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PANORAMA DO USO DA PROPRIEDADE  

INDUSTRIAL, DOS CONTRATOS DE  
TECNOLOGIA E DOS PROGRAMAS DE  
COMPUTADOR NO BRASIL 2000-20121

Introdução

As mudançasno cenário de PI levaram a inúmerasnovas questõessobre o papelque o sistemade 
PIdesempenha noprocesso de inovação.Até agora, aliteratura econômicatemfocado fortemente 
empaíses com renda elevadae não oferecemuitas evidênciaspara economiascom renda média, 
como o Brasil.Parece haverdois motivossubjacentes. Primeiro,em termos absolutos, estes países 
experimentaram os maioresaumentos no uso de PIe questões sobre aproteção da PIganharamin-
teresse públicoconsiderável.Segundo,os esforços dosescritórios de PIe dos pesquisadores acadêmi-
cosnos paísesde alta rendalevaram àcriaçãode bases de microdadosde PI – principalmentedadosde 
patentes–quepermitiramuma gama mais ampla deinvestigações empíricas. 

O projeto sobre Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Socioeconômico sob o Comitê 
sobre Propriedade Intelectual e Desenvolvimento (CDIP) da Organização Mundial da Proprie-
dade Intelectual (OMPI), consiste em uma série de estudos econômicos que buscaram minimizar 
a lacuna enfrentada pelos agentes econômicos dos países em desenvolvimento.2Uma limitação-
crucialparaesse tipo de pesquisatem sido a faltadeuma infraestruturade dadosde PI3,portanto a 
exploração plena dopotencial dos dadosde PIrequerinvestimentosemnovas bases de dados. 

Nesse contexto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) criou a Assesso- 
ria de Assuntos Econômicos (AECON) com a missão de conduzir estudos econômicos sobre o uso  
de PI e de contribuir com ações do Instituto voltadas para o desenvolvimento nacional.4 Seguindo 

1 Baseado em Relatório sobre o uso de PI no Brasil (2000-2011), CDIP 5/7 Country Study Brasil e em Bacelos et al, 2014. 

2 Ver documento CDIP/5/7, disponível em http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131717.

3 O banco de dados Patstat, do European Patent Organisation – EPO, oferece uma base ampla de registros de PI para um grande 
número de países com renda média, incluindo o Brasil. No entanto, esta fonte só abrange os registros de patentese os modelos 
de utilidade.  

4 Ver Decreto No. 7356 de 12 de novembro de 2010.
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esses objetivos, a AECON se deparou com uma série de limitações em termos de disponibilidade 
de dados, notadamente em seu uso estatístico e analítico. 

O presente artigo apresenta o produto de um esforço conjunto entre o INPI e a OMPI para 
construir uma base de dados abrangente sobre o uso de PI no Brasil. Essa base de dados, o Banco 
de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI, contém todos os registros de PI 
disponíveis para o Brasilentre 2000-2012: para patentes, modelos de utilidade, marcas, desenhos 
industriais, programas de computador e contratos de tecnologia. Os dados apresentados são parte 
do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial: 2000-2012, disponível em:http://www.inpi.
gov.br/estatisticas.

Os dados se remetem aos depósitos das várias formas de proteção, que é indicador de acio-
namento do sistema de proteção à propriedade intelectual com vistas à transformação de uma 
inovação ou uma relação contratual em ativo passível de apropriação econômica, assim como 
de resultado do gerado nos sistemas de inovação (Patel & Pavitt, 1995; Carvalho et al., 2005; 
FAPESP, 2011; Barcelos et al., 2014).

O texto está dividido em cinco seções, a saber: patentes, marcas, desenhos industriais, 
programas de computador e contratos de transferência de tecnologia. Na última seção são apre-
sentados comentários finais.

Patentes

Esta seção apresenta informações relativas aos depósitos de patentes realizados no INPI-Brasil 
no período de 2000 a 2012. A primeira subseção fornece uma visão geral sobre a tendência do 
total de depósitos de patentes no INPI-Brasil, considerando patentes de invenção, modelos de 
utilidade e certificados de adição. A segunda subseção descreve com mais detalhes o comporta-
mento da atividade de patenteamento de invenções. A terceira subseção apresenta as especificidades 
do uso do modelo de utilidade.

Tendências dos depósitos recebidos pelo INPI-Brasil

No período de 2000 a 2012, o INPI-Brasil recebeu quase 320.000 pedidos de patentes, dos 
quais 86% eram de patentes de invenção, 13,5% de modelos de utilidade e 0,5% de certificados de 
adição. No ano de 2012, foram depositados 33.569 pedidos de patentes, dos quais 90,7% eram de 
patentes de invenção, 9% de modelos de utilidade e 0,4% de certificados de adição. Comparando 
com o ano de 2000, a quantidade de pedidos depositados cresceu 61%. Em 2000, o número de 
depósitos de patentes de invenção foi de 17.444, enquanto, em 2012, houve 30.435 depósitos, 
com o crescimento de 74% no período. 

Em contraste, o número de depósitos de modelos de utilidade, apesar do crescimento inicial 
entre os anos 2000 e 2003, apresentou oscilação com tendência de baixa, caindo 10% no período 
2000 a 2012. Foram depositados 3.332 pedidos de modelo de utilidade em 2000 e 3.010 em 
2012. O número de depósitos de certificados de adição apresentou oscilação ao longo de todo 
o período, passando de 78 em 2000 para 124 em 2012. Como conseqüência, a participação 
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das patentes de invenção no total de depósitos aumentou de 84% em 2000 para 91% em 2012, 
a dos modelos de utilidade diminuiu de 16% para 9% no período e a de certificados de adição 
manteve-se menor que 0,5%.  

Com relação à origem dos depositantes no total de depósitos recebidos pelo INPI-Brasil, a 
participação dos pedidos de residentes brasileiros diminuiu de 31% para 23% e a participação dos 
não residentes cresceu de 68% para 77%. Em 2000, dos 20.854 pedidos depositados, 14.181 foram 
depósitos de não residentes e 6.449 de residentes brasileiros5. Em 2012, dos 33.569 depósitos, 
25.724 depósitos foram de não residentes e 7.808 depósitos de residentes brasileiros. 

No que tange à forma de entrada dos pedidos de patentes no INPI-Brasil, existem duas 
formas de requerer a proteção: diretamente no país ou através do PCT (Tratado de Cooperação 
em Matéria de Patentes) para as Invenções e Modelos de Utilidade. Os depósitos feitos por 
meio do PCT têm se mostrado de grande e crescente relevância no total de pedidos de patentes 
depositados e uma ferramenta usada principalmente para as patentes de invenção. Em relação a 
2000, os depósitos via PCT mais do que dobraram, passando de 10.607 para 22.688 depósitos 
em 2012. Os depósitos diretos, por sua vez, apresentaram um crescimento menor (de 6,2%) ao 
longo deste período, passando de 10.247 em 2000 para 10.881 em 2012.6

A Figura 1 apresenta as tendências já observadas para os depósitos recebidos pelo INPI-Brasil 
ao longo do período: (i) o crescimento dos depósitos de patentes de invenção por não residentes 
via PCT foi o principal impulsionador do crescimento do total de depósitos no período; (ii) os 
depósitos de patentes de invenção por residentes também aumentaram, mas em proporção muito 
inferior ao crescimento observado pelos não residentes; (iii) a participação dos não residentes no 

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

5 As somas de residentes e não residentes não batem com os totais por ano, pois não foi possível classificar alguns pedidos 
quanto a sua origem do 1º depositante.

6 Entre os pedidos PCT, são considerados apenas pedidos de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Entre os pedidos 
depositados de forma direta, também estão sendo considerados os certificados de adição.

Figura 1 – Depósitos de patente de invenção e modelo de utilidade, 2000-2012
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Patente de invenção

A Figura 4 apresentaa tendênciapara os depósitosde patentes de invenção,por residentese não 
residentes, usando a viaPCTou depositando diretamenteno INPI-Brasil. Esses dados mostram: 
(i) o principal componente do crescimento dos depósitos foi o crescimento dos depósitos dos 
não residentesviaPCT; (ii) a participação dosnão residentes que chegou a cair de80,7% para 
75,8% em 2004, voltou a subir e chegou a 84% do total de depósitos no último ano do período,  
(iii)os depósitos de residentes brasileiros também cresceram mas de maneira mais suave, e  
(iv) entre os depósitosvia PCT, os de residentesrepresentaram 99%.

total de depósitos (patentes de invenção e modelos de utilidade) aumentou durante o período; 
(iv) aumento da participação dos depósitos via PCT no total de depósitos, especialmente para os 
não residentes; (v) diminuição da participação dos modelos de utilidade (se considerados apenas 
os depósitos de residentes ou o total de depósitos); e (vi) os depósitos de residentes via PCT, de 
modelos de utilidade dos não residentes e de certificados de adição não foram representativos.

