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Toda empresa, como outros organismos, são obrigados a mobilizar conhecimentos quando têm de enfrentar situações estranhas ao seu "status quo" ou
quando pretendem se desenvolver, tornarem-se mais produtivas, melhorarem a
qualjdade dos serviços prestados a assinantes ou a,clientes. Essa necessidade de
mobilização de conhecimentos, por consequência, é encaminhada àquelas pessoas que dirigem ou trabalham na empresa Em geral, essas pessoas podem
mobilizar os conhecimentos que Ihes são
necessários pelas seguintes vias:
apoiar-se nos conhecimentos da formação, da troca de experiências adquiridas na convivência com pessoas
mais especializadas;
pesquisar por si só (auto-estudo) os
elementos de resposta, criando assim o conhecimento por meios
próprios;
apoiar-se nos mecanismos e meios
que
- permitem procurar e obter informações confiáveis para o problema a
resolver. Trata-se, graças a estes
meios, de saber, por exemplo, se
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uma outra pessoa não passou por um problema idêntico ou similar ou mesmo de
transpor uma solução ao problema em questão.
O crescimento exponeacial das fontes de informação associado à multiplicação dos
seus meios de estocagem, com ênfase nos suporte~magnéticos,favorecem, cada dia mais,
a busca de informações confiáveis. No entanto, para a sua concretização, faz-se
necessária uma organização específica e, em consequência, um conjunto de equipamentos
e técnicas.
Somam-se, ainda, os pesados investimentos no setor informação: hoje, cerca de

50% das atividades produtivas dos países de industrialização avançada estão voltadas para a produção, o tratamento ou a difusão da informação. Os métodos modernos de trabalho e a importincia do papel econômico das atividades ligadas à transferência de informação tomam imperativa a racionalização, ao máximo, da cadeia
de atividades desse setor a fim de se manter competitivo dentro do sistema
econômico vigente.
Os fracassos recentes, no domínio da informação através da utilização de tecnologias
modernas têm dado margem a severas críticas: multiplicação de bases de dados inadaptadas e deficitárias, baixa aceitação destas tecnologias pelos utilizadores potenciais, problemas técnicos de compatibilidade ou de conexão, etc. A ordem de grandeza dos recursos
consagrados ao tratamento e à transferência da informação aparece, em geral, com amplitude distorcida aos olhos dos agentes econÔmicos(2). Assiste-se assim, paradoxalmente, à
redução de pessoal ou dos orçamentos destinados aos serviços de informação e ao aumento da demanda por serviços e produtos especializados dentro do setor. As atividades de
informação como todas as outras são submetidas a restrições de ordem econômica que
implicam na necessidade urgente de profissionalizar e valorizar os produtos e serviços de
informação e de documentação.
Este artigo apresenta resultados da aplicação de metodologias modernas e eficientes,
aptas a agregar valor à informação estratégica demandada pelos tomadores de decisão.
Em termos práticos, a partir de um dado segmento industrial e utilizando-se da estrutura
hierárquica da Classificação Internacional de Patentes (CIP), disponível no mercado, em
suporte CD-ROM, é possível obter os seguintes resultados:
identificar e mapear estrutura(s) da evolução tecnológica hierarquizada(s) de um
processo, produto ou de uma aplicação dentro de um dado segmento industrial: eixo
principal, eixos secundários e contornos (tecnologias vizinhas, de siibstituição, de
ruptura);
identificar as relações de causa existentes entre essa evolução e o contexto: Política
de Propriedade Industrial, Normalização, Proteção ao Meio Ambiente, Política de desenvolvimento industrial, etc;
fazer validar de imediato os resultados e testá-los junto a fontes informais pnvilegiadas.

2. APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA E ESTUDO DE CASO

2.1 Estabelecimento da micro cultura de um assunto sobre uma questão solicitada

a um serviço de informação.
No dia-a-dia de um serviço de informação industrial a maior dificuldade que se enfrenta é a de garantir a correta compreensão de uma questão no momento em que ela é
colocada. Em síntese, a dificuldade da comunicação, amplamente conhecida como o paradoxo da informação a dois níveis (4,5):
oferta de informação abundante e baixa pertinência com o assunto solicitado;
demanda real que expressa mal suas necessidades por informação.
Com essa constatação, a idéia que tivemos foi de utilizar os sistemas de indexação de documentos, principalmente no que concerne ao papel que eles devem desempenhar de ferramenta de acesso a informação estocada, para estabelecer e validar,
em conjunto com o demandador de informação, as linhas gerais do assunto que lhe
interessa.
No caso específico da Lei de Propriedade Industrial, a proteção ao privilégio para
explorar comercialmente uma inovação obriga aquele que a detém a divulgar o conhecimento técnico dessa inovação por meio da publicação oficial do documento de patente.
É o sistema de indexação de patente, conhecido como Sistema de Classificação Internacional de Patentes (CIP), que deve servir tanto, como instrumento para organizar o acervo de patentes, mas também para localizar o conhecimento disponível na coleção: hoje
de cerca de 20 milhões de documentos e a uma taxa de crescimento de 1 milhão de documentos por ano(6). Esse sistema CIP foi estabelecido pelo tratado de Strasbourg de
1971, cabendo à Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) sua administração. Os países signatários desse acordo internacional e integrantes da Convenção de
Paris, cerca de 95 países, (incluem-se todos os pafses industrializados entre os quais o
Brasil), têm a obrigação de aplicar e o direito de propor atualizações e revisões ao sistema (CIP) a cada 5 (cinco) anos.
Esse sistema de indexação é editado pela OMPI em mais de 20 línguas (inglês e francês são as duas línguas oficiais) e colocado à venda em diversos tipos de suporte: edição
em papel, fita magnética e mais recentemente foi lançada uma edição em CD-ROM. A
edição em CD-ROM compreende na verdade 4 (quatro) bases de dados em 5 (cinco) idiomas - inglês, francês, alemão, espanhol e húngaro:
Base de dados com o manual de utilização do sistema de classificação;
Base de dados com as três últimas edições da CIP (3". Edição:79-84, 4". Edição: 8489 e 5". Edição:89-94);
Base de dados com as três tábuas de correspondência entre as edições;
Base de dados com uma tábua com o período de validade de cada código de entrada
do sistema.

A exploração eficaz desse banco de dados, de softwares de tratamentos de texto
(Word - comandos macros), de planilhas eletrônicas, de tratamentos de arquivos sequenciais e do conhecimento da estrutura hierárquica do sistema CIP permite construir, automaticamente(7):
planilhas com representações espaciais do estado da técnica de um processo, produto ou de uma aplicação técnica, obedecendo à estrutura hierárquica da CIP (vide
Planilha A)
arquivos sequenciais das diversas edições da CIP que, quando comparados entre
si, por exemplo, podem, além de refletir o aprimoramento do sistema de indexação, repercutir qualquer evolução temporal ocorrida nesse estado da técnica
(v. Planilha B).
A estrutura hierárquica da CIP organiza-se, do nível mais mais genérico ao mais específico, respectivamente, em: Secção, Sub-Secção, Classe, Sub-Classe, Grupos (Principal e Sub-Grupos)(8). A Planilha A representa uma elaboração da 5" Edição da CIP (vigência 89-94), ou seja, a Sub-Classe D 21 C - Produção da Celulose por eliminação de
substâncias não celulósicas contidas nas matérias primas que contêm celulose; regeneração do licor negro; aparelhos utilizados para esse fim - da Secção D - Textil e Papel, da
Classe D 21 - Papel.

A apresentação da Planilha A ao Diretor Geral de uma indústra de produção de
papel francesa X permitiu, durante uma hora de entrevista, transpor a estrutura
hierárquica da CIP ao esquema do chão de fábrica do Diretor. Com isto ele pode explicar de forma sintética todas as etapas do processo (transferir a micro cultura); associar a cada etapa do processo o código equivalente da CIP. Na forma como essa estrutura lhe foi apresentada e detalhada permitiu ainda que ele identificasse como o
sistema de classificação repercute a evolução histórica de h processo, ou seja, ele
constatou que o processo stardard do fim dos anos 80 e o atual encontravam-se distintamente expressos.
No caso deste estudo porém, um fato chamou a atenção, o sistema de classificação mostrou também traços de inovações: uma nota de observação dentro da
elaboração do sistema de classificação em estudo faz referência à utilização de enzimas e micro-organismos para produção química de pasta de papel. Do ponto de
vista do Diretor, essa observação mostra já o registro de uma ruptura tecnológica
entre o stardard do processo químico atual e o novo standard que deverá vigorar
dentro de dez anos. Nessa época, o mercado consumidor exigirá, para a entrada do
produto na praça, o atendimento, pela indústria química do papel, dos 3 requisitos
que seguem:
produzir dentro do novo processo standard;
reduzir as taxas atuais de resíduos industriais gerados;
eliminar os processos químicos que utilizem hidróxido de sódio (standard do fim dos
anos 80).

