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Marketing e visão de negócios são fundamentais para tornar rentáveis invenções de pequenas 
empresas 
 
Se a síndrome do professor Pardal, personagem de ficção criado há mais de 50 anos por Carl 
Barks para a Walt Disney, continuar contagiando os inventores brasileiros, o desenvolvimento 
econômico e social do País só tem a lucrar. Ainda que o apoio do governo e da iniciativa 
privada seja tímido, pequenos empreendedores têm apostado nos inventos como opção de 
negócio. Mas como lucrar com a criatividade científica ou industrial?  
 
Uma das diretrizes seguidas pelos jovens cientistas é descobrir um nicho de mercado e, em 
seguida, investir em pesquisa para saber a necessidade de produtos para atender o público-
alvo. As incubadoras de empresas instaladas em várias cidades brasileiras têm contribuindo 
significativamente para o progresso desses empreendedores.  
 
A maioria das invenções de hoje é um aperfeiçoamento de algum produto e serviço que já 
existe. A PV Inova surgiu no Instituto Gênesis, incubadora da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em 2005, com o objetivo de entrar num mercado que quase não 
é explorado.  
 
"O conceito da empresa surgiu da constatação que o tempo no tráfego urbano é muito ocioso e 
não há nenhum serviço, principalmente de tecnologia, para atender o usuário de transportes 
coletivos", explica Leonardo Sampaio, sócio da empresa. 
 
Assim, numa versão mais moderna, com tecnologia GSM e design arrojado, surgiu o Télo, um 
telefone público para ônibus, que já está em fase de teste em Porto Alegre e previsto para 
operar na capital gaúcha em julho deste ano.  
 
Pesquisa. A invenção surgiu depois que a PV Inova constatou, através de pesquisa de 
mercado, que mesmo com o advento da telefonia móvel, o orelhão ainda é bastante utilizado 
por causa da tarifa elevada do celular pré-pago. De acordo com estudo encomendado pela 
empresa, esta opção é adquirida pela maior parte dos usuários dos coletivos. "Descobrimos 
por meio da pesquisa que a cada cinco ligações recebidas, só uma é gerada pelo pré-pago. Ou 
seja, o telefone público funciona como complemento para quem usa o telefone móvel sem 
conta", explica Sampaio. 
 
Na primeira pesquisa encomendada pela empresa, dos 454 entrevistados, 80% afirmaram que 
usariam o serviço se estivesse dentro do ônibus. O resultado do estudo motivou Sampaio e os 
outros inventores do projeto, André Averbug e Paulo Lerner, a colocarem a idéia em prática. 
 
O lucro do invento será através da venda do cartão pré-pago para o Télo, que será vendido 
pelos cobradores de ônibus. A venda do aparelho será feita para operadoras de telefonia, e a 
PV Inova ficará responsável pela instalação e manutenção do serviço. De acordo com estudo 
da empresa, a invenção, em tese, deve atender a 750 mil passageiros em Porto Alegre e os 
inventores estimam que 5 mil devem fazer uso do serviço. "O preço da ligação será 
equivalente ao do orelhão de rua e mais barato que o celular pré-pago", complementa 
Sampaio. 
 
O presidente da Associação Nacional de Inventores (ANI), Carlos Mazzei, aponta como 
primeiro passo registrar a patente do invento no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI). Por mês, ele diz que lhe chegam pelo menos 100 invenções, mas apenas 5% 
conseguem espaço no mercado. Muitas invenções trazidas até a ANI já existem. Para o 
suposto inventor não perder tempo, ele recomenda a utilização de sites de busca na internet 
para ter certeza de ser um produto novo.  
 
Mazzei explica ainda que, depois de conseguir a patente e alguém interessado em fabricar o 
produto, há diferentes formas de lucrar com a invenção, como licenciar a patente, como se 



fosse um aluguel, e receber royalties; ou vender a invenção para alguma empresa. Segundo 
ele, os setores que mais apresentam demanda para inventos são utilidades domésticas, 
segurança e uso pessoal.  
 
"Para lucrar com inventos, o inventor precisa ter um bom projeto, fazer a patente, e claro, 
oferecer o produto para empresas objetivando negociações de venda ou licenciamento da 
tecnologia. Este processo inclusive é comum no mundo inteiro, porém a maioria dos 
empresários no Brasil desconhece que pode fazer negócios com inventores", reforça, 
destacando que a missão da ANI é prestar assessoria para os inventores. 
 
Os três sócios da Ativa Tecnologia & Desenvolvimento, especializada na área de Petróleo e 
Gás, também descobriram o caminho da invenção como oportunidade de negócio nos 
laboratórios da PUC-Rio. Em 2004, quando eram estagiários de engenharia na área de 
petróleo, André Souza, Daniel Camerini e Rodrigo Carvalho observaram que havia um índice 
muito elevado de vazamento de óleo na indústria petrolífera.  
 
Só existe no mercado brasileiro, de acordo com a Ativa, equipamento nacional de contenção 
de óleo com infláveis, que precisam de outros suportes, como barco, para reter o material 
vazado no mar. Os estudantes desenvolveram então um projeto denominado Barreira Ativa, 
em que dois tubos dotados de uma série de orifícios calibrados são instalados em barreiras de 
contenção.  
 
Posicionados na região da mancha, permitem a captura do poluente, que é bombeado 
continuamente, ao longo do corpo da barreira, para reservatórios especiais. Essa tecnologia 
permite que o equipamento, além de conter o avanço da mancha, recolha o poluente no 
mesmo momento da contenção. Outra vantagem da tecnologia está na ação de seus sensores 
de presença de óleo. Mesmo sem a presença de técnicos, detecta o poluente e liga o módulo 
de captação automaticamente, que é fundamental para conter vazamentos noturnos. 
 
"Pesquisar um mercado, adquirir know-how e descobrir as lacunas de uma determinada área 
são itens básicos para quem pretende lucrar com a inovação tecnológica. A área de petróleo e 
gás oferece muita demanda para novas tecnologias", aponta o diretor de produção da Ativa, 
Daniel Camerini, lembrando que o equipamento será lançado em julho. 
 
PRAIA. Profissional de marketing, Higor Amaral desenvolveu um produto novo a partir de uma 
simples observação de campo no Rio de Janeiro. No ano passado, ao conversar com algumas 
banhistas na praia, ele descobriu que o público feminino sentia necessidade de uma capa para 
as cadeiras de praias. "Vi que um número significante de mulheres usava a canga em cima 
cadeira. Daí veio a minha idéia, que foi patenteada no INPI, logo depois da conclusão do 
projeto", explica. 
 
A capa conquistou o segmento da moda e hoje é comercializada numa rede de lojas de moda 
feminina do Rio, a Farm. Além disso, o produto fez parte de uma ação promocional para a 
Lojas Renner na Praia do Leblon e passou a ser uma nova mídia exterior na praia. "Com a 
parte de promoção, ganho vendendo o produto, e, com a comercialização da capa, através de 
terceiros, recebo royalties", afirma Amaral. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6, 7 e 8 abr. 2007. Seu Negócio,  p. B-18. 
 
 