Ao considerar a origem dos pedidos depositados no INPI, os residentes brasileiros apresen-
taram maior número de depósitos, com participação de 30% no total, seguidos por residentes 
dos EUA (27%), Alemanha (9%), França e Japão (5% cada). Este dado mostra a relevância dos 
modelos de utilidade para o caso brasileiro.

A distribuição do total de depósitos de residentes do Brasil de acordo com seu estado de 
origem é altamente concentrada nas regiões sudeste e sul. No período de 2000-2012, São Paulo 
foi responsável por mais de 40% do total, seguido por Rio Grande do Sul (10%), Paraná (9%), 
Minas Gerais (9%), Rio de Janeiro (8%) e Santa Catarina (7%).

Figura 2 – Total de Depósitos (PI+MU+CA)  
por país, 2000-2012

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados  
extraídos em dezembro/2013.

Figura 3 – Total de Depósitos (PI+MU+CA) de 
residentes por Estado (UF), 2000-2012

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, 
dados extraídos em dezembro/2013.
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Os depósitos de patentes de invenção de residentes brasileiros cresceram 51%, passando de 
3.178 em 2000 para 4.798 em 2012. Deve-se notar que 99% destes foram depositados direta-
mente no INPI, sendo que os depósitos dos residentes via PCT também aumentou, de um total 
de 33 depósitos em 2008 para 82 em 2012, quando, em 2009, o INPI-Brasil começou a operar 
como ISA-IPEA.

O número de depósitos de não residentes via PCT esteve em um patamar relativamente baixo 
até 2004, quando iniciou um crescimento consistente até 2012 (com exceção da queda observada 
em 2009). Por outro lado, o número de depósitos de não residentes, por via direta, apresentou 
queda de 16% entre 2000 e 2012.

Para determinar o país de origem, foi considerada a origem do primeiro depositante do 
pedido seguindo a metodologia da OMPI para facilitar as comparações internacionais.7No total 
dos depósitos de patentes de invenção no Brasil, 98% dos foram requeridos por depositantes de 
um mesmo país de origem. Isso implica que apenas 2% do total dos depósitos de patentes foram 
requeridos conjuntamente por depositantes de diferentes nacionalidades, e entre eles, apenas um 
pequeno número dos depósitos foram depositados conjuntamente por residentes e não residentes.

Considerando o país dos principais depositantes, a Figura 5 mostra que os depósitos de 
patentes de invenção estiveram mais concentrados em poucos países. Os Estados Unidos represen-
taram 28,5% dos depósitos em 2012, seguido por Brasil e Alemanha, que também apresentaram 
elevados percentuais (15,8% e 10,1%, respectivamente). Em um patamar inferior, encontram-se 
Japão com 8,8%, França com 6,7%, Suíça com 4,5% e Holanda com 3,7%. Comparando com o 
ano de 2000, quando os residentes dos EUA representavam 35% dos pedidos depositados, houve 
uma desconcentração geográfica em direção a países como Japão e China.

Figura 1.4 - Depósitos de Patente de invenção, via PCT ou  
depositados diretamente no INPI, por residentes e não residentes, 2000-2012

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

7 Para mais informações, ver página do site da OMPI disponível em:http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/wipi/2013/
pdf/wipo_pub_941_2013_annex.pdf
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A evolução dos principais países de origem dos depósitos de patentes é evidenciada pelo 
crescimento das bolhas entre 2000/2012. Os depósitos feitos pelos Estados Unidos aumentaram 
40%: passando de 6.190 depósitos em 2000 para 8.680 em 2012. O Brasil teve um crescimento 
um pouco mais elevado, de 51% – passando de 3.178 para 4.798 depósitos – e a Alemanha  
cresceu 49,5%, de 2.048 para 3.061 depósitos. Em relação aos países que apresentaram cresci- 
mento significativo no período, destacaram-se: o Japão que saltou de 713 depósitos em 2000 
para 2.673 em 2012 e superou a França; e a China que, embora tenha vindo de um nível muito 
mais baixo, experimentou um crescimento ainda mais forte, passou de 25 depósitos em 2000 
para 696 em 2012 e superou países como Suécia, Coréia do Sul e Espanha, entre outros. Estes, 
por sua vez, depositaram em 2012: 549, 385 e 375, respectivamente.

 Por classi%cação da tecnologia

As tecnologias diferem nos seus graus de dependência com relação ao sistema de propriedade 
intelectual. A fim de compreender os padrões dos depósitos de patentes de invenção em todas as 
tecnologias, esta subseção os apresenta por campo da tecnologia. Todo pedido de patente recebe 
um ou mais símbolos da classificação internacional de patentes (IPC) antes de sua publicação. 
Como existe uma defasagem de tempo (mínimo de dezoito meses) entre o depósito e a publicação, 
pedidos sem classificação, ou seja, pedidos depositados, mas ainda não publicados, não foram 
considerados nesta análise. Assim, dados de 2012 não foram considerados por possuírem grande 
parcela dos depósitos ainda sem publicação na data em que foi feito o levantamento dos dados8.

Figura 5 – Depósitos de Patente de Invenção por país de origem do depositante, 2000/2012

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

8 Número significativo dos pedidos depositados em 2012 ainda não haviam sido classificados no momento do levantamento 
dos dados do Anuário.
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A Figura 6 fornece, a distribuição do total de depósitos de patentes de invenção por setores 
tecnológicos.9 Observa-se que essa distribuição não apresenta alterações significativas durante o 
período de 2000-2011. O setor químico representou a maior participação no total de depósitos 
(com 40%). Seguido pelo de engenharia mecânica, com 25% do total dos depósitos, engenharia 
elétrica e eletrônica (com 15%), instrumentos (com 11%) e outros setores (com 8%).

Para uma análise sobre a evolução do desenvolvimento das tecnologias, vale a pena analisar 
a evolução das participações dos setores tecnológicos entre os anos 2000 e 2011, onde é possível 
identificar onde houve maior crescimento relativo no número de depósitos. Por exemplo, o setor 
de instrumentos apresentou a maior taxa de crescimento (90%), com aumento de sua participação 
passando de 10% em 2000 para 13% em 2011. Os setores de química e de engenharia elétrica e 
eletrônica cresceram 58% e também aumentaram suas participações (passando de 37% para 39%  
e de 17% para 18% respectivamente), enquanto o setor de engenharia mecânica apresentou a 
menor taxa de crescimento (28%) e perdeu peso (caindo de 27% para 23%).

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 1.6 - Depósitos de Patente de Invenção por setor tecnológico, 2000-2011

9 Para mais informações, ver BARCELOS et al, (2014).

Considerando-se os setores tecnológicos em nível mais desagregado, verifica-se que os não 
residentes foram mais ativos na proteção nos seguintes campos tecnológicos: “química orgânica 
fina” (8,8%), “produtos farmacêuticos” (6,3%), “química de materiais básicos” (4,7%), “tecnologia 
médica” (4,6%) e “biotecnologia” (3,8%). Os residentes, por sua vez, tiveram uma participação mais 
substantiva nos campos tecnológicos de: “engenharia civil” (1,4%), “outras máquinas especiais” 
(1,4%), “transporte” (1,2%), “móveis e jogos” (1,2%) - que não aparecem no gráfico, e “tecnologia 
médica” e “manejo” (1,0% cada).Enquanto no ranking dos não-residentes a “química orgânica 
fina” apareceu como 1º, no ranking dos residentes ela apareceu em 24º. Essa distância também 
é visível para “produtos farmacêuticos” que apareceu em 2º no ranking dos não-residentes e em 
15º no ranking dos residentes e para “Biotecnologia” que mostrou uma atividade de proteção 
importante para não-residentes (5º lugar), enquanto para residentes, muito baixa (26º).
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Por tipo de depositante residente

Os depósitos de patentes dos residentes brasileiros, portipo de requerente,foram classifica-
dosem três tipos:indivíduos, empresas e universidadese institutos de pesquisa. A Figura8 mostra 
que os indivíduosforam os principaisdepositantes, sendo que sua participação diminuiu considera-
velmente, e que tanto as empresas como as universidades e os institutos de pesquisa aumentaram 
sua participação no período.

Em 2000, os depósitos dos indivíduos foram responsáveis por 71% dos depósitos, as empresas 
por 26% e as universidades e os institutos de pesquisa públicos tiveram uma pequena participação 
de 3%. Durante esse período, o número de depósitos das universidades apresentou um aumento 
significativo e sua participação chegou a 18% dos depósitos em 2012, enquanto o número de 
depósitos por empresas quase duplicou e chegou a 33% do total. Os depósitos dos indivíduos 
aumentaram menos (+7%), como conseqüência sua participação diminuiu para 50% em 2012.

