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 O sistema PROPRIEDADE INTELECTUAL torna-se cada vez mais importante para as 

empresas e a demanda por direitos de propriedade intelectual continua a crescer. 

 

 Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia 

federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC).  

 

 O INPI é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema 

brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a 

indústria.  

 
 A proteção dos ativos da propriedade industrial é inteiramente regulada e administrada 

pelo INPI. 

 

 Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, 

indicações geográficas, programas de computador (Direito de Autor) e topografias de 

circuitos integrados (Suis Generis), as concessões de patentes e as averbações de 

contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia.   

 

 

 

 

 

 

 





Patentes 
 

 Privilégio de Invenção (PI): “Invenção que atenda aos requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial” (Lei 9279/1996); 

 
 Modelo de Utilidade (MU): “Objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de 

aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato 
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. 
 

Segredo industrial (know how) 
 

 “Conhecimentos, informações e técnicas não amparados por direitos de 
propriedade industrial, destinados à produção e à comercialização de bens 
industriais e serviços” 
 
 

Desenho Industrial (DI) 
 

 “Forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e 
cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo 
e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação 
industrial” (Lei 9279/1996). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Marcas 

 
 Marca de produto ou serviço: usada para distinguir produto ou serviço de outro 

idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; 
 Marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto 

ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente 
quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; 

 Marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de 
membros de uma determinada entidade.  

 
Programas de Computador  
 

 Conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida 
em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas 
automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou 
equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los 
funcionar de modo e para fins determinados. 

 
Topografia de Circuitos Integrados 
 

 Série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou 
forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem 
um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a 
disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer 
estágio de sua concepção ou manufatura. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Indicação Geográfica 
 

 Referem-se a produtos com origem geográfica definida que incorporam ativos 
imateriais como reputação, fatores ambientais e humanos, proporcionando 
produtos com características próprias, que traduzem a identidade e a cultura de 
um espaço geográfico.  

 
Contratos de tecnologia 
 

 Processo através do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e 
procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por 
transação de caráter econômico, de uma organização a outra, ampliando a 
capacidade de inovação da organização receptora. 
 

 Contrato de cessão    
• Transferência de titularidade do direito de propriedade intelectual; 

 
 Contrato de licenciamento 

• Licenciamento Uso do Direito de Propriedade Intelectual de forma exclusiva ou 
não; 

 
 Contrato de Transferência de Tecnologia 

• Fornecimento de informações não amparadas por direitos de propriedade 
industrial e Serviços de Assistência Técnica; 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 É fundamental para a agenda de políticas públicas e para o debate público sobre PI 

que se tenha boas evidências e dados.  

 

 O INPI vem trabalhando para melhorar a qualidade de sua base de dados para fins 

estatísticos e para o seu uso em trabalhos empíricos.  

 

 À Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON) compete promover, coordenar e 

executar estudos econômicos acerca do impacto da propriedade intelectual e das 

ações do INPI sobre o processo de desenvolvimento nacional e sobre a 

competitividade de empresas e setores de atividade econômica. 

 





Modelo Conceitual do BADEPI v2.0: Patentes, Desenhos Industriais, Marcas, 
Programas de Computador e Indicação Geográfica 



http://www.inpi.gov.br/estatisticas 

Estatísticas preliminares: 2013-2015 

Anuário Estatístico de Propriedade Industrial: 2000-2012 

• Metadados 
• Lista de tabelas 

• Metadados 
• Lista de tabelas 
• Anexo Metodológico 

Estatísticas do INPI 

http://www.inpi.gov.br/estatisticas


Depósitos de Patentes por Tipo e por Origem (Residente ou Não-residente) 

 

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0 e dados preliminares de  

2013 do Sistema de Protocolo Automatizado Geral (PAG). 

Part. Não-residentes: 

2000: 68% 

2013: 77% 

Total PI+MU+CA 

2000: 20.854 

2013: 34.050 

Tx. Cresc: 63% 

 

Participação 

PI: 84% para 91% 

MU: 16% para 9% 

CA: 0,4% 

Part. residentes: 

2000: 31% 

2013: 23% 

Tipo Total Res N.Res

PI 77% 56% 84%

MU -10% -10% 50%

CA 72% 75% 43%

PATENTES 



Depósitos de Patentes do Tipo MU por 

País; 2000/2012  

Depósitos de Patentes do Tipo PI por País;  

2000/2012  

Brasil: 3.200; 2.894 

96% do total 

PATENTES 



Depósitos de patente de invenção, por tipo de depositante residente, 2000-2012 

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0. 

 

PATENTES 



Depósitos de modelo de utilidade, por tipo de depositante residente, 2000-2012 

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0. 

 

PATENTES 



Depósitos de Patente de Invenção pelos principais campos tecnológicos por origem 

do depositante, considerando 1ª classe IPC  2000-2012 

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0. 