-

Planilha A Elaboração D 21 C da CIP, apresentada parcialmente, segundo um formato de representação espacial
CIP D 21 C
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Em via de regra, como um sistema de indexação documentária tem como objetivo
organizar a estrutura de um conhecimento existente, ele não pode, em termos efetivos,
refletir traços de inovações stricto-sensu(9). Estudos sobre a eficácia da utilização da
CIP em equações de estratégias de busca, principalmente quando se procura informações sobre inovações, aconselham a fazer uso desse sistema, com esse fim, somente
em segmentos técnicos de ciclo de vida longo, como é o caso da indústria de produção
de papel (10).
2.2 Delimitação do contorno do ambiente onde o assunto se insere

A Planilha B, resultado da comparação da elaboração D 21 C presente nas três
últimas edições, reflete a evolução da descrição técnica do processo dentro do período
de15 anos. Aspectos do aprimoramento do sistema de indexação são evidenciados:
uma entrada por exemplo, que na 3a Edição utilizava, na sentença de descrição do objeto técnico, a expressão booleana "and", evolui para a expressão booleana "or" na
Edição seguinte.
Todas as observações e comentários feitos pelo Diretor que analisou a Planilha A
são constatados na Planilha B, tais como:
Planilha B - Comparação entre arquivos de uma mesma elaboração D 21 C das três últimas
Edições da CIP

-
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D 21 C 007112 . Dispositifs de régulation et de commande
D 21 C 007112 Dispositifs de régulation ou de commande
x
D 21 C 009100 Post-traitement de Ia pâte de cellulose et des linters de coton
D 21 C 009100 Post-traitement de Ia pãte de cellulose ou des linters de coton
D 21 C 009100 Post-traitement de Ia pâte de cellulose, p. ex. de Ia pâte de bois,
ou des linters de coton
x
D 21 C 009/12.. avec des halogènes ou des composés contenantdes halogènes
D 21 C 009112 .. avec des halogènes ou des composés contenant des haloghnes (D 21 C 9/16 a priorité)
D 21 C 009/12 .. avec des halogènes ou des composés contenant des halogènes (D 21 C 9116 a priorité) [4]
D 21 C 0091147 .. avec de I'oxygène ou ses modifications allotropiques (D 21 C
9116 a priorité)
D 21 C 0091147 .. avec de I'oxygène ou ses modifications allotropiques (D 21 C
9/16 a priorité) [4]
D 21 C 0091153 ... avec de I'ozone
D 21 C 0091153 ... avec de I'ozone [4]
Note: Les inventions relatives a des procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de (i) libérer, s6parer ou purifier un composé ou une
composition préexistants ou de (ii) traiter des textiles ou nettoyer des surfaces
solides de matériaux sont en outre classées dans Ia sous-classe C 12 S. [5]
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o aparecimento, na 4" Edição, dos elementos que constituíram o processo standard do
fim dos anos 80 - introdução de novos processos utilizando oxigênio, halogênios e
ozônio -;
a introdução da nota sobre a utilização de enzimas e microorganismos, a partir da 5"
Edição, que substituirão, nos próximos anos, o processo standard em vigor.
A grande vantagem representada por esse tipo de exploração do sistema de indexação de patente é que ele mostra a característica particular do sistema CIP de descrever o objeto técnico dentro do contexto dos estados da técnica que estão em relação entre
si. Identificada a existência da relação, a base de dados CIP, que é em formato Iiipertexto, permite se deslocar entre os estados da técnica, construindo com este artifício a arborescência tecnológica do processo.