É necessário aprofundar a análise para qualificar melhor os indivíduos que realizam os 
depósitos de patentes e identificar se eles são os inventores e os depositantes ao mesmo tempo 
ou se são proprietários de empresas que preferem colocar a patente em seu nome. Além disso, a  
Figura 8 evidencia que a composição dos depositantes se alterou ao longo do período analisado. 
O que pode ser resultado dos vários incentivos dados pelas recentes políticas industriais e de 
inovação, além das mudanças internas no INPI-Brasil, que se tornou mais ativo na sua atividade 
de disseminação nacional com a participação das universidades e empresas.

Figura 1.7 - Depósitos de Patentes de invenção nos principais campos  
tecnológicos, residentes x não residentes 2000-2011

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.
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Por setor econômico do depositante residente

Analisando os depósitos de residentes por outra abordagem, foi possível identificar a atividade 
econômica10, através do cruzamento do BADEPI com a base de dados da RAIS/MTE utilizando 
a informação do CNPJ11 disponível. Considerando o total de patentes de invenção depositadas 
entre 2007 e 2012, a Indústria de Transformação concentrou 46% dos pedidos depositados por 
pessoa jurídica (com 4.986 pedidos), a Educação depositou 2.863 pedidos (27%), as Atividades 
Profissionais, Científicas e Técnicas depositaram 914 pedidos (8%), o Comércio apresentou 635 
pedidos (6%) e a Administração Pública, Defesa e Seguridade Social apresentou 311 pedidos (3%).

Entre as atividades da indústria de transformação, as cinco principais depositantes foram: 
“fabricação de máquinas e equipamentos” (com 928 pedidos ou 8%), “fabricação de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos” (com 854 pedidos ou 7%), “fabricação de produtos químicos” 
(com 509 pedidos ou 4%) e “fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 
ópticos” (com 406 pedidos ou 3,5%) e “fabricação de produtos de borracha e de material plás-
tico” (com 330 pedidos ou 3%). 

Vale esclarecer que os pedidos vinculados às atividades econômicas “educação”, “administração 
pública, defesa e seguridade social” e “Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas” referem-se 
às universidades e aos institutos de pesquisa. Enquanto as duas primeiras compreendem, respec-
tivamente, as instituições de educação superior, tanto de graduação como de pós-graduação e 
extensão, e algumas universidades federais além dos institutos de pesquisa federais, a terceira inclui 
os institutos de pesquisa e desenvolvimento científico privados.

Figura 8 – Patente, por tipo de depositante residente, 2000-2012

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

10 Nos referimos às 87 atividades (da agricultura, indústria e serviços) da versão 2.0 da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), que segue a mesma metodologia da Internacional Standard Industrial (ISIC Rev.4).

11 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o número de inscrição de entidades - de interesse das administrações tributárias 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – na Receita Federal do Brasil. Esse número identifica a atividade 
econômica na CNAE. 
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Principais depositantes

A Tabela 1 mostra os depósitos de patentes distribuídos pelos 10 maiores depositantes não 
residentes, enquanto a Tabela 2 mostra os 10 maiores depositantes residentes. Entre os depo-
sitantes não residentes, os 10 maiores depositantes foram responsáveis   por 9,6% do total dos 
depósitos de patentes por não residentes, durante o período entre 2000-2012, sugerindo uma 
concentração relativamente baixa dos depósitos. Ao incluir os principais depositantes residentes, os 
10 maiores depositantes não residentes passam a contabilizar somente 7,8% do total de depósitos 
de patentes. Entre os depositantes não residentes, as empresas estão relacionadas com setores de 
bens de consumo, de tecnologia de informação e comunicação (TIC), químico e farmacêutico, 
sendo a maior parte delas multinacionais que possuem subsidiárias no Brasil.

A Tabela 2 apresenta os depósitos de patentes distribuídos entre os 10 maiores depositantes 
residentes. Comparando com o Top 10 de depositantes não residentes, os 10 maiores depositantes 
residentes foram responsáveis   por uma concentração menor dos depósitos (7,3%) e ao considerar 
todos os depósitos de patentes de invenção, os 10 maiores depositantes residentes passaram a 
contabilizar apenas 1,4% do total. Além disso, observa-se a presença de apenas três empresas na 
lista - Petrobras, Whirlpool S.A12. e Vale S.A., com 730, 659 e 173 depósitos respectivamente - e 
a forte presença das universidades, particularmente aquelas de São Paulo e Minas Gerais.

Por fim, no comércio, destacaram-se as atividades que entre as principais depositantes estiveram 
relacionadas ao comércio atacadista (principalmente de produtos de consumo não-alimentar e 
de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação).

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura  9 –Principais atividades econômicas em depósitos de Patentes de Invenção, 2007-2012

12 É importante destacar que, neste levantamento, foram contabilizados nos depósitos da Whirlpool S.A. também os depósitos 
da Multibrás e da Empresa Brasileira Compressores S.A. – Embraco. A Whirlpool S.A. foi fundada em 2006 com a reorganiza- 
ção da Multibrás S.A. e a Empresa Brasileira Compressores S.A. – Embraco.



345

Panorama do Uso da Propriedade Industrial...

Rank Nome Total 2000-2012 Participação
no Total de

Não Residentes

Participação 
no Total de 
depósitos

1 Basf             3.558 1,6% 1,3%

2 Qualcomm Incorporated             3.255 1,5% 1,2%

3 The Procter Gamble Company             2.539 1,1% 0,9%

4 Philips             1.898 0,9% 0,7%

5 Unilever             1.863 0,8% 0,7%

6 3M Innovative Properties Company             1.791 0,8% 0,7%

7 Novartis             1.723 0,8% 0,6%

8 Siemens             1.687 0,8% 0,6%

9 DuPont             1.547 0,7% 0,6%

10 Microsoft Corporation             1.514 0,7% 0,6%

Top 10 - Total           21.375 9,6% 7,8%

Total de depósitos de não residentes        221.776 100,0% 80,7%

Total de depósitos        274.728  100,0%

Fonte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI

Rank Nome Total 2000-2012 Participação
no Total de
Residentes

Participação 
no Total de 
depósitos

1 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras              730 1,4% 0,3%

2 Whirlpool S.A.             659 1,3% 0,2%

3 Universidade Estadual de Campinas - 
Unicamp

        620 1,2% 0,2%

4 Universidade de São Paulo - USP                    468 0,9% 0,2%

5 Universidade Federal de Minas Gerais 
- UFMG

                  425 0,8% 0,2%

6 Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- UFRJ

                235 0,4% 0,1%

7 Universidade Federal do Paraná - UFPR                    208 0,4% 0,1%

8 Vale S.A.                   173 0,3% 0,1%

9
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - UFRGS

                  163 0,3% 0,1%

10
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa

                      
133 

0,3% 0,0%

Top 10 - Total                   3.814 7,3% 1,4%

Total de depósitos de residentes                 52.450 100,0% 19,1%

Total de depósitos               274.728  100,0%

A Tabela 3 apresenta o ranking dos principais depositantes de patentes de invenção 
entre as universidades brasileiras, onde se observa a forte concentração da proteção das inven- 
ções, com as onze principais depositantes representando cerca de 60% do total de depósitos  

Fonte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI

Tabela 1 – 10 maiores depositantes não residentes de Patente, 2000-2012   

Tabela 2 –10 maiores depositantes residentes de Patente, 2000-2012
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Rank Nome Número de 
depósitos

Participação 
no Total das 

Universidades

Participação 
no Total de 
Residentes

1 Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP)

620 15% 1,2%

2 Universidade de São Paulo (USP) 468 11% 0,9%

3 Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)

425 10% 0,8%

4 Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ)

235 6% 0,4%

5 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 208 5% 0,4%

6 Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS)

163 4% 0,3%

7 Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP)

87 2% 0,2%

8 Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS)

85 2% 0,2%

9 Universidade Federal de Viçosa (UFV) 85 2% 0,2%

10 Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE)

75 2% 0,1%

10 Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI)

75 2% 0,1%

Top 10 total 2.526 61% 4,8%

Total de depósitos de universidades brasileiras 4.142 100% 7,9%

Total de depósitos de residentes brasileiros 52.450 100,0%

Total de depositantes (incluindo não 
residentes)

282.820

Marcas

No período de 2000 a 2012, o INPI-Brasil recebeu cerca de 1,5 milhão de depósitos de 
pedidos de registros de marcas.Em 2012, houve 151.833 depósitos de pedidos, com o cresci-
mento de 40% em relação a 2000, quando o número de depósitos foi de 108.231. Apesar deste 
crescimento, o número de depósitos apresentou oscilação ao longo de todo o período.

realizados por universidades brasileiras entre 2000 e 2012. Quando comparado ao total de depósitos  
de residentes brasileiros, no entanto, as principais universidades representam um percentual  
pequeno de 7,9%.

