
Análise de Tecnologias
Prática

Renan Padron Almeida
Analista de Tecnologia



Agenda

Caracterização de Tecnologias

Perfil Tecnológico

Comunicação de Invenção

Matriz de Priorização



Agenda

Caracterização de Tecnologias

Perfil Tecnológico

Comunicação de Invenção

Matriz de Priorização



Agenda

Caracterização de Tecnologias

Perfil Tecnológico

Comunicação de Invenção

Matriz de Priorização



Agenda

Caracterização de Tecnologias

Perfil Tecnológico

Comunicação de Invenção

Matriz de Priorização



Fluxo de Análise

• Comunicação 
de Invenção

Análise de 
Patenteabilidade

• Caracterização 
da Tecnologia

Perfil Tecnológico

• Matriz de 
Priorização

Análises Avançadas 
(Análise de Mercado)



Exercício I

Distribuição dos Cases5 min
• Formação de Grupos

• Entrega dos cases

• Instruções

Leitura e Análise15 min
• Identificar contexto, problema, solução proposta, diferencial 

técnico, benefícios e aplicações

Discussão15 min
• Comparação das respostas
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Perfil Tecnológico

CI

• Info técnica

• Escrita 
acadêmica

• Leitura pesada

• Foco no 
funcionamento

• Muitos detalhes

Perfil

• Texto comercial

• Leitura leve e 
dinâmica

• Foco nas 
aplicações e 
benefícios

• Destacar 
somente o 
necessário
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Perfil Tecnológico

TÍTULO

CONTEXTO E DESCRIÇÂO
O que é a tecnologia?
Em qual contexto a tecnologia se insere?
Qual problema ela resolve?

DIFERENCIAL E BENEFÍCIOS
Qual a solução proposta para a resolução do problema?
Qual o diferencial técnico da tecnologia?
Quais benefícios o uso da tecnologia traz?

ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO
Quais as aplicações da tecnologia?
Aplicações foram testadas?
Em qual estágio de desenvolvimento a tecnologia se encontra?
Quais testes já foram realizados? Quais foram os resultados?



Exercício II

Formação de Grupos5 min
• Preferência para mesma instituição

• Máximo de 3 pessoas, se possível

Perfil Tecnológico10 min
• Reescrever as informações no formato de perfil tecnológico

Revisão10 min
• Dúvidas e considerações finais



Caracterização
Identificando o Contexto e o Problema

O tifo aviário e a pulorose são salmoneloses aviárias responsáveis por elevadas 

perdas econômicas em todo o mundo. O tifo aviário é causado por Salmonella

enterica subsp. enterica sorovar Gallinarum biovar Gallinarum (S. Gallinarum) 

e se caracteriza pela alta mortalidade em aves de todas as idades. A pulorose é 

causada por Salmonella enterica subsp. enterica sorovar Gallinarum biovar

Pullorum (S. Pullorum). Tal enfermidade é transmitida pelas vias vertical e 

horizontal.

As duas enfermidades são consideradas um problema pela Organização 

Internacional de Epizootias (OIE) como de notificação obrigatória. Aliado a 

isso, ambas fazem parte das enfermidades abrangidas pelo Programa Nacional 

de Sanidade Avícola (PNSA) criado em 1994 pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.



Caracterização
Identificando o Contexto e o Problema

O tifo aviário e a pulorose, causados pelas bactérias S. Gallinarum

e S. Pullorum, respectivamente, são responsáveis por altas taxas 

de mortalidade em avícolas e causam grandes perdas econômicas 

ao produtor. De acordo com as normas do Programa Nacional de 

Sanidade Avícola, lotes de aves reprodutoras devem ser 

examinadas periodicamente, devendo estar livres de ambas as 

bactérias.

Os teste bioquímicos atualmente utilizados nem sempre garantem 

precisão nos resultados. Além disso, os testes são trabalhosos e 

demandam muito tempo para serem realizados, levando por volta 

de seis dias para obtenção do resultado.



Caracterização
Solução Proposta, Diferencial Técnico e Benefícios

O teste proposto é uma reação em cadeia da polimerase (PCR) que se baseia na 

identificação e detecção de regiões genômicas que diferenciem esses micro-

organismos. O teste, além de tornar o diagnóstico das duas enfermidades mais 

rápido, também proporciona segurança para a identificação de estirpes com 

comportamento atípico nos testes bioquímicos.

Os benefícios proporcionados pela tecnologia são:

- Teste PCR com maior precisão e resultados mais confiáveis

- Menor tempo para obtenção dos resultados

- Teste menos trabalhoso

- Maior capacidade de processamento em curto intervalo de tempo

- Não requer compra de aparelhagem específica



Caracterização
Solução Proposta, Diferencial Técnico e Benefícios

Com os avanços na área da genômica e a disponibilidade de 

métodos moleculares tornou-se possível o desenvolvimento de um 

teste molecular, baseado em duas regiões genômicas, capaz de 

identificar e diferenciar os biovares Pullorum e Gallinarum. A 

primeira região, denominada de ROD9 (região de diferença 9), 

parece ser específica para o sorovar Gallinarum (biovares Pullorum

e Gallinarum) e dessa forma, pode ser usada para identificar esses 

micro-organismos dentre outros sorovares e gêneros bacterianos. A 

segunda está localizada no gene ratA, o qual é polimórfico nessas 

duas bactérias, permitindo a diferenciação dos biovares Pullorum e 

Gallinarum.