 

PATENTES 



Depósitos de Modelo de Utilidade pelos principais campos tecnológicos, 

considerando 1ª classe IPC  2000-2012 



Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 
 

ODS 12 Assegurar padrões de produção 
e consumo sustentáveis 

 
Indicador: Número de patentes concedidas 

anualmente em países em desenvolvimento, 

para produtos/inovações de consumo  
e uma produção sustentáveis 

 
Patentes de produtos/inovações de consumo  

e uma produção sustentáveis 
 

Definição para 
 

Patentes verdes 

? 

Fonte: United Nations Environment Programme. UNEP Discussion Paper – March 2015 



Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 
 

ODS 12 Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis 

 
Indicador: Número de patentes concedidas anualmente em países em desenvolvimento, para produtos/inovações de 

consumo e uma produção sustentáveis 

 
• Patentes: Apenas patentes de invenção? Considerar também os modelos de utilidade? 

 
• Patentes concedidas? Cada país tem um tempo de processamento/concessão (backlog). 

• A patente concedida tem validade em todo o território nacional  
 

• Patentes depositadas? As patentes tem um período de sigilo de 18 meses antes de serem 

publicadas com a classificação da tecnologia reivindicada. 
 

• Qual é a definição de “para produtos/inovações de consumo e uma produção sustentáveis”? 
• Patentes verdes?  

• Patentes que possuem classificação entre as de Tecnologias verdes independentes do selo 
de patentes verdes? 

 

• A classificação IPC correspondente à Tecnologia verde deve ser a primeira? Ou pode estar em 
qualquer posição? 

? 



FASES:  

I. 2012: Abrangência dos pedidos  

• Aceita apenas pedidos de “patentes de invenção” 

• Depositados a partir de janeiro/2011 

• Depósitos feitos diretamente no INPI: de residentes brasileiros ou de não residentes brasileiros via CUP 

II. 2013: Aumentou a abrangência de pedidos  

• Depositados em qualquer data  

• Passou a aceitar pedidos de “modelos de utilidade” 

III. 2014: Aumentou a abrangência de pedidos  

• Passou a aceitar pedidos depositados  

 

 

 

 
Depósito do 

 pedido no  

INPI Brasil 

VOLUNTÁRIO: 

Solicitação de 
exame prioritário 

estratégico -
Patentes Verdes 

Publicação 
Antecipada do 

Pedido 

(inibe o período de 
sigilo de 18 

meses) 

Avaliação de uma 
comissão:  

se o pedido está 
apto ou não apto 

Examinador: 

Exame técnico: 
deferimento ou 

indeferimento do 
pedido 

Concessão 
da 

PATENTE 

VERDE 

PROGRAMA PILOTO DE PATENTES VERDES 

ETAPAS DO ANDAMENTO DO PROCESSO: 



TECNOLOGIAS VERDES - PPPV: 

1. ENERGIAS ALTERNATIVAS 

2. TRANSPORTES 

3. CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

4. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

5. AGRICULTURA 

PROGRAMA PILOTO DE PATENTES VERDES 

 IPC GREEN INVENTORY  

- WIPO 

TECNOLOGIAS VERDES – ITV/OMPI: 

1. ENERGIAS ALTERNATIVAS 

2. TRANSPORTES 

3. CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

4. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

5. AGRICULTURA 

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, 
REGULATÓRIOS E DE DESENHOS 

7. GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEAR 

 



 IPC GREEN INVENTORY - WIPO 

• Disponível em: http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/ 

1. Was developed by the IPC Committee of Experts in order to facilitate searches for patent information relating 
to so-called Environmentally Sound Technologies (ESTs), as listed by the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC). 

2. ESTs are currently scattered widely across the IPC in numerous technical fields. The Inventory attempts to 
collect ESTs in one place, although it should be noted that the Inventory does not purport to be fully exhaustive 
in its coverage. 

3. ESTs are presented in a hierarchical structure.  Clicking on the  sign opens the hierarchy of the relevant 
technology.  For each technology, the links in the IPC column direct the user to the corresponding place in the 
scheme. 

4. It should be noted that each EST and its corresponding IPC place(s) do not necessarily coincide and that the 
EST may represent a subset of the corresponding IPC place. 

5. The links in the PATENTSCOPE column allow the user to automatically search and display all international 
patent applications available through PATENTSCOPE which are classified in the relevant IPC place. In view of 
paragraph 4, above, search results may additionally include irrelevant results not relating to ESTs. 

6. For IPC place ranges (e.g. Fuel cells H01M 4/86-4/98), the search result is limited to the first symbol of the 
range (e.g. H01M 4/86).  If searching additional symbols falling in the range is desirable, this can be done 
either manually in PATENTSCOPE or via the IPC scheme by using the “bridge” function (“magnifying lens ” 
button).  