Destacam-se entre elas, as universidades do Estado de São Paulo - UNICAMP com 620 
pedidos de patentes de invenção e a USP com 468 pedidos - e as universidades federais, sendo que 
a UFMG apresentou 425 pedidos. Ainda entre as principais depositantes, é interessante mencionar 
a presença de duas universidades privadas: a PUCRS – instituição privada e confessional – e o 
SENAI - instituição privada brasileira de interesse público, sem fins lucrativos, que tem ligação 
bem estreita com a indústria.

Tabela 3 – Ranking dos principais depositantes de Patentes de Invenção  
entre as universidades brasileiras, 2000-2012

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.
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A Figura 10 mostra que inicialmente, entre 2000 e 2002, o número de depósitos de marcas 
declinou;em seguida entre 2000 e 2006, manteve certa estabilidade;e,na segunda metade do 
período a demanda se intensificou - com picos de taxa de crescimento anual em 2008 (17%), 
2010(13%)e 2011(20%). Em 2012, o número de depósitos de marcas declinou 1% em relação 
ao ano anterior.

A mudança na trajetória da curva de depósitos, a partir de 2007, quando o número de 
depósitos ultrapassou o patamar de 100.000,pode ser em parte explicada pela implementação do 
sistema “e-Marcas”em 2007.O novo sistema de depósitos ofereceu a opção de requerer a proteção 
da marca através de umaplataforma on-line e assim facilitou o depósito.

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 10 - Depósitos de Marcas, 2000-2012

Por natureza e apresentação

As marcas de produtos e as de serviços responderam pela quase totalidade dos depósitos, 
enquanto as marcas coletivas e as de certificação não foram representativas. Até o ano de 2003, 
as marcas de produtos foram as mais depositadas. Após este período, o aumento da demanda 
por marcas de serviços mudou o padrão dos depósitos (ver Figura 11),com marcas de serviços 
crescendo mais rapidamente do que marcas de produtos. Entre 2000 e 2012, os depósitos de 
marcas de serviços cresceram 62,0%, enquanto o crescimento dos depósitos de marcas de produtos 
foi de 18,6%. Como consequência, a participação das marcas de serviços no total de depósitos 
aumentou de 48% em 2000 para 55,4% em 2012 e a das marcas de produtos diminuiu de 51,9% 
para 43,9% no período.

A maioria dos pedidos de registros depositados foi de marcas mistas, modalidade que reúne 
palavras e elementos figurativos, sua participação relativa aumentou de 51% em 2000 para 62,5% 
em 2012 (vide Figura 12). Os pedidos de registros de marcas nominativas também se destacaram, 
porém perderam participação relativa:de 46% em 2000 para 34,2% em 2012. As marcas figura-
tivas e as tridimensionais não foram representativas, representaram participações médias de 2,6% 
e 0,2% respectivamente.
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Por origem

Com relação à origem dos depositantes, em 2000, dos 108.231 pedidos depositados, 86.900 
foram depósitos de residentes brasileiros e 21.210 de não residentes13. Em 2012, dos 151.833 
depósitos, 120.431 depósitos foram de residentes brasileiros e 31.269 depósitos de não residentes. 
Ao longo do período analisado, a predominância dos depósitos de residentes brasileiros oscilou 
em torno de 80%, conforme ilustrado na Figura 13. A participação dos não residentes que chegou 
a declinar entre 2000 (20%) e 2003(14%). Em seguida, sua participação foi crescente, alcançando 
21% em 2012, superando o nível de 2000.

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 11 – Depósitos de Marcas por natureza, 2000-2012

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 12  – Depósitos de Marcas por apresentação, 2000-2012

13 As somas de residentes e não residentes não batem com os totais por ano, pois não foi possível classificar alguns pedidos 
quanto a origem do depositante.
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Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 2.4 -Depósitos de Marcas por origem dos depositantes, 2000-2012

Considerando que os depósitos de não residentes representaram 18% do total durante o 
período,a Figura 14 apresenta a participação de alguns países que tiveram maior representativi-
dade. Foram eles: Estados Unidos (5,6%), Alemanha (1,8%), França, Suíça, Reino Unido, Japão, 
Itália e Espanha (em torno de 1%).

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 14 – Principais países não residentes no total depósitos de Marcas, 2000-2012
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A Figura 15 mostra que, entre 2000 e 2012, os depósitos de marcas de residentes estiveram 
concentrados nas regiões sudeste e sul. Entre os principais estados depositantes, São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro apresentaram 62% do total de pedidos e depositantes do Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina apresentaram 20% dos pedidos. A Bahia, seguida por Ceará e 
Pernambuco, foram os principais depositantes entre os estados da região nordeste. 

Ao analisar os depósitos de marcas dos residentes brasileiros por tipo de requerente, nota-se 
que as pessoas jurídicas foram os principais depositantes. No entanto sua participação diminuiu 
devido ao crescimento mais acelerado dos depósitos dos indivíduos.Em 2000, os indivíduos 
foram responsáveis por 5% dos depósitos e as empresas por 95%. Ao longo do período analisado, 
o número de depósitos dos indivíduos apresentou um aumento significativo (+280%) e sua 
participação chegou a 13% dos depósitos em 2012, enquanto os depósitos das pessoas jurídicas 
aumentaram menos (+27%), como conseqüência sua participação diminuiu para 87% em 2012.

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 15 – Principais Estados brasileiros no total de depósitos de Marcas de residentes, 2000-2012

Por setor econômico do depositante residente

Ao analisar os depósitos de residentes, foi possível identificar a atividade econômica14, através 
do cruzamento do BADEPI com a base de dados da RAIS/MTE utilizando a informação do 
CNPJ15 disponível. Do total de marcas depositadas entre 2007 e 2012 por pessoas jurídicas, 
as atividades do Comércio e da Indústria de Transformação concentraram o maior número de 

14 Nos referimos às 87 atividades (da agricultura, indústria e serviços) da versão 2.0 da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), que segue a mesma metodologia da Internacional Standard Industrial (ISIC Rev.4).

15 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o número de inscrição de entidades – de interesse das administrações tributárias 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – na Receita Federal do Brasil. Esse número identifica a atividade 
econômica na CNAE.
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pedidos, com participação de 25% cada.Destacaram-se as atividades de serviços de Informação e 
Comunicação, com 8% do total de marcas.Entre as principais atividades do comércio, destacaram- 
se o comércio varejista (com 14,8%) e o comércio atacadista (com 8,2%). Entre as atividades da 
indústria de transformação, as principais depositantes foram: “fabricação de produtos alimentícios” 
(com 4,4%), “confecção de artigos do vestuário e acessórios” (3,6%) e “fabricação de produtos 
químicos” (2,9%). 

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 16 – Principais atividades econômicas em depósitos de Marcas, 2007-2012
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Por classi%cação de produtos e serviços

A análise dos depósitos conforme sua Classificação de Nice permite diferenciá-los por tipos 
de produtos e de serviços. A Figura 17 mostra o ranking das dez classes mais representativas que 
concentraram cerca de 60% dos depósitos de 2002-2012.16

A classe 35, que abriga as marcas para serviços de publicidade e propaganda e de gestão de 
negócios, apareceu em primeiro lugar com participação de 18,6% dos depósitos de 2002-12.  
Por sua vez, a classe 41, a qual é usada nas áreas de educação, entretenimento e atividades despor-
tivas e culturais, apareceu como a segunda mais reivindicada concentrando 10,7% dos depósitos 
e a classe 42, que inclui os serviços tecnológicos e científicos, apareceu como a terceira classe de 
serviços e a quinta mais demandada com 4,3%. 

Entre as principais marcas, destacaram-se as seguintes classes de produtos: classe 25 (vestuário, 
calçados e chapelaria) e a classe 9 (instrumentos científicos e eletrônicos – como computadores, 
programas de computador, aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som e imagens, 
aparelhos de telefone), com respectivamente 6,4% e 4,6% do total de depósitos de 2002-12. 
Em seguida, também foram muito demandadas as marcas das classes: 16 (papel e material de 
papelaria), 3 (produtos para limpeza, perfumaria e cosméticos), 5 (produtos farmacêuticos) e  
30 (produtos de padaria e confeitaria). 

16 O período foi escolhido, pois a partir de 2002 entrou em vigor nova edição da classificação em que a classe 42 sofreu revisão 
significativa e novas classes foram criadas (classes 43 a 45).

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 17 – Ranking das 10 classes mais demandadas, por origem, 2002-2012
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Enquanto as classes mais demandadas entre os pedidos de residentes estiveram relacionadas 
a marcas de serviços (classes 35 e 41 representaram 21% e 12% respectivamente), as classes mais 
demandadas entre os pedidos de não residentes estiveram relacionadas a marcas de produtos 
(classes 9 e 5 representaram 11% e 8% respectivamente).