Caracterização
Aplicações e Estágio de Desenvolvimento

O kit com teste de identificação de S. Gallinarum e S. Pullorum

tem como principal aplicação a detecção das patologias em aves.

A tecnologia encontra-se em estágio laboratorial,  com testes 

preliminares realizados e resultados promissores.

O teste proposto foi aplicado em 29 estirpes de S. Gallinarum, 17 

estirpes de S. Pullorum, 87 estirpes de Salmonella spp. e 7 estirpes 

de outros gêneros bacterianos. O teste foi capaz de identificar e 

separar 100% das estirpes de S. Gallinarum e S. Pullorum testadas, 

além de diferenciá-las de outras bactérias.



Comunicação de Invenção
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Comunicação de Invenção

Facilitar Análise
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Comunicação de Invenção

Descrição
Do que consiste a 
tecnologia?

Qual sua funcionalidade?

Quais os requisitos básicos 
para seu funcionamento?



Comunicação de Invenção

Problema 
e Solução 
Proposta

Qual problema técnico a 
tecnologia soluciona?

Como a tecnologia irá solucionar 
o problema em questão?

Qual o benefício que a utilização 
da tecnologia pode proporcionar?



Comunicação de Invenção

Desvantagens 
e Limitações Quais as possíveis desvantagens 

no uso da tecnologia?

Existe alguma limitação técnica/ 
produtiva?



Comunicação de Invenção

Aplicações 
e Usos

Quais os potenciais usos e 
aplicações da tecnologia?

Quem se beneficiaria do uso da 
tecnologia?

O projeto permite o 
desenvolvimento de produtos a 
partir da mesma base tecnológica? 



Comunicação de Invenção

Mercado e 
Concorrência Existem tecnologias semelhantes? 

Em que elas diferem?

Qual o mercado alvo da 
tecnologia?

Quais empresas podem se 
interessar pela tecnologia?



Comunicação de Invenção

Estágio de 
Desenvolvimento

Produto

Ideia > Lab > Protótipo > Escalonamento > Mercado

Processo

Ideia > Lab > Escala Piloto > Escalonamento > Escala Industrial

Fármaco

Pesquisa > Atividade Comprovada > Pré-Clínicos > Clínicos > Registro

Cultivar

Ideia > Testes Lab > Testes Campo > Registro > Mercado

Programa de Computador

Ideia > Modelagem > Desenvolvimento > Em testes > Em uso



Comunicação de Invenção

Divulgação Houve divulgação parcial ou total do 
invento?

Ex.: Apresentação de trabalho em 
congresso, publicação em periódico, 
defesa de tese, etc.

Se houve, especifique como ocorreu.

Ex.: Apresentação de trabalho em 
congresso, publicação em periódico, 
defesa de tese, etc.
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Matriz de Priorização

Estágio de DesenvolvimentoEstEstáágio de Desenvolvimentogio de Desenvolvimento +
_

P
o

te
n

c
ia

l 
d

e
 V

a
lo

r
P

o
te

n
c
ia

l 
d

e
 V

a
lo

r
P

o
te

n
c
ia

l 
d

e
 V

a
lo

r

_

+

Estágio de DesenvolvimentoEstEstáágio de Desenvolvimentogio de Desenvolvimento +
_

Estágio de DesenvolvimentoEstEstáágio de Desenvolvimentogio de Desenvolvimento +
_

P
o

te
n

c
ia

l 
d

e
 V

a
lo

r
P

o
te

n
c
ia

l 
d

e
 V

a
lo

r
P

o
te

n
c
ia

l 
d

e
 V

a
lo

r

_

+

P
o

te
n

c
ia

l 
d

e
 V

a
lo

r
P

o
te

n
c
ia

l 
d

e
 V

a
lo

r
P

o
te

n
c
ia

l 
d

e
 V

a
lo

r

_

+1.  Existência de problemas     
que podem ser 
solucionados pela 
tecnologia

2.  Comparação da 
tecnologia proposta com 
concorrentes e 
substitutos

3.  Grau de inovação 
tecnológica

4.  Avaliação de barreiras de 
entrada

5.  Desenvolvimento de 
produtos a partir da 
mesma base tecnológica

1. Qualificação e interesse da equipe para gerenciar a evolução 
tecnológica

2. Conhecimento das possíveis aplicações da inovação tecnológica

3. Processo de desenvolvimento em escala laboratorial e industrial

4. Proximidade do início da comercialização do produto

5. Disponibilidade de recursos para iniciar a comercialização



Exercício III

Formação dos Grupos5 min
• Entrega dos cases

• Instruções

Caracterização e Perfil-
• Caracterizar e desenvolver o perfil da sua própria tecnologia

Revisão-
• Correções e dúvidas


