade, pois a

tendencia e que areas mais recentes sejam estudadas inicialmente por pesquisadores

de um mesmo pais, para, somente ap6s uma determinada maturay80 alcanyarem

niveis de colaboray8o com outros paises.
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4.2 CRITERIO MERCADO

A avalia9ao de mercado por parte do Fundo estudado busca identificar 0

potencial comercial da tecnologia. De acordo com as premissas ja mencionadas,

adotadas nesta pesquisa, se ha autores de muitos paises produzindo conhecimento em

uma area e as patentes estao protegidas em diferentes na90es, considera-se que 0

potencial mercadol6gico e grande. Assim, esta analise envolve dados sobre:

- a produ9ao cientifica por pais;

- os paises designados (onde a tecnologia esta protegida) pelas patentes;

- os temas de interesse cientifico e tecnol6gico.

Por meio da analise da produ9ao cientifica por paises dos coautores, e possivel

captar a inclusao espontanea ou nao da tematica nas agendas de pesquisa de suas

comunidades cientificas, demonstrando a importancia dada a area em nivel nacional e

comparando-a internacionalmente.

Assim, 0 numero de paises aqui considerados como produtores de probi6ticos

com utiliza9ao em ciencia veterinaria, identificados na WoS, no periodo de 2002 a 2008,

foi de 41. A evolu9ao da quantidade de paises com coautores que publicam artigos

relacionados a tematica pode ser observada a partir de uma perspectiva de contagem,

conforme apresentado na Figura 7.
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Figura 5: Produtividade por pais em C&T relacionados as tecnologias probioticos
utilizados em ciencia veterinaria, no periodo de 2002 a 2008.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados coletados na WoS

o indicador nao cumulativo reflete a quantidade de paises que publicaram

artigos naquele ana especifico. Ja 0 indicador cumulativo e a quantidade de paises que

passam a ter coautores produzindo artigos cientificos na area, somado aqueles que ja 0

tinham ate 0 ana anterior. Observa-se, do ponto de vista n80 cumulativo uma taxa de

crescimento medio anual (cuja forma de calculo e: [valor do periodo final - valor do

periodo inicial] / valor do periodo inicial) foi de 48,570/0, 0 que demonstra urn aumento

no interesse de diferentes paises ern relay80 a area analisada. Isso pode ser um

indicador de mercado positiv~, porque aponta para uma expansao cientifica global da

,
area.

Considerando-se os dados da pesquisa, verifica-se que os Estados Unidos e a

Turquia, figuram ern primeiro e segundo lugar, respectivamente, 0 Brasil ocupa quinto

lugar, com cerca de 60/0 de toda a publicay80 na area. Entretanto, se este estudo

ultrapassasse os limites do periodo estudado, considerando desde 0 prirneiro artigo
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publicado ate 0 ultimo em 2011, 0 Brasil ocuparia a primeira coloca~ao no ranking geral

de publica~oes, seguido pelos EUA.

A Figura 8 possibilita a visualiza~ao da liga~ao entre os assuntos e os paises,

no qual os quadrados azuis representam os assuntos padronizados e os circulos

vermelhos estao representando os paises. Suas dimensoes sao proporcionais a

quantidade de artigos associados.

Figura 6: Assuntos dos artigos relacionados as tecnologias probioticos utilizados
em ciencia veterinaria, no periodo de 2002 a 2008.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados coletados na WoS

Na Figura 8, nota-se que 0 assunto Prepara~oes Medicinais esta ligado a
• •malorla dos paises designados, o que pode indicar .malor interesse e

conseqOentemente maior matura~ao neste tema.

Sob a 6tica da Produ~ao Tecnol6gica, a quantidade de paises onde as patentes

relacionadas a probi6ticos com utiliza~ao em ciencia veterinaria, registradas no periodo

de 2002 a 2008 e cadastradas na DII no momenta da extra~ao para este estudo, foram
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protegidas (Parses Designados) e igual a 113. Os parses designados S80 aqueles nos

quais 0 titular da patente declara 0 interesse de prote980 da tecnologia desenvolvida, e

assume os custos relacionados a esta prote980. Desta forma, os parses designados

representam interesses comerciais do titular da patente. Pode-se sup~r, com base

nessa premissa, que os probioticos utilizados em ciencia veterinaria tem um potencial

global de comercializa980. Como pode ser observado na Figura 9, com exce980 de

alguns paises do continente Africano e da maioria da America latina, todos os demais

parses ha a presen9a de patentes na area estudada (com quantidades de patentes

depositadas nesses parses foi predominantemente entre 06 e 20).