Adicionalmente, ao recorrer à metodologia seguida pela OMPI17, é possível agrupar as 45 
classes de NICE em 10 setores industriais. A Figura 18 oferece uma visualização de principais 
setores industriais associados aos depósitos de marcas no período de 2002 a 2012. Os setores de 
gestão de negócios, propaganda, serviços financeiros e imobiliários, e de lazer, educação e trei-
namento foram os setores mais importantes em termos de participação com 22% e 16% respecti-
vamente.Já os setores relacionados a produtos e serviços agrícolas, serviços de pesquisa científica 
e TIC e produtos farmacêuticos, medicamentos e cosméticos também apresentaram participação 
relevante, com 11-12% cada.

A distribuição dos pedidos de marcas entre os setores manteve relativa estabilidade. Apenas o 
setor de gestão de negócios, propaganda, serviços financeiros e imobiliários aumentou sua parti-
cipação (passou de 19% em 2002 para 23% em 2012), enquanto apresentaram perdas – em torno 
de 1,0 ponto percentual cada – os setores relacionados a produtos e serviços agrícolas, produtos 
farmacêuticos, medicamentos e cosméticos, produtos químicos e lazer, educação e treinamento.

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

17 Ametodologia foi definida por Edital e utilizada no World IntellectualPropertyIndicators – 2014 Edition, disponível em: http://
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf

Figura 18 – Depósitos de Marcas por Setores Industriais baseado na Classificação de Nice, 2002-2012
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Top 
10

Nome
Depósitos 

2012
Principal Atividade Setorial Origem

1 Disney Enterprises, Inc. 403
Educação; treinamento; 
entretenimento 

Não residente (US)

2 Comité International Olympique 348
Atividades desportivas; comércio de 
produtos e serviços relacionados aos 
jogos olímpicos

Não residente (FR)

3
Fast Shop Comercial Importadora e 
Exportadora Ltda.

347
Comércio de eletrodomésticos, 
utensílios domésticos, aparelhos de 
informática, telefonia

Residente(BR/SP)

4 Maxmix – Produtos de Beleza Ltda. 342
Comercio de cosméticos e produtos 
de perfumaria

Residente(BR/SP)

5 Globosat Programadora Ltda. 273
Entretenimento; informação; lazer; tv 
por assinatura

Residente(BR/RJ)

6
Federação das Empresas de Transportes 
de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro - Fetranspor

204 Transporte de passageiros Residente(BR/RJ)

7
FédérationInternationale de Football 
Association (FIFA)

199
Atividades desportivas; comércio 
de produtos e serviços relacionados 
eventos esportivos (futebol)

Não Residente(CH)

8 Minvest S.A. 197
Serviços financeiros; importação e 
exportação de produtos e serviços no 
ramo de veículos e maquinários

Não residente (CL)

9 TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A 178
Telecomunicações; teledifusão; tv por 
assinatura

Residente(BR/SP)

10
Send – Empreendimentos e 
Participações Ltda. 

168 Negócios imobiliários Residente(BR/SP)

 

Total 2.659

  Residentes                          1.512

Não Residentes 1.147

Principais depositantes

Também é possível identificar os principais depositantes residentes e não residentes. Esse 
ranking é liderado pela Disney, tradicional empresa norte-americana dedicada ao segmento de 
entretenimento. Outros importantes depositantes não residentes são as organizações vinculadas 
às atividades desportivas, dado que o Brasil foi escolhido como sede para vários eventos interna-
cionais, como os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa das Confederações em 2013, a Copa 
do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

É importante mencionar que três dos dez maiores depositantes de marcas são da atividade 
comercial. Neste grupo, a quarta posição é ocupada pela Maxmix - Produtos de Beleza Ltda, uma 
empresa brasileira do setor de cosméticos e perfumaria, uma atividade muito dinâmica no Brasil. 

Entre os maiores depositantes de marcas residentes para o período 2000-2012, empresas  
de comunicação e entretenimento apresentam proeminência. A Editora Abril (que edita revistas 
de grande circulação, entre elas edições nacionais da Disney) apareceem primeiro lugar. Em 

Tabela 4 – 10 maiores depositantes de Marca, 2012

F onte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI 
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segundo, aparece outro grupo de comunicação (Rádio e Televisão Record). Em quarto e sétimo 
lugares estão empresas ligadas ao Sistema Globo de Comunicações, envolvendo jornais, editora, 
emissoras de rádio e televisão (aberta e a cabo) e em oitavo outra empresa de comunicação (Tvsbt  
Canal 4 de São Paulo S/A). Em terceiro lugar no depósito de marcas de residentes, aparece a 
empresa Hypermarcas, empresa que atua em diversos segmentos (alimentação, medicamentos e 
cosméticos, assim como no de alimentos) e trabalha a partir de marcas de produtos consolidados 
no mercado. 

Duas empresas do ramo de alimentação encontram-se entre os 10 maiores depositantes de 
marcas no período em análise. A Companhia Brasileira de Distribuição, atualmente controlada 
pelo Grupo Francês Casino, que operano ramo de supermercados e a M Dias Branco, empresa de 
produtos alimentícios, que tem forte atuação no ramo de biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha 
de trigo, margarinas e gorduras vegetais. A Telefonica Brasil S.A. é uma empresa operadora de 
telefonia do grupo espanholTelefônica. Inicialmente centrou suas operações no Estado de São 
Paulo, adquirindo a TELESP, antiga estatal de telefonia fixa, e depois expandiu sua atuação na 
telefonia móvel através da VIVO. A Botica Comercial Farmaceutica S.A. é a razão social do Boti-
cário, centrada no ramo de cosméticos. Cabe ressaltar que os 10 principais depositantes residentes 
em conjunto representaram 5,7% do total de depósitos dos residentes no período 2000-2012. 

Desenhos Industriais

Os dados apresentados nesta seção referem-se ao número de pedidos de registro de dese- 
nho industrial no Brasil. A Figura 19 mostra que o número total de pedidos de registro de 
desenho industrial depositados no Brasil cresceu 88%, passando de 3.563 depósitos em 2000 
para 6.682em 2012. A tendência de longo prazo mostrou um crescimento significativo dos pedi- 
dos de registro de desenho industrial ao longo do período, no entanto, esse crescimento não  
foi contínuo. Os pedidos de registro de desenho industrial depositados no Brasil cresceram  

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 19 – Depósitos de Desenho Industrial, 2000-2012
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mais fortemente entre 2000 e 2003 (+43%) do que no período entre 2004 e 2007, onde o  
aumento foi menor (+7%). Foi seguido de forte recuperação em 2008 (+13%). Em 2009, o número 
de depósitos diminuiu 13% e, em seguida recuperou-se fortemente em 2010 (+16%) e 2011 
(+13%).Em 2012, o número de depósitos diminuiu levemente em relação ao ano anterior(-3%).

Por origem

Um pedido de registro de desenho industrial pode ter vários depositantes e vários autores, 
mas os dados aqui apresentados levam em consideração apenas o primeiro depositante para deter-
minar a origem do depósito. A Figura 20 apresenta os depósitos de desenho industrial no Brasil 
por origem do depositante. O pedido de residente é aqui definido como pedido depositado no 
INPI-Brasil por um depositante residente no Brasil, quando este é intitulado como o primeiro 
depositante. Dos 6.682 pedidos de registro depositados em 2012, 3.826 foram de residentes e 
2.849de não residentes. Em comparação com o ano de 2000, o número de depósitos dos não 
residentes triplicou em 2012 (+224%), enquanto os depósitos por residentes também cresceu, 
mas a uma taxa mais modesta (+43%).

A Figura 20 também evidencia um aumento significativo na participação dos não residentes nos 
depósitos de desenho industrial no Brasil durante o período. Enquanto em 2000, 25% dos pedidos 
depositados foram de não residentes e 75% de residentes brasileiros, em 2012, a participação dos 
não residentes passou a ser de 43%. Ao comparar com os indicadores de 2012 da Organização 
Mundial de Propriedade Intelectual18, a participação dos não residentes no Brasil encontrava-se 
acima da média global de 10,9%, e abaixo dos depósitos em outros escritórios, tais como, da 
Austrália, do México e da Rússia, onde os depósitos dos não residentes representaram a maioria.

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

18 Para mais informações, ver página do site da OMPI disponível em:: www.wipo.int/ipstats/en

Figura 20 – Depósitos de Desenho Industrial por origem do depositante, 2000-2012
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Além do observado aumento dos pedidos de registro de desenho industrial pelos não resi-
dentes no Brasil, houve uma leve mudança na composição entre eles. Observa-se uma dispersão 
geográfica dos pedidos de registro, marcada por perda relativa de importância dos Estados Unidos, 
ganhos de importância de países asiáticos e movimentos variados entre os principais países europeus.