2.3 Exploração das fontes de informação estratégicas
Conhecida a micro cultura e delimitado o contorno do assunto, pode-se iniciar a busca de informações em bases de dados que, em geral, dependendo das suas fontes (informações sobre um mesmo assunto podem ser buscadas em diversas fontes ao mesmo tempo), da forma como se apresentam e das aplicações a que serão destinadas, deverão ser
tratadas: processo de agregação de valor à informação e, sintetizadas, para serem consumidas no processo de tomada de decisão. Esse material pode também, noutra via, ser utilizado para constituir as bases de dados ditas estratégicas.
No caso do trabalho objeto desse estudo, num primeiro momento, concentrou-se esforços no sentido de validar as constatações do Diretor sobre a utilização de enzimas para
a produção química de pasta de papel.
Como fonte de informação foi utilizada a base de dados de "Derwent World Patents
Index" (WPIL) disponível sobre o Sistema "ORBIT Online Service". Esta base indexa,
desde de 1963, documentos de patente provenientes dos 29 principais países industrializados. São 6 milhões de documentos, um registro por família de patente(l1).
A estratégia de busca, com 46 equações utilizando palavras chaves, códigos específicos do produtor da base de dados e códigos do sistema CIP, gerou, em linha, no
protocolo TCP/TP("Transmission Control Protocolflnternet Protocol"), sobre um sistema
Unix IBM 6000, um arquivo com 620 notícias que foram transferidas, em rede interna,
tipo Etemet, sobre uma estação de trabalho PC 486,33DX, 4Mb de RAM(12).
As notícias obtidas no formato completo do produtor (vide Quadro 1) foram tratadas
automaticamente e colocadas num novo formato, dito biblioméhico, que permite fazer
contagens, constituição de listas, medidas de correlação inter e intra-campos.

O campo utilizado para o nosso estudo foi o PR "Priority Application Number" que
registra: o país de origem, o número e a data do depósito da patente. Na base de dados
WPIL cada registro representa na realidade uma família de patentes, ou seja, a patente de
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Quadro 1 Refer-ância de uma patente utilizada neste estudo, no formato do produtor da base WPIL

I

i

I

base e a(s) patente(s) equivalente(s)(l3). Uma patente equivalente corresponde a patente
estendida a outro país que não a patente do país que detém a prioridade.
Países como Estados Unidos e Japão adotam procedimentos de concessão de patente
diferentes dos outros, principalmente no que concerne ao tempo decorrido entre o
depósito da patente e a sua publicação: 5 e 7 anos respectivamente, enquanto os demais
levam, em média, 18 meses. Esta diferença faz com que o produtor da base ao receber a
primeira notícia de uma patente adote esta notícia como sendo de uma patente de base o

que na realidade é uma extensão. Assim, as notícias de publicação de cada patente da
mesma família que chega ao produtor da base WPIL, sejam elas novas extensões, seja a
patente de base, continuarão a ter o index da informação de sua prioridade aditado ao PR
da primeira noticia. Este fato gera uma informação de multiprioridades para uma mesma
patente o que não existe de fato.
Esta questão é fundamental em função de ser a data do primeiro depósito da patente,
conhecida como data de prioridade, aquela que conta para efeito de registro de nascimento da inovação: a patente é um título oficial, concedido por solicitação a um serviço
público de um país, de uma região ou mundial, num prazo limitado, que descreve uma inovação e que cria uma situação jurídica segundo a qual uma invenção patenteada não
pode ser explorada sem autorização do proprietário(l4):O registro da data de prioridade de uma patente é aceito como dado para levantar a
curva de vida (Curva S) de uma tecnologia e, para essa aplicação, foi adotado em nosso
estudo sobre a utilização de enzimas ou microorganismos na produção de pasta de papel
(15). Esse dado de registro foi tomado no campo PR1 do arquivo formato bibliométrico,
(vide Quadro 2). O campo PRl , criado dentro desse novo arquivo, registra somente a data
mais antiga, extraída entre as datas de prioridade indexadas no campo PR pelo produto da
base WPIL.
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Quadro 2 - Referência da mesma patente do Quadro 1 no formato bibliométrico

Através de um software Dataview (@CRRM)(16), que prepara os dados para o tratamento estatístico: constituição de arquivos de listas e de matrizes de frequência, de correlações e com interfaces com softwares de tratamento de texto e de planilha eletrônica, levantou-se a curva S.(Figura 1).
Esta curva que representa a evolução da demanda anual de privilégio de patentes, tomada no período da existência da base de dados WPIL (1963, evidencia que, somente a
partir de 1985, a taxa anual de demanda de privilégio para processos com utilização de
enzimas e microorganismos para a produção de pasta de papel assume variação de forma
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Figura 1 Curva S da demanda anual de prioridades de patentes sobre a utilização de enzimas no
processo de produção química de pasta de papel