Figura 7: Paises Designados pelas patentes relacionadas as tecnologias de
probioticos utilizados ~~ ci.encia veterinaria, no periodo de 2002 a 2008 .

.•.-

Legenda - Quantidade de Patentes depositadas

Nenhuma Patente Depositada

01 Patente Depositada

De 02 a 05 Patentes Depositadas

De 06 a 20 Patentes Depositadas

De 21 a 50 patentes depositadas

De 51 a 100 patentes depositadas
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados coletados na 011

Se fosse constatada uma forte preocupa98o de patenteamento entre os

detentores de uma dada tecnologia em certo pais, poder-se-ia afirmar que a existencia

de mercado para a tecnologia naquele pais especifico. Neste caso especifico, observa-

se grande expans80 geografica, entretanto baixa cobertura por pais (baixo numero de

patentes registrada em cada pais, em media 24). Assim, nao e possivel afirmar, com

base no indicador construido, que esta tecnologia tenha amplo mercado. Cabe

destacar, entretanto, que 0 invers~, tambem n80 pode ser afirmado. A unica afirma980

capaz de ser feita neste caso e que a tecnologia tem potencial global de mercado.

4.3 CRITERIO DESINVESTIMENTO

o foco principal do desinvestimento e a saida do fundo de capital semente da

participa980 acionaria das empresas de base tecnol6gica por ele investidas. Assim,

busca-se, com essa analise, identificar organiza90es que tenham interesse potencial na

tecnologia aqui estudada. Desta forma, avaliar os dados sobre a produtividade por

organiza980 em artigos e patentes, seus temas de interesse e a colabora9ao com

outras organiza90es permitiria identificar potenciais compradores da tecnologia.

A quantidade de organiza90es, considerando todos os tipos (Academicas,

Governamentais, Empresariais e as organiza980 nao identificadas), que tiveram artigos

publicados foi de 200 e daqueles que registraram patentes foi 49. A Figura 10

demonstra a evolu980 da quantidade de organiza90es que passam a publicar artigos
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relacionados a tecnologia avaliada. 0 Interesse das organiza90es nesta publica980

apresenta um crescimento medio anual, no periodo, de 2450/0.

Figura 8: Evolu~ao das organiza~oes que publicaram artigos relacionados as
tecnologias de probioticos utilizados em ciencia veterinaria, no periodo de 2002 a
2008.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados coletados na WoS

Em rela980 ao patenteamento, 0 interesse das organiza90es apresenta, de

forma similar, um crescimento medio anual, com taxa aproximada de 1280/0, no mesmo

periodo, como ilustrado na Figura 11.
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Figura 9: Evolu~ao das organiza~oes que depositaram patentes relacionadas as
tecnologias de probioticos utilizados em ciencia veterinaria, no periodo de 2002 a
2008.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados coletados na 011

Comparando os dados da Figura 10 e da Figura 11, nota-se que 0 enfoque da

area e mais cientifico. Supondo-se que, no momento, a tecnologia seja, de fato,

emergente e, por isso, 0 processo de patenteamento ainda e pusilanime.

Ja em termos de organizayoes coativas (que tem tanto autores de artigos

publicados quanto patentes depositadas) observa-se um total de apenas uma

(Universidade de Ghent), com apenas um artigo com assunto de "Preparayoes

Medicinais" e uma patente relacionada a quatro assuntos: "Preparayoes Medicinais",

"Alimentos", "Quimicos" e "Farmacos", como pode ser observado na Figura 12.
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Figura 10: Rela~ao de produ~ao cientifica e tecnol6gica com organiza~ao coativa,
no periodo de 2002 a 2008
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados coletados na WoS

A Figura 13 apresenta a rede das organiza~oes que publicaram/registraram

artigos e patentes relacionadas a probioticos utilizados em ciencia veterinaria.

Figura 11: Rede das organiza~oes coati vas e nao coativas relacionadas as
tecnologias de probi6ticos utilizados em ciencia veterinaria, no periodo de 2002 a
2008.
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LEGENDA:
Triangulos Azuis: Organiza~5es Empresariais que depositaram apenas patentes
Triangulos Vermelhos: Organiza~5es Academicas que depositaram apenas patentes
Triangulos Pretos: Organiza~5es Governamentais que depositaram apenas patentes
Triangulos Brancos: Organiza~5es nao identificadas que depositaram apenas patentes

Quadrados Azuis: Organiza~5es Empresariais que publicaram apenas artigos
Quadrados Vermelhos: Organiza~5es Academicas que publicaram apenas artigos
Quadrados Pretos: Organiza~5es Governamentais que publicaram apenas artigos
Quadrados Brancos: Organiza~5es nao identificadas que publicaram apenas artigos

Circulo Vermelho: Organiza~ao Coativa - Publica~ao de Artigos e dep6sito de patentes

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados coletados na WoS

Como poderia ser esperado, dada a natureza de cada tipo de organizay8o, ha

uma predominancia de organizayoes academicas entre as que s6 publicaram artigos e

de organizayoes empresariais, entre as que s6 depositaram patentes. Entre as coativas,

no periodo de 2002 a 2008, ha apenas uma que se classifica como uma organizay8o

academica.