Os residentes dos Estados Unidos foram os principais responsáveis pelos depósitos dos não 
residentes, mas tiveram uma perda de sua importância relativa. Em 2000, com 432 depósitos, 
foram responsáveis por 49% do total de depósitos dos não residentes; em 2012, com 1.163 
depósitos, tiveram um crescimento de 169% do número de depósitos, mas uma queda da sua 
participação (41%).

A Alemanha apresentou um aumento maior no período e ganhou relevância. Em 2000, os 
residentes da Alemanha entraram com 56 pedidos de desenho industrial (6% do total dos não resi-
dentes) e, em 2012, com 292 (10%). O Japão também apresentou um aumento robusto,ganhando 
relevância. Em 2000, os residentes do Japão entraram com 53 pedidos de registro de desenho 
industrial (6% do total dos não residentes) e, em 2012, com 243 (8,5%).

Outros países que aumentaram expressivamente seus depósitos e ganharam participação como 
depositantes relevantes de desenho industrial no Brasil foram: Coréia do Sul, e China. Alguns 
países europeus, importantes nos depósitos de desenho industrial, apesar do aumento absoluto 
no número de depósitos, perderam participação entre os não residentes, como: Holanda, França, 
Reino Unido, Espanha e Finlândia.

Figura 21 – Depósitos de Desenho Industrial por país de origem, 2000/2012

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Com relação aos pedidos de registro de desenho industrial depositados por residentes, observa- 
se que as regiões Sudeste e Sul explicaram mais de 90% dos depósitos por residentes durante o 
período de 2000 a 2012. Nelas todos os estados apresentaram aumento do número de depósitos 
(a única exceção foi o Rio de Janeiro). Os depósitos da Região Nordeste foram responsáveis por 
apenas 5% do total dos depósitos por residentes e as regiões Norte e Centro-Oeste por 1% cada uma.
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Os depósitos de São Paulo foram os mais representativos no período e responderam por 
quase todo o crescimento dos depósitos por residentes, porém apresentaram uma pequena 
perda de sua participação: de 1.330 depósitos em 2000 (50%) para 1.786 em 2012 (47%).  
Em segunda posição no ranking, os depósitos do Rio Grande do Sul apresentaram variação 
absoluta significativa e também aumentaram sua participação: passaram de 357 em 2000 (13%) 
para 616 em 2012 (16%).Em terceira posição no ranking, os depósitos do Paraná aumentaram 
de 303 em 2000 para 385 em 2012, sendo que o estado apresentou uma pequena perda de sua 
participação (de 11% para 10%).

Também vale dizer que os estados de Minas Gerais e de Santa Catarina, que apareceram em 
seguida no ranking, aumentaram suas participações relativas e que o Rio de Janeiro foi ultrapassado 
pelo Ceará. Este, por sua vez, se destacou entre os estados nordestinos.

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 22 –Depósitos de Desenho Industrial por Estado de origem, 2000/2012
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Por tipo de depositante

A Figura 23 apresenta os depósitos de pedidos de registro de residentes considerando  
a natureza jurídica dos depositantes: indivíduos (pessoa física) e pessoas jurídicas.  Observa-se a mu- 
dança no perfil dos depositantes de desenhos industriais. A participação dos indivíduos, que 
inicialmente representava quase 60% do total de depósitos, caiu ao nível de 45%, enquanto os 
depósitos das pessoas jurídicas se tornaram mais relevantes. 

Essa mudança se deu em função, principalmente, do maior aumento dos depósitos das pessoas 
jurídicas. Os depósitos de indivíduos aumentaram 11%, passando de 1.548 em 2000 para 1.724 
em 2012. Os depósitos de pessoas jurídicas, por sua vez, aumentaram 86%, passando de 1.133 
pedidos em 2000 para 2.102 em 2012.

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 23 – Depósitos de Desenho Industrial por natureza jurídica, 2000-2012

Por setor econômico do depositante residente

É possível analisar os depósitos de residentes por outra abordagem, identificando a atividade 
econômica das pessoas jurídicas19, através do cruzamento do BADEPI com a base de dados da 
RAIS/TEM utilizando a informação do CNPJ. Considerando o total de pedidos de registro de 
desenho industrial depositados entre 2007 e 2012, a Indústria de Transformação concentrou 80% 
do total (com 8.224 pedidos) e o Comércio se destacou com 10% dos pedidos (1.070 pedidos).

Entre as atividades da indústria de transformação, as principais depositantes foram: “couro, 
artigos para viagem e calçados”, o setor mais representativo, respondendo por 14% dos pedidos de 

19 Nos referimos às 87 atividades (da agricultura, indústria e serviços) da versão2.0 da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), que segue a mesma metodologia da Internacional Standard Industrial (ISIC Rev.4).
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2007-2012, seguido pelos setores de “produtos de borracha e de material plástico” (com 10%), 
de “produtos diversos” - que inclui brinquedos e jogos recreativos (com 7%), de “produtos de 
metal, exceto máquinas e equipamentos” (com 6%),de “máquinas, aparelhos e materiais elétricos” 
(com 6%) e de “veículos automotores, reboques e carrocerias” (com 6%). 

Depósitos por classi%cação dos desenhos dos produtos

A Figura 25 apresenta os depósitos de desenho industrial distribuídos nas classes de Locarno, 
em que existe a maior concentração dos pedidos de residentes com respectiva participação de 
não residentes. A maior participação dos residentes nos depósitos de desenhos industriais esteve 
mais relacionada a: mobílias (10,5% do total de pedidos), roupas e artigos de armarinho (9%), 
embalagens e recipientes de transporte e manipulação de produtos (8%), ferramentas e ferragens 
(4,5%)e meios de transporte (4%). A maior participação dos não residentes esteve relacionada às 
classes de: meios de transporte (5% do total de pedidos), equipamentos de gravação, comuni-
cação e recuperação de informações (TICs) (3,8%), e embalagens e recipientes de transporte e 
manipulação de produtos (3,6%).

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v2.0, dados extraídos em dezembro/2013.

Figura 24 – Depósitos de DI por atividade econômica, 2007-2012
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Fonte: INPI, Assessoria de AssuntosEconômicos, BADEPI v2.0, dados extraídosemdezembro/2013.

Figura 25 – Depósitos de DI pela 1a. Classe Locarno (7ª edição) por origem, 2000-2012

Programas de Computador

Entre 2000 e 2007, conforme Figura 26, o número de pedidos de registro de programas 
de computador se manteve estável, com uma média em torno de 700 pedidos por ano. A par- 
tir de 2008, observou-se uma tendência de crescimento desses pedidos, com destaque para o 
ano de 2010, quando foram depositados 1.188 pedidos de registro no INPI-Brasil, um crescimento 
de 20% em relação ao ano anterior. Em 2012, o número de pedidos de registro de programas de 
computador alcançou o total de 1451, um crescimento de 12% em relação a 2011.  

Por origem

Durante todo o período, a maior parte dos pedidos de registro de programas de compu-
tador foi de residentes, em média 98%. Ao comparar o perfil da distribuição dos depósitos dos 
residentes entre as regiões brasileiras nos anos de 2000 e 2012, observam-se poucas alterações.  
A região sudeste permanece com o maior número de depósitos de programas de computador em 
2012 (878). No entanto, esse número representa uma diminuição da participação dessa região, 
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Fonte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI (Abril, 2013)

de 67% em 2000 para 62% em 2012. Em contraposição, observa-se um aumento significativo na 
participação da região Nordeste, de 5% em 2000 para 11% em 2012, com 156 depósitos. Nas 
demais regiões também houve um aumento dessa participação, porém menos expressivo.

Os pedidos de registro de programas de computador por estado brasileiro nos anos de 
2000 e 2012, reforçam o elevado grau de participação do estado de São Paulo que no período 
aumentou sua participação de 32% para 40%. No entanto, houve um declínio dos demais 

Figura 26  – Depósitos de Programas de Computador, 2000-2012

Figura 27 – Depósitos de Programas de Computador por Estado de Origem (2000/2012)

Fonte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI (Abril, 2013).
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estados que compõem a região sudeste, em particular dos estados de Minas Gerais e do Rio de  
Janeiro, que diminuíram sua participação de 17,3% para 8,6% e de 15,3% para 11,1%, respectiva-
mente. A maior parte dos demais estados apresentou um aumento da participação em 2012, em 
relação a 2000, em especial os estados do Rio Grande do Sul e Pernambuco.

Ao analisar os 20 municípios com mais pedidos de registro de programas de computador 
entre 2000 e 2012, destacam-se os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas que 
juntos respondem por 37% do total de depósitos no período. Apesar de uma pequena redução 
em sua participação entre 2000 e 2012, o município de São Paulo apresenta maior relevância.

