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● Decoração
Os eletrodomésticos ganham status de
objeto de decoração em apartamentos
pequenos. Pesquisas da Whirpool
apontaram que clientes que moram
sozinhos preferem os cooktops aos
fogões tradicionais..

● Comida caseira
A Perdigão lançou uma linha de alimen-
tos congelados com cara de comida ca-
seira. A linha Meu Menu, que oferece es-
condidinho, nhoque e macarrão, está no
mercado há três anos e soma cerca de
10% do segmento de congelados.

● Condomínio
As incorporadoras apostam em prati-
cidade e conforto nos empreendimen-
tos de um quarto. Serviços de lavande-
ria, spa, lava-rápido ganham o espaço
nos lançamentos, enquanto play-
ground e piscina infantil ficam de fora.
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O advogado David Berten, de 48
anos, já estudou revestimentos
químicos, genética, sistemas de
navegação, semicondutores e
software de comunicações digi-
tais. Ele é um aficionado por tec-
nologia. No início do mês, estava
em seu escritório, em Chicago,
examinando sites de notícia e
blogs atrás de detalhes do recém-
lançado iPhone 5 da Apple. “Pre-
cisamos saber o que tem dentro
dele”, disse Berten.

Não é só curiosidade. A firma
de Berten, chamada Global IP
Law Group, é uma das várias em-
presas que surgiram nos últimos
anos especializadas no trabalho
jurídico e consultivo na área de
patentes. Embora criadas por ad-
vogados, essas empresas são hí-
bridas: atuam mais como bancos
de negócios do que como escritó-
rios de advocacia. Têm conheci-

mento jurídico, mas se concen-
tram em avaliar e vender paten-
tes e dar consultoria estratégica.

A Global IP fez seu nome co-
mo consultora da Nortel
Networks, uma fabricante cana-
dense da área de telecomunica-
ções em situação falimentar,
que vendeu suas 6 mil patentes
por US$ 4,5 bilhões para um gru-
po de seis companhias lideradas
pela Apple. A vultuosa quantia
paga pelo portfólio da Nortel des-
pertou o mercado de patentes,
especialmente em relação aos
smartphones.

Cerca de 250 mil patentes po-
dem estar associadas a um sim-
ples smartphone, segundo esti-
mativas. Isso explica por que as
patentes estão no meio da guerra
entre grandes companhias do se-
tor. Alguns meses após o leilão, o
Google, um dos maiores rivais da
Apple, comprou a Motorola Mo-
bility por US$ 12,5 bilhões – quase
a metade deste valor foi destina-
da às patentes.

Negócios enormes como es-
ses, embora excepcionais, foram
possíveis por causa de uma ten-
dência: as patentes se tornaram
uma nova classe de ativos. Tradi-
cionalmente, elas repousavam

nas prateleiras corporativas e
eram ocasionalmente usadas co-
mo moedas de troca em acordos
de licenciamento cruzado com
competidores. Mas isso come-
çou a mudar nos anos 90, quan-
do empresas de tecnologia co-
mo a IBM passaram a ver seus
portfólios de patentes como fon-
tes de receita, cobrando taxas pa-
ra licenciar sua propriedade inte-

lectual. Hoje, companhias com-
pram e vendem patentes rotinei-
ramente. Mas a pergunta é: até
onde vai esse mercado?

Só o começo. “Patentes são um
ativo espinhoso de negociar”,
disse Josh Lerner, economista
da Harvard Business School.
“Mas o que estamos vendo é o
começo de muito mais capitali-

zação e comércio de direitos de
propriedade intelectual.” Já exis-
te um mercado de empresas ga-
nhando dinheiro com isso. Os
players incluem agregadores de
patentes (como a Intellectual
Ventures), corretoras de paten-
tes (como Ocean Tomo), fundos
de hedge, bancos de investimen-
to e escritórios de advocacia.
“Nós pegamos patentes e tenta-

mos ganhar dinheiro com elas de
todas as maneiras conhecidas –
vendas, licenciamento e litígios,
se necessário”, disse Berten, da
Global IP. Ele identifica o valor
das patentes e depois o demons-
tra a compradores potenciais.

O preço varia de acordo com o
momento, as forças competiti-
vas, regulação ou decisões judi-
ciais. “O mercado de patentes é
volátil”, disse Ronald S. Laurie,
diretor gerente da Inflexion
Point Strategyele. “É um merca-
do mais parecido com o de arte
do que com o de ações ou petró-
leo.” Ron Epstein, presidente
executivo do Epicenter IP
Group, concorda que é difícil pre-
cificar patentes, especialmente
em grandes portfólios.

Mas ele acredita que o trading
corporativo de patentes se torna-
rá mais comum, e a precificação
mais rotineira. Epstein prevê
que, um dia, os custos da aquisi-
ção de patentes poderão ser um
item padronizado nas declara-
ções de resultados corporativos.
“Aos trancos e barrancos, esta-
mos avançando para um merca-
do mais eficiente da inovação”,
afirmou Epstein. / TRADUÇÃO DE
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O espinhoso e bilionário mercado das PATENTES

Marina Gazzoni

Condomínio com concierge, que
liga para o delivery de comida a
pedido do morador. Prédios
com lava-rápido na garagem. Ele-
trodomésticos que também fa-
zem o papel de objetos de decora-
ção. De olho nos 8 milhões de
brasileiros que moram sozinhos
e já respondem por 13% dos do-
micílios no País, as empresas es-
tão diversificando a forma de lan-
çar produtos e serviços. Os da-
dos são da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(PNAD) de 2011, divulgada pelo
IBGE no fim de setembro.