De forma geral, as organizayoes coativas apresentam um papel central na

produy8o cientifica e tecnol6gica. Assim, buscou-se verificar as caracteristicas da rede

formada entre as organizayoes coativas e as n80 coativas, na produy8o de artigos e

patentes, como pode ser observado na Figura 14.

Figura 12: Rede das organiza~oes coativas e nfio coativas relacionadas as
tecnologias de probioticos utilizados em ciencia veterinaria, no periodo de 2002 a
2008.
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Para colaborayoes cientificas, a organizay80 coativa (Universidade de Ghent)

se relaciona com duas outras universidades (USDA e Universidade de Cornell), para

tanto, n80 foram encontradas colaboray80 para a prOdUy80 tecnol6gica para qualquer

tipo de organiZay80.

3.4 CRITERIO EQUIPE

Finalmente, buscou-se dados relacionados especificamente a empresa

analisada, comparando-os aqueles avaliados de forma mais ampla sobre a tecnologia.

Assim empreenderam-se esforyos para a avaliay80 da prOdUy80 da sua equipe tanto

em termos cientificos (artigos) quanto tecnol6gicos (patentes), seus temas de interesse

e a colaboray80 com outros pesquisadores, organizayoes e paises.

Para efeitos desta analise, foram considerados os principais empreendedores

da empresa objeto desta pesquisa. Conforme consta no Curriculo Lattes, estes

empreendedores tem relayoes com a UNESP.

Constam, na base analisada, dois artigos de autoria de um dos s6cios da

empresa estudada, entretanto esses registros encontram-se nos anos de 1998 e 2000,

fora do periodo analisado, mas para efeito de analise da equipe, ser80 considerados

todos os registros da WoS e da DII.

Tambem n80 foram identificadas colaborayoes internacionais por parte da

equipe da empresa analisada. Importante observar que 0 tema de interesse do artigo

associado a equipe e "Preparayoes Medicinais". Observa-se que este tema lidera 0
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ranking tanto de artigo·s publicados quanto de patentes deposi~adas, indicando que esse

tema e de interesse das grandes organizayoes empresariais da area, tais como

Biobalance, L'oreal, Nestle Purina.

Considerando a empresa coativa, nota-se interesse com mesmo tema para

publicayoes de artigos e registro de patentes, entretanto, a natureza desta organizayao

n80 e empresarial, 0 que, segundo as premissas desta pesquisa, nao poderia a sua

seley80 como uma organizay8o potencialmente interessada na negociay8o das ayoes

da empresa quando da saida do fundo de sua estrutura de capital.
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5. CONSIDERACOES FINAlS

A partir dos dados apresentados, pode-se perceber que a utilizay80 de

probioticos em ciencia veterinaria tern gerado muitas patentes, com uma relay80 de

0,522 patentes por artigo. Como este e urn indicador similar aos lAO (Indicador de

Aproveitamento de Oportunidades) de paises com SNI (Sistemas Nacionais de

Inovay80) maduros, considera-se que esta tecnologia madura, apresentando ainda

grande interesse academico, ja que a taxa de crescimento medio anual de artigos e

superior a de patentes em aproximadamente 15%, no periodo analisado.

Outro aspecto que dernonstra que e urna tecnologia em expans80 e a

existencia de colaboray80 cientifica internacional com uma taxa de 13,70/0 de toda

produy80 da area. Esse fato constitui urn indicio de que a tecnologia desperta interesse

mundial. Ainda, 0 coeficiente de correlay80 entre as quantidades de artigos e patentes

por tema de interesse e relativamente alto e positiv~ (0,909).

Em relay80 ao mercado, pode-se estimar que 0 mercado potencial para

tecnologia em quest80 e global. Por meio das patentes, as zonas de interesse

comercial verificadas envolvem 113 paises, por todos os continentes, inclusive 0 Brasil.