Por tipo de depositante

Ao identificar a natureza jurídica do titular do pedido de registro de programa de computador, 
há o predomínio de pessoas jurídicas com uma participação em média de 70% ao longo de todo o 
período, tendência que vem crescendo a partir de 2009. Os pedidos de registro com depositantes 
de mais de um tipo de natureza jurídica representam, em média, 1% do total de pedidos e não 
apresentam alterações significativas no período.

Um ponto relevante é o número de depositantes por pedido de registro de programa de 
computador. Predomina a presença de um único depositante, em média 91% do total de pedidos 
de registro de programas de computador, enquanto apenas 9% possuem mais de um titular. 

Ao analisar a natureza jurídica dos pedidos de registro de programas de computador com 
um único depositante, aFigura 4.6 mostra que em média 67% dos depositantes são de pessoas 
jurídicas e 22% de pessoas físicas. Essa tendência torna-se mais evidente nos anos de 2011 e 2012 
com 77% dos pedidos de registro de programas de computador de pessoas jurídicas. Enquanto, 
os pedidos de registro com múltiplos depositantes seguem a uma tendência oposta, com 70% em 
média dos pedidos de registro de pessoas físicas e 30% de pessoas jurídicas.

Figura 28 – Depósitos de Programas de Computador por tipo e estratégia do depositante, 2000-2011

Fonte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI (Abril, 2013)



364

Propriedade Intelectual e Inovações na Agricultura

Nome Número de 
Depósitos

% Setor econômico

Fundação CPQD - Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Telecomunicações

788 7,0 Pesquisa e desenvolvimento científico

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 121 1,1 Educação

Energisa S.A. 83 0,7 Atividades de serviços financeiros

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 63 0,6 Fabricação de coque, produtos derivados de 
petróleo e de biocombustíveis

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 61 0,5 Educação

Universidade Federal de Viçosa 46 0,4 Educação

Universidade de São Paulo - USP 45 0,4 Educação

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho - UNESP

45 0,4 Educação

Tecnet Teleinformática Ltda. 41 0,4 Fabricação de equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos

Ismael Felicio de Toledo 37 0,3 Fabricação de equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos

Top 10 - Total 1330 11,8  

Total 11305 100,0  

O ranking dos 10 maiores depositantes de pedidos de registro de programa de computador 
apresenta a “Fundação CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 
“ como o maior deles, representando 7% do total dos 11,305 depositantes no período 2000-
2012. Esta empresa se enquadra no setor de “pesquisa e desenvolvimento científico” e tem a 
“criação de software” como sua atividade secundária. É interessante notar que, entre os dez 
maiores depositantes, apenas dois (Tecnet Teleinformática Ltda. e Ismael Felicio de Toledo) estão 
relacionados com a indústria de software e cinco deles são universidades. Embora Ismael Felicio 
de Toledo seja pessoa física, ele é o dono da Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública Ltda. – EPP 
que pertence ao setor de “fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 
ópticos”. Outra consideração importante é que os maiores depositantes usualmente apresentam 
pedidos de proteção individualmente; apenas as universidades eventualmente utilizam o pedido 
de registro de forma conjunta com terceiros.

Os setores econômicos listados foram obtidos na página web da Receita Federal do Brasil 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp). 
A pesquisa foi conduzida com base no CNPJ da empresa informado no pedido de registro. 

Tabela 5 – 10 maiores depositantes de Programas de Computador, 2000-2012

Fonte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI (Abril, 2013)
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Contratos de Tecnologia20

No processo de transferência internacional de tecnologia, existem os canais mais convencionais, 
como: licenciamento, investimento direto externo, acordos técnicos e de cooperação, joint ventures, 
franchising, treinamentos e serviços de consultoria, comércio de bens de capital e importação de 
bens e serviços; além de mecanismos menos convencionais, como: engenharia reversa e atração 
de capital humano (CHIARINI & SILVA, 2014). Diversas são as variáveis que influenciam esse 
processo que destaca os registros dos contratos de tecnologia, como por exemplo, os projetos 
de investimento para expansão e modernização da capacidade produtiva no país, os modelos de 
negócios de empresas residentes e não residentes, além de aspectos macroeconômicos, como o 
comportamento das taxas de juros e de câmbio. Nesse contexto, o INPI desempenha o papel 
fundamental de averbar/registrar os contratos de tecnologia, condição necessária para que estes 
produzam efeitos perante terceiros (Art. 211, Lei n° 9.279/1996). 

O período de 2000 a 2012 foi marcado por flutuações significativas ano a ano do número 
de novos contratos registrados no INPI. No entanto, observou-se um pequeno aumento de 2%, 
de 1.212 em 2000 para 1.238 em 2012. A Figura 29 destaca o patamar mais elevado de regis-
tros até 2003 (com uma média de 1250 pedidos por ano), seguido por um período de maior 
estabilidade e, uma retomada do crescimento nos últimos dois anos. Nesse período, houve um 
aumento de 25% no número de registros de contratos, no entanto, esse número é ainda menor 
quando comparado ao ano 2000. 

20 As informações apresentadas nesta seção abordam apenas as averbações/registros de contratos novos. No entanto, o Anuário 
também contém as tabelas utilizadas para elaborar os gráficos aqui presentes para os “Certificados” que englobam além dos 
contratos originais, suas alterações posteriores que impliquem em emissão de novo certificado de averbação e averbação de 
aditivo. 

Figura 29 – Registros de Contratos de Tecnologia no INPI-Brasil

Fonte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI (Abril, 2013).
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Por origem

A Figura 30 apresenta o número total de novos contratos registrados no INPI segundo a 
origem do cedente. No período 2000-2012, em média 93% dos registros de contratos eram de 
cedentes não residentes no país o que representa cerca de 1000 contratos por ano. Sob essa ótica, 
a classificação do cessionário segundo o critério de sua origem, mostra que 99% são de residentes.21

Ao identificar os 10 países cedentes com maior número de registros de contratos em 2012, 
Estados Unidos e Alemanha lideram o ranking,seguidos por Japão (9%), Brasil (8%) e França 
(5%). No entanto, com exceção do Japão que aumentou sua participação de 5% em 2000 para 
9% em 2012, os demais países não alteraram significativamente suas participações. 

De forma análoga, o ranking com o maior número de contratos registrados em 2012 segundo 
o Estado do cessionário, traz São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais como responsáveis por 
cerca de 70% do total de registros nos anos de 2000 e 2012. Apesar de continuar na liderança 
do ranking no período, São Paulo teve uma redução em sua participação, de 46% em 2000 para 

21 Na elaboração das tabelas, optou-se por denominar o detentor de certa tecnologia como “cedente” e o receptor dessa 
tecnologia como “cessionário”, independente do objeto do contrato. Para um  maior detalhamento, vide a Nota Metodológica.

Fonte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI (Abril, 2013).

Figura 30 – Registros de Contratos de Tecnologia por País de Origem do Cedente (2000/2012)
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Ano Importação Exportação Interno Externo N.A (1) Total

2000 1130 0 70 11 1 1212

2001 1287 1 60 11 0 1359

2002 1283 1 55 11 1 1351

2003 1040 2 49 21 0 1112

2004 938 1 46 7 0 992

2005 929 1 52 11 1 994

2006 965 0 76 8 0 1049

2007 929 1 62 13 0 1005

2008 882 1 85 11 0 979

2009 955 1 57 13 0 1026

2010 896 3 76 11 1 987

2011 1017 0 100 14 0 1131

2012 1138 3 93 4 0 1238

36% em 2012. Em contrapartida, os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais aumentaram 
sua participação, de 17,8% para 22,9% e de 9,4% para 12,9%, respectivamente. 

Fonte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI (Abril, 2013).

Figura 31 – Principais Estados com Maior Número de Registros de  
Contratos de Tecnologia por Estado do Cessionário (2000/2012)

Por Natureza

Ao classificar os contratos de tecnologia por natureza, os contratos de importação represen-
taram, em média, 93% do total, enquanto os contratos internos (entre residentes) representou 
uma média de 6%. Os contratos externos (entre não residentes) e contratos para exportação de 
tecnologia não foram significativos no período.

Fonte: INPI-Brasil, Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI (Abril, 2013).

Tabela  6 –Registros de Contratos de Tecnologia por Natureza, 2000-2012
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É importante esclarecer que os dados organizados pelo INPI são considerados representativos 
para negócios internacionais, apenas quando são assinados entre residentes e empresas domici-
liadas em países estrangeiros e pretendem “importar” tecnologia. Os dados de INPI, entretanto, 
não são representativos para negócios internacionais, quando eles são assinados entre residentes  
e não residentes para a exportação de tecnologia ou para negócios entre residentes.