Esse público ainda é minoria
no Brasil, mas seu poder de con-
sumo não é nada desprezível:
eles compõem uma renda de R$
157 bilhões, segundo estimativas
do Instituto Data Popular. “É
um valor maior do que o PIB da
Bolívia”, disse o sócio-diretor do
instituto, Renato Meirelles. E, se
eles formassem um país, teriam
o 62º Produto Interno Bruto do
mundo, segundo o ranking de
2011 do FMI.

Essa fatia da população exibe
ainda um ritmo acelerado de
crescimento: entre 2009 e 2011,
cerca de 1 milhão de brasileiros
passaram a morar sozinhos. “O
jovem não precisa mais casar pa-
ra sair de casa. E temos também
muitos divorciados e viúvos nes-
te grupo”, disse Meirelles.

Segundo ele, as oportunida-
des mais evidentes para esse con-
sumidor estão no segmento de
alimentação. “Quem mora sozi-
nho é mais fiel a marcas e mais
interessado em produtos pre-
mium do que a média. E está à
procura de porções menores e
produtos semiprontos”, explica.

Para atender a esse cliente, a
Brasil Foods lançou em 2009 a
linha Meu Menu, da Perdigão,
que oferece uma comida mais ca-
seira do que os tradicionais con-
gelados. A linha cresceu e já res-
ponde por 10% da categoria, se-
gundo dados da Nielsen.

Já a rede Pão de Açúcar prepa-
ra porções de frutas picadas e de
refeições feitas no dia para uma
pessoa só. “O cliente quer ali-
mentos frescos. O macarrão ins-
tantâneo e o congelado não
preenchem mais essas necessi-
dades”, disse o diretor de opera-
ções do grupo, João Edson Gra-
vata. “Tentamos oferecer em
porções adequadas para esse
consumidor os produtos que em-
balamos na loja, como frutas, ver-
duras, carnes e queijos. Mas, em
outros segmentos, essa decisão
é da indústria.”

Além da indústria alimentícia,
o mercado imobiliário também

precisou reavaliar seus concei-
tos para atender o consumidor
que mora sozinho. Nasceram, as-
sim, os imóveis compactos de al-
to padrão, com diferenciais que
vão de academia, espaços para
animais de estimação a serviços
de concierge no condomínio, que
faz compra de passagem aérea e
pede entrega de comida para o
morador.

A incorporadora Brookfield
criou uma linha específica para o
chamado público single, que in-
clui as pessoas que moram sozi-
nhas e os casais sem filhos. “Os
empreendimentos não têm ne-
nhuma estrutura de lazer para
crianças, como playground”, dis-

se o diretor de incorporação da
Brookfield, Ricardo Laham. Ser-
viços que trazem praticidade pa-
ra o morador, como lava-rápido
na garagem e uma “camareira”
do condomínio, foram incluídos
nos projetos.

A Maxhaus também aposta for-
te no segmento. “A palavra-cha-
ve para atender esse público é
praticidade”, disse a diretora de
marketing da incorporadora,
Luana Rizzi. O condomínio tem
um espaço para lanches com má-
quinas de café e de alimentos
prontos, como sanduíches e sal-
gadinhos.

Na hora de mobiliar a casa, o
número de moradores também

faz diferença. “O consumidor
que mora sozinho exige um de-
sign mais moderno do que a mé-
dia. Muitos vivem em aparta-
mentos pequenos e os eletrodo-
mésticos fazem parte da decora-
ção da casa”, disse o gerente-ge-
ral de design e inovação da Whirl-
pool, Mario Fioretti.

Nada de fogão. O fogão a gás é
desprezado – a preferência é pe-
los cooktops de duas ou quatro
bocas. “Ele não quer o fogão
igual ao da mãe. Quer algo mo-
derno, compacto é até colori-
do.” Mas as pesquisas mostra-
ram que o mesmo não vale para a
geladeira, ou seja, esses clientes

não estão dispostos a substituir
o item por um frigobar. “Só uma
pessoa mora lá, mas os amigos
frequentam a casa. A geladeira
tem que suportar a cerveja da
galera.”

A Whirlpool começou a pes-
quisar os hábitos desse nicho no
Brasil em 2009, depois de cons-
tar em estudos globais que mo-
rar sozinho é uma tendência. “E
as tendências globais chegam no
Brasil mais cedo ou mais tarde”,
disse Fioretti.

Os indicadores de vendas de
imóveis já mostram que a moda
pegou por aqui. Em julho, 11%
dos apartamentos novos vendi-
dos na região metropolitana de
São Paulo tinham apenas um dor-
mitório – quase quatro vezes o
volume de imóveis com quatro
quartos, segundo dados do Sindi-
cato da Habitação (Secovi-SP).
Os apartamentos com três dor-
mitórios representam 12,9%.

Em 2009, cerca de 20% dos
imóveis vendidos tinham quatro
quartos e apenas 5% um dormitó-
rio. A missão das empresas agora
é descobrir o que os moradores
“solitários” querem colocar den-
tro de casa e como pretender gas-
tar sua renda de R$ 157 bilhões. /
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● Mercado

Com praticidades e mordomias, as empresas tentam conquistar os 8 milhões
de brasileiros que vivem sozinhos e movimentam R$ 157 bilhões por ano
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para ganhar dinheiro
com direitos de
propriedade intelectual
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Text Box
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