crescente, o que caracteriza um estado de ruptura tecnológica. Abandonamos os dados
dos dois últimos anos, ou seja, 1992-1993 porque os registros disponíveis na base estão
sempre defasados de no mínimo dois anos. É possível que, mesmo notícias sobre patentes
de 1991, estejam ainda entrando na base WPIL. O correto neste caso, mas que não será
objeto deste estudo, é levantar estes 3 últimos anos em questão, recorrendo-se à técnica
de regressão simples utilizada para fazer previsões(l7).
Uma exploração mais ampla, utilizando-se os meios informáticos disponíveis no
mercado, a partir do arquivo bibliométrico, construído para este estudo, permite em 24Hl
h de trabalho, incluindo tempo de tratamento máquina, estabelecer um dossiê completo
sobre o assunto dado, com informações estratégicas, tais como:
identificação das empresas que detêm essa tecnologia; indicando como elas se distribuem e se associam; como elas loteiam o mercado;
identificação dos especialistas; das redes que eles estabelecem; os mais profícuos;
suas especificidades; para quem eles trabalham;
classificações, utilizando técnica de seriação, de conjuntos de documentos que tratam
de um mesmo tema dentro do assunto;
Identificação, entre os documentos disponíveis, de quais são os que potencialmente
podem aportar novidades e os que não têm algum interesse;
Todas essas informações podem ser organizadas em termos de um país, um continente, ou de uma região, sendo este fator determinante para a escolha da base a ser interrogada. Infelizmente o Brasil ainda não conseguiu desenvolver sua base de dados de Pa-

tente. O acesso em linha, à informações sobre as patentes de prioridade brasileira ou mesmo de patentes externas, estendidas ao Brasil, só é possível através de bases internacionais, como WPIL.

O aspecto mais importante para a realização desse tipo de estudo é o caráter público
do acesso à informação. A sua exploração depende muito mais de se dotar de meios e de
conhecimentos para realizá-lo. Nada que se compare a espionagem industrial e sim, pela
utilização eficiente das tecnologias aplicadas a informação; do conhecimento das particularidades dos produtores de informação: suas linguagens de interrogação, seus sistemas
de indexação, a estruturação e o conteúdo dos campos de cada tipo de notícia.
No caso específico de informações contidas em documentos de patente é necessário
levar em consideração que há empresas que depositam suas patentes em nome de terceiros ou que depositam patentes sem sentido para dispersar a atenção da concorrência.
É necessário ainda considerar que a notícia disponível nas bases de dados tem um
atraso de no mínimo dois anos e portanto a última novidade só no nível informal, ou seja,
nos congressos, feiras, salões, viagens internacionais, redes de especialistas, contatos com
clientes, fornecedores, em resumo: as fontes informais são insubstituíveis.
A busca de informação, em qualquer umas das formas que ela pode se apresentar,
tem um custo que valeu ou não o prêço que se pagou. No estudo que fizemos foi o trabalho em equipe que produziu o bom resultado, principalmente a conivência, em todas as
fases, com o utilizador final que gerou um produto sobre medida.

A metodologia estudada neste trabalho permite obter os seguintes resultados:
criar procedimentos que permitam identificar a micro cultura sobre um tema ou um
estudo no momento da sua solicitação, de forma a contribuir na formulação das
questões elou equações de buscas em bases de dados de patentes on-line, CD-ROM,
bases internas e especialistas, com o objetivo de minimizar ruídos e otimizar custos
de obtenção da informação. Em síntese: buscar dcsenvolver meios que assegurem a
qualidade da informação "input";
construir bases de dados com informações estratégicas sobre temas identificados
como os mais críticos dentro de um setor ou de uma atividade, dispondo de mecanismos de atualização sistemática.
realizar tratamentos automáticos do conjunto de informações estratégicas disponíveis
de forma a produzir relatórios de síntese (I), tais como: matrizes de vantagens comparativas, gráficos de curva de vida dc produtos / tecnologias, estratégias de reserva
de mercado, redes de especialistas, evolução elou rupturas de processos de inovação
tecnológica, ou seja, informações de alto valor agregado sobre um tema, dentro dc
um setor industrial ou de uma área do conhecimento, solicitadas como subsídio a posicionamentos e pareceres de especialistas, produzidos para os tomadores de decisão.
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