Ha tambem uma quantidade expressiva de paises (41), que tiveram pesquisadores

publicando artigos nesta area entre os anos de 2002-2008, podendo indicar

crescimento de interesse na area. Entretanto, n80 e possivel afirmar, com base nas

proxys assumidas, que esta tecnologia tenha amplo mercado, mesmo sendo ele global.

No nivel organizacional, 0 interesse de diferentes organizayoes,

predominantemente empresariais, no patenteamento de tecnologias relacionadas a esta
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analise pode confirmar 0 interesse economico na tecnologia. Percebe-se tambem, que

nao ha organiza90es empresariais publicando artigos na area, 0 que pode indicar

dificuldades para 0 fundo de capital semente realizar 0 desinvestimento (venda de sua

parte para outra empresa), visto que nao,ha empresas coativas de carater empresarial.

Considerando 0 fato de que a analise da tecnologia tem 0 objetivo de

instrumentalizar a avalia9ao de uma proposta de investimento em uma deterrninada

empresa por um Fundo de Capital Semente e que, para tanto, foi escolhido 0 caso de

uma empresa investida por um fundo especifico, passou-se a avalia9ao comparativa

dos dados gerais relacionados a tecnologia da empresa a produ9ao geral, aos ternas de

interesse e a colabora9ao dos membros da equipe neste cenario.

A equipe da empresa analisada nao tem participa9ao no desenvolvirnento

cientifico internacional. Cabe, mais uma vez, destacar que, tambem nao ha patentes

depositadas pela empresa sob analise. Este fato , pode ser visto como urn indicador de

dois riscos no investimento nesta empresa: (1) 0 eventual infringimento de patentes

depositadas por outras organiza90es; (2) a eventual c6pia da tecnologia por terceiros.

Esses aspectos, principalmente 0 segundo, podem reduzir a atratividade para

negocia90es futuras da participa9ao acionaria do fundo, no seu processo de saida da

estrutura de capital da empresa investida, ou seja, no desinvestimento.
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6. CONCLUSAO E LIMITACOES

Com base nessas analises, pode-se concluir que 0 metodo de avalia<;80

proposto nesse trabalho utilizando os indicadores cientometricos e patentometricos

podem contribuir para auxiliar fundos de investimentos de capital semente na avalia<;80

de criterios n80 financeiros (tecnologia, mercado, desinvestimento e equipe), desta

forma, nota-se que este trabalho atingiu 0 objetivo principal.

A metodologia aqui empregada pode ser bastante util a instrumentaliza<;80 do

processo de sele<;80 de projetos pelos fundos de capital semente, permitindo urn maior

conhecimento a respeito da dinamica da produ<;80 em ciencia e tecnologia relacionada

ao produto das empresas sob analise e, em uma analise comparativa, pode facilitar 0

processo de escolha entre diversos projetos, por meio de avalia<;oes estatisticas como

a Analise Envolt6ria de Dados, por exemplo. Entretanto, este estudo n80 se propoe ser

a forma unica para a avalia<;80 de tecnologias emergentes, mas sim como forma

complementar as analises ja existentes, de jeito a objetivar os criterios subjetivos, por

meio da extra<;80 de dados relativos a artigos e patentes.

A principal limita~80 deste estudo esta relacionada a extra<;80 dos dados das

bases WoS e DII. Outra limita<;80 pode estar relacionada a area a qual a tecnologia esta

situada, visto que em algumas areas pode haver impedimentos para que autores

publiquem seus trabalhos. Ha uma infinidade de estrategias de busca que resultariam

em diferentes leques de dados. Ainda, n80 necessariamente a utiliza<;80 da mesma

estrategia de busca e a melhor para as distintas bases, dado que a logica da publica<;80

de artigos difere da logica do deposito de patentes. Tambem 0 rol de indicadores
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construidos e os instrumentos utilizados para a analise podem gerar diferen9as de

interpreta9ao dos dados.

Sendo assim, mesmo diante das limita90es, a tecnologia avaliada mostrau-se

promissora, mesmo diante da possivel dificuldade para 0 desinvestimento, pais nao ha

empresas coativas de natureza empresarial na area. Constata-se entao que este estuda

contribui para demonstrar que as produ90es cientifica e tecnol6gica podem ser

instrumentos de avalia9ao de tecnolagias, principalmente em areas consideradas novas

au emergentes.

Desta forma, surge a proposta de novos estudos agregando outros indicadores

e tambem em outro rol de empresas investidas, com outros tipos de tecnologias

emergentes, para que entao, com prudencia, possa ser introduzida esta nova

ferramenta no processo sele9ao de tecnoiogias/empresas por fundos de investimento.
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