As informações organizadas pelo INPI não envolvem todos os negócios com ativos intangíveis 
e franquia no país, na medida em que o registro de contratos de tecnologia e de franquia entre 
empresas brasileiras não é obrigatório. O registro dos contratos é necessário para produzir efeitos 
válidos perante terceiros, para permitir a aplicabilidade de seus efeitos além do acordo ajustado 
entre as partes e para permitir a dedução de impostos sobre o lucro líquido. Dessa maneira, o fato 
de a maioria dos contratos se referirem à tecnologia importada deve-se à necessidade de regis- 
tro no INPI de contratos envolvendo o pagamento de royalties e à não obrigatoriedade de registro 
dos contratos entre residentes.

Por categorial contratual

Entre os contratos de importação de tecnologia, os de prestação de serviços de assistência 
técnica são responsáveis pela maior parcela dos contratos aprovados, apesar de sua participação 
ter diminuído ao longo do período (de 78% em 2000 para 70% em 2012). Grande parte dos 
contratos de serviço de assistência técnica registrados pelo INPI é explicada pela importância do 
setor de máquinas e equipamentos para as atividades inovadoras no Brasil, como sugerido pela 
Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC, 2007).

Ao analisar as demais categorias contratuais, destaca-se o aumento na participação dos 
contratos de Licenciamento de Marcas e de Franquia no período, respectivamente, de 1% e 5% no 
total de registros em 2000 para 8% e 10% em 2012. Enquanto os contratos para o fornecimento 
de tecnologia (acordos de know-how) teve uma queda em sua participação, de 11% para 9% no 
mesmo período. Os contratos para exploração de patentes e desenhos industriais e os contratos 
com mais de uma categoria mantiveram participação estável, de 1% e 3%, respectivamente.

Por tipo de royalty

O valor dos pagamentos efetuados ao exterior por tipo de royalty depende do número de 
contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial, de transferência de tecnologia e 
franquias de empresas residentes com não residentes. O valor dos pagamentos também depende 
dos termos desses acordos, por exemplo, a compensação pelo uso de ativos intangíveis (ou seja, 
o valor dos contratos) ou o pagamento ligado ao desempenho da exploração econômica desses 
ativos (isto é, pagamento de um percentual das vendas líquidas). No entanto, é importante escla-
recer que os pagamentos podem ser feitos em períodos diferentes, não necessariamente no ano 
do registro do contrato.

Entre 2001 e 2012, o valor dos pagamentos externos de royalties e assistência técnica, 
fornecido pelo Banco Central do Brasil, tem crescido a uma taxa média anual de 10,5%, o que 
aumentou o valor dos pagamentos de cerca de US$1 bilhão em 2001 para US$ 3 bilhões em 
2012. As maiores taxas de crescimento foram registradas em 2007 (49,6%) e 2005 (39,7%).
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Considerando os pagamentos por categoria contratual, as maiores taxas médias de crescimento 
dos pagamentos entre 2001 e 2012 estão relacionadas aos contratos de franquia (32,1%) e licen-
ciamento de marcas (28,2%). Os pagamentos relativos aos contratos de exploração de patentes e 
desenhos industriais e contratos de know-how registraram taxas médias de crescimento de 15,2% 
e 10,2% ao ano, respectivamente, enquanto a menor taxa de crescimento médio foi de contratos 
de serviços de assistência técnica (3,8%).

As diferenças nas taxas de crescimento dos pagamentos efetuados no exterior observadas 
também explicaram as mudanças na composição dos pagamentos no período 2001-2012.  
A participação dos pagamentos relativos a marcas no total de pagamentos aumentou de 3% para 
14%, enquanto os contratos de franquia aumentaram sua participação de 1% a 7% e a parcela de 
assistência técnica caiu de 41% para 21%. Por fim, os contratos de patentes aumentaram de 7% 
em 2001 para 11% em 2002 e os acordos de know-how permaneceram com cerca de 50% de 
todos os pagamentos.

Fonte: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG), Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia.

Figura 32 – Pagamentos, 2001-2012 (Em milhões de US$)

Fonte: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG), Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia.

 Figura  33 – Receitas, 2001-2012 (Em milhões de US$)
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Enquanto o número de contratos registrados no INPI não se alterou substancialmente no 
período, o crescimento do valor dos pagamentos pode ser associado principalmente a um aumento 
do valor dos contratos. Destacamos também o crescimento contínuo da economia brasileira no 
período, que influencia o pagamento de royalties, quando são ligados às vendas líquidas. 

O recebimento de royalties e tarifas para a prestação de assistência técnica, bem como os 
pagamentos externos, estão relacionados com o número de contratos assinados entre as empresas 
residentes e as estrangeiras. Esse valor também depende das características contratuais e dos resul-
tados das operações desses ativos intangíveis no exterior, como já mencionado.

Entre 2001 e 2005, o valor das receitas, calculado pelo Banco Central, era muito pequeno, 
variando entre 1% e 3% do valor dos pagamentos estrangeiros no mesmo período. A partir de 
2006, no entanto, o padrão das receitas mudou, atingindo US$ 716,5 milhões de dólares (cerca 
de 50% do valor dos pagamentos em 2006), aumentando em seguida. Em 2012, as receitas tota-
lizaram US$1.370 milhões de dólares (ou 44% dos pagamentos).

A mudança no padrão dos fluxos de receitas relacionados aos royalties e ao fornecimento de 
assistência técnica em 2006 e o crescimento dessas receitas no período de 2006 a 2012 podem 
ser explicados, principalmente, pelo movimento de grandes empresas internacionais, promovidos 
pela política industrial brasileira. Neste contexto, a oferta de linhas de financiamento especiais 
criadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2005 para 
a organização de subsidiárias, a aquisição de empresas estabelecidas e jointventures no exterior 
foi muito relevante.

Outra iniciativa importante foi o apoio oferecido à internacionalização do sistema brasileiro 
de franquias promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações (APEX Brasil), 
a Associação Brasileira de Franchising (ABF) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC). O crescimento médio anual da renda de royalties relativos a franquias 
e licenciamento de marcas entre 2006 e 2012 foi de, respectivamente, 45% e 24,5%.

Considerações %nais

No presente trabalho, a preocupação maior foi a de apresentar os dados de forma que possam 
ser inseridos em uma agenda de pesquisa envolvendo inovação, propriedade intelectual e agricul-
tura numa perspectiva mais ampla. Os dados e as estatísticas disponíveis no Anuário Estatístico 
da Propriedade Industrial permitem tratar essa temática.

Dessa forma pode-se retomar a lógica que a propriedade intelectual afeta de forma diferenciada 
firmas, indústrias e setores (Dosi, 1984; Klevorick et al., 1995; Patel e Pavitt, 1995). Estudos 
empíricos centrados em setores econômicos e campos tecnológicos mostram essas diferenças, 
especialmente quando incorporam as distintas dimensões das diferentes formas de proteção da 
propriedade industrial (patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, direitos de 
autor – ou de cópia, e sui generis).

Assim, quando é mostrado que as patentes se diferenciam nos setores tecnológicos pela 
origem (residentes e não residentes), é possível perceber que os não residentes têm uma presença 
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maior que os residentes nos campos tecnológicos que englobam a química orgânica fina  
(onde se inserem os defensivos, por exemplo) e a biotecnologia. No tocante aos setores econô-
micos, os residentes pessoas jurídicas classificados na Indústria de Transformação concentraram 
46% dos pedidos depositados, quando considerado o total de patentes de invenção depositadas 
entre 2007 e 2012.  A fabricação de máquinas e equipamentos foi um destaque. E ai se insere 
a produção de máquinas e equipamentos agrícolas. São dois setores da maior relevância para a 
dinâmica de inovação da agricultura (Possas et al, 1996; Carvalho, 2003).

No tocante às marcas, da perspectiva setorial, a Indústria de Transformação também tem um 
papel relevante. Esta respondeu por 25% dos depósitos de marcas entre 2007 e 2012. Cabe destaque 
para a fabricação de produtos alimentícios. Ou seja, a agroindústria processadora de alimentos, 
igualmente relevante para a dinâmica de inovação da agricultura (Possas et al, 1996; Carvalho, 
2003). Não por acaso, entre os dez maiores depositantes residentes de marcas, encontram-se duas 
empresas do ramo de alimentação: a Companhia Brasileira de Distribuição, atualmente controlada 
pelo Grupo Francês Casino, que operano ramo de supermercados e a M Dias Branco, empresa de 
produtos alimentícios, que tem forte atuação no ramo de biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha 
de trigo, margarinas gorduras vegetais.

Em relação aos depósitos de desenhos industriais, máquinas e equipamentos apresentam rele-
vância. E as atividades de produção de couro, artigos para viagem e calçados, também processador 
de produtos agropecuários não alimentares,são da maior relevância.
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