INVENTÁRIO TECNOLOGIAS VERDES 

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/


ENERGIAS ALTERNATIVAS 

1. Biocombustíveis 

- Combustíveis sólidos 

- Combustíveis líquidos (óleos vegetais, biodiesel, bioetanol) 

- Biogás 

- Biocombustíveis de organismos geneticamente modificados 

2. Ciclo combinado de gaseificação integrada (IGCC) 

3. Células-combustível 

4. Pirólise ou gaseificação de biomassa 

5. Aproveitamento de energia a partir de resíduos de atividades 
humanas 

- A partir de resíduos agrícolas 

- Gaseificação 

- Resíduos químicos 

- Resíduos industriais: Utilizando os gases de saída de alto-fornos; 
Licores de polpa; Digestão anaeróbica de resíduos industriais; 
Resíduos industriais de madeira 

- Resíduos hospitalares 

- Gás de aterros: Separação dos componentes 

- Resíduos domiciliares e urbanos 

- Energia hidráulica: Usinas hidrelétricas (PCH e MCH); Energia das 
ondas ou marés; Meios de regulagem, controle ou segurança de 
máquinas ou motores acionados por líquidos; Propulsão pela 
utilização de energia derivada do movimento da água circundante 

- Conversão da energia térmica dos oceanos (OTEC) 

- Energia eólica 

- Energia Solar: Energia solar fotovoltaica (PV); Energia solar térmica; 
Sistemas solares híbridos (térmico-fotovoltaicos); Propulsão de 
veículos usando energia solar; Produção de energia mecânica a 
partir da energia solar; Aspectos de cobertura de telhados com 
dispositivos de coleta de energia solar; Geração de vapor usando 
energia solar; Sistemas de refrigeração ou bombas de calor 
usando energia solar; Secagem de materiais ou objetos utilizando 
energia solar; Dispositivos para a concentração da irradiação 
solar; Coletores de calor solar com o fluido de trabalho conduzido 
através do coletor 

- Energia geotérmica 

- Outros tipos de produção ou utilização de calor não derivado de 
combustão 

- Utilização de calor residual 

- Dispositivos para a produção de energia mecânica a partir de 
energia muscular 

 

TECNOLOGIAS VERDES 



TRANSPORTES 

1. Veículos híbridos 

2. Veículos elétricos 

3. Estações de carregamento para veículos elétricos 

4. Veículos alimentados por energia extraída das forças da natureza (sol, 

5. vento, ondas, etc.) 

6. Veículos alimentados por fonte de potência externa (energia elétrica, etc.) 

- Veículos alimentados por células combustível 

- Veículos alimentados por hidrogênio 

- Veículos com propulsão muscular 

7. Veículos com freios regenerativos 

8. Veículos cuja carroceria possui baixo arrasto aerodinâmico 

9. Veículos com embreagem eletromagnética (menor perda na transmissão) 

TECNOLOGIAS VERDES 



CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

1. Armazenagem de energia elétrica 

2. Circuitos de alimentação de energia elétrica 

3. Medição do consumo de eletricidade 

4. Armazenamento de energia térmica 

5. Iluminação de baixo consumo energético 

6. Isolamento térmico de edificações 

7. Recuperação de energia mecânica (ex: balanço, rolamento, arfagem) 

TECNOLOGIAS VERDES 



TECNOLOGIAS VERDES 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

1. Eliminação de resíduos 

2. Tratamento de resíduos 

- Destruição de resíduos por combustão 

- Reutilização de materiais usados 

- Utilização de restos ou refugos de borracha na fabricação de calçados 

- Manufatura de artigos de sucata ou de refugo de partículas metálicas 

- Produção de cimento hidráulico a partir de resíduos 

- Utilização de resíduos como material de enchimento para argamassas ou concreto 

- Utilização de resíduos para a produção de fertilizantes 

- Recuperação ou aproveitamento de resíduos 

3. Controle de poluição 

- Sequestro e armazenamento de carbono 

- Gestão da qualidade do ar: Tratamento de gases residuais; Separação de partículas dispersas em gases ou vapores; Aplicação de 
aditivos em combustíveis ou nas chamas para redução de fumaça e facilitar a remoção de fuligem; Disposição dos dispositivos para 
tratamento de fumaça ou de emanações, aparelhos combustores; Materiais para captação ou absorção de poeira; Alarmes de poluição 

 - Controle da poluição da água: Tratamento de águas residuais ou esgoto; Materiais para tratamento de líquidos poluentes; Remoção de 
poluentes de águas a céu aberto; Instalações de encanamentos para águas residuais; Gerenciamento de esgotos 

- Meios para prevenir contaminação radioativa em caso de vazamento no reator 

 



AGRICULTURA 

 

1. Técnicas de reflorestamento 

2. Técnicas alternativas de irrigação 

3. Pesticidas alternativos 

4. Melhoria do solo (ex: fertilizantes orgânicos derivados de resíduos) 

TECNOLOGIAS VERDES 
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