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1 RESUMO 

Este estudo procura analisar a geração de patentes através dos TCCs de 

Engenharia da EEM.  

Pretende-se caracterizar as etapas da geração de patentes e os aspectos que 

condicionam o processo considerando-se a relevância do tema no processo de 

desenvolvimento tecnológico dentro da EEM. Para tanto foi realizado um 

levantamento dos TCCs desenvolvidos nos últimos 10 anos da EEM, identificando 

quantos trabalhos geraram patentes e quais potencialmente poderiam gerar. Além 

disso, identificamos que um guia orientativo para obtenção de uma patente expondo 

suas vantagens econômico-financeira, tecnológicas e socias possivelmente incentive 

e facilite a obtenção de patentes no Centro Universitário do Instituto Mauá de 

Tecnologia. 

 

2 INTRODUÇÃO 

No contexto atual, no qual se observam fenômenos como globalização e aceleração 

do desenvolvimento tecnológico, o que possibilitou uma radical mudança na 

comunicação e no fluxo da informação, a inovação emerge como um elemento 

referência, gerador de vantagem competitiva. 

A inovação é cada vez mais apontada como uma das principais alternativas para o 

ganho e a manutenção da competitividade das organizações. Competitividade esta 

que, em última instância, pode significar garantia de lucros, de posições 

mercadológicas, controle do mercado ou apenas sustentabilidade. Da mesma forma, 

a perspectiva da inovação, como estratégia de gestão, tem servido de motivação e 

justificativa, para impulsionar a pesquisa e mobilizar pesquisadores (ERIMA, 2008). 

 

2.1 OBJETIVOS 

Objetivo Primário 

Desenvolver um método que oriente, incentive e divulgue os benefícios sociais e 

econômicos de uma patente e seus mecanismos de obtenção para os alunos da 

EEM – EEM em formato de manual. 

Objetivo Secundário 

Identificar as causas do baixo número de patentes geradas pelo Instituto Mauá de 

Tecnologia, através de pesquisa dos TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 



realizados nos últimos dez anos pelos alunos formandos em engenharia da EEM- 

EEM, assim como identificar o potencial dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos 

serem patenteados. 

 

3 METODOLOGIA 

A definição da metodologia de pesquisa, tal qual se obtêm a melhor ação para 

responder à questão central deste trabalho, deve ser a mais próxima da realidade e 

da inserção que o pesquisador consegue alcançar no objeto de estudo. 

A partir da questão central definida anteriormente - Como guiar o desenvolvimento e 

geração de patentes aliados aos TCCs da EEM de maneira a agregar valor 

significativo na forma de benefícios financeiros, tecnológicos e sociais? – esta torna 

mais coerentes os seguintes caminhos de pesquisa, baseados em Gil (1991): 

Quanto ao ponto de vista de sua natureza, a pesquisa definida é a aplicada porque 

gera conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais. 

Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa eleita é a qualitativa porque 

considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento chave. Os pesquisadores tendem a analisar 

seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais da 

abordagem. 

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa escolhida é a pesquisa descritiva porque visa 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, 

em geral, a forma de Levantamento. 

Quanto ao procedimento técnico adotado, a pesquisa eleita é a pesquisa-ação, por 

ser concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 

de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

 



4 DESENVOLVIMENTO 

O procedimento para coleta de dados deu-se através do seguinte roteiro: 

a. Levantamento dos TCCs da EEM de 2002 à 2012 evidenciando habilitação, 

ano de publicação e título; 

b. Classificação dos trabalhos a partir dos títulos quanto à verificação do 

resumo, caso o título evidencie uma possibilidade do trabalho ser patenteável;  

c. O procedimento descrito acima também foi adotado quanto à verificação total 

dos trabalhos a partir dos resumos; 

d. Verificação dos pré-requisitos para geradores de patente: novidade, atividade 

inventiva, aplicação industrial, caráter socioeconômico e busca de 

anterioridade; 

e. Quantidade de TCCs não patenteáveis, patenteáveis e já patenteados. 

Com a coleta e análise destas variáveis foi possível quantificar o potencial em 

geração de patentes dentro da EEM. Também é possível identificar quais as 

variáveis caracterizam a falta e/ou baixo número de patentes geradas na instituição. 

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Quanto aos resultados encontrados até o momento é possível identificar um grande 

potencial de TCCs patenteáveis.  

Muitos dos responsáveis por estes TCCs desconheciam a possibilidade e vantagens 

da patente o que indica que é necessário uma melhor orientação no assunto. 

 

6 FONTES CONSULTADAS 

Fontes de dados primários 

Os dados primários são unicamente os TCCs dos últimos 10 anos. A fonte inicial dos 

dados foi disponibilizada através de mídia em CD – ROOM, com informação de 

títulos e resumos dos respectivos trabalhos e, posteriormente seguiu-se para a 

pesquisa física dos trabalhos disponibilizados na biblioteca da EEM. 

Fontes de dados secundários 

Por definição, dados secundários são aqueles obtidos por meio de diferentes fontes, 

como livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos, reportagens e outras 

publicações. Esses por muitas vezes referem-se a análise, síntese ou 

interpretações.  

 


