
 

 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Faculdade de Ciência da Informação 

Curso de Graduação em Biblioteconomia 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE PATENTES DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

Carolina Nascimento de Medeiros 

Orientador: Prof. Dr. Marcílio de Brito. 

 

 

 

 

 

Brasília 

2014 

Carolina Nascimento de Medeiros 

 



 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE PATENTES DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcílio de Brito. 

 

 

 

 

 

Brasília 

2014 

 

 

 

Monografia apresentada como 

parte das exigências para obtenção do 

título de Bacharel em Biblioteconomia 

pela Faculdade de Ciência da Informação 

da Universidade de Brasília 



 

 

 

 M488a 

  MEDEIROS, Carolina Nascimento de.  

   Análise da produção de patentes do Distrito Federal / Carolina Nascimento de 

Medeiros. – Brasília, 2014.  

   69 f. 

 

Orientação: Prof. Dr. Marcílio de Brito  

Monografia (Bacharelado em Biblioteconomia) – Universidade de Brasília, Faculdade 

de Ciência da Informação, Curso de Biblioteconomia, 2014.  

 

Inclui bibliografia  

 

1. Propriedade Intelectual.  2. Universidade de Brasília.  3. Patentes.  4. 

Produção Tecnológica.    I. Análise da produção de patentes do Distrito Federal.  

 

347.77 



 

  



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Diogo Portela Alchaar Sodré de Medeiros. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, meu pai Antônio, minha mãe Cláudia e minha irmã Mariana, por todo apoio e 

carinho durante todos esses anos de caminhada.  

Ao Marcelo, por todas as horas investidas me ajudando na conclusão deste trabalho e acima de tudo 

agradeço por sua paciência nos momentos mais difíceis.  

Ao meus primos, Matheus, Lucas, Jompas, Leo, Diogo (em memória), Lilian , Fellipe eDani por 

todos os momentos de muitas risadas e descontração.  

Aos meus amigos de faculdadade, Murruga, Flávio, Ericksen, Fred, Rosane, Marcel, Kely e Sara, por 

todos os momentos felizes que tivemos juntos na faculdade durante esses quatro anos de jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

Aborda a propriedade intelectual e suas ramificações, especificamente a propriedade industrial e sua 

produção de patentes. O trabalho permeia na  análise da produção de patentes depositadas e concedidas pelo 

Distrito Federal, com enfoque na Universidade de Brasília. É possível compreender quem produz, o que é 

produzido, quando e quanto foi produzido e qual a motivação da produção de tais tecnologias. A pesquisa 

permite entender de que forma as patentes são utilizadas para o crescimento econômico e intelectual do 

Distrito Federal. Caracteriza-se por um estudo exploratório de dados coletados exclusivamente da base de 

dados do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI. O resultado da pesquisa demonstra que a 

produção tecnológica do Distrito Federal cabe exclusivamente a Universidade de Brasília e que quanto mais 

se investe na universidade maior é a possibilidade do DF de crescimento intelectual e econômico. 

Palavras- chave: Propriedade Intelectual. Patente. Universidade de Brasília. Produção tecnológica. 

Distrito Federal (Brasil). 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work covers the intellectual property and its ramifications, specifically industrial property and 

its patent production. It is based on the analysis of patent production granted by the government of Distrito 

Federal, concerning University of Brasilia’s production. It’s possible to discern who produces, what is 

produced, when and how much was produced and the motivations to produce those technologies. This 

research enables the understanding of how technological patents are applied in the economical and 

intellectual growth of Distrito Federal. This study case is characterized by an exploratory nature of data 

mining, exclusively from INPI’s – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – data base. Results show 

that University of Brasilia is responsible for the major amount of Distrito Federal’s technological production 

and that the more revenue that is invested on research on University of Brasilia, the bigger the possibility of 

substantial intellectual and economical growth. 

Keywords: Intellectual Property. Patent.University of Brasilia. Tecnological Production. Federal 

District (Brazil). 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Ramificações da Propriedade Intelectual ........................................... 23 

Figura 2 - Ramificações do Direito Autoral. ....................................................... 24 

Figura 3 - Ramificações da Propriedade Industrial ............................................. 26 

Figura 4 - Ramificações da Proteção Sui Generis. .............................................. 28 

Figura 5 - Período de Proteção de Patentes. ........................................................ 31 

Figura 6 - Ciclo de conhecimento, patentes e informação. ................................. 35 

Figura 7 - Classificação: Seção. .......................................................................... 39 

Figura 8 - Classificação: Seção e Subseção. ....................................................... 39 

Figura 9 - Classificação: Seção e Classe. ............................................................ 40 

Figura 10 - Hierarquia da Classificação. ............................................................. 41 

Figura 11 – Processo de requerimento de patentes. ............................................ 49 

Figura 12 - Patentes depositadas na Região Centro Oeste entre 1998 e 2011. ... 52 

Figura 13 - Relação de patentes concedidas na Região Centro Oeste entre 1998 e 2011. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 



 

 

Gráfico 1 - Percentual de Patentes Depositadas na Região Centro Oeste. .......... 53 

Gráfico 2 - Relação entre patentes depositadas e concedidas na Região Centro Oeste. 55 

Gráfico 3 - Número de patentes depositadas em São Paulo em 1998 e no Distrito Federal entre 1998 

e 2011. ................................................................................................................. 56 

Gráfico 4 - Número de patentes depositadas e concedidas no Distrito Federal entre os anos de 1998 e 

2011. .................................................................................................................... 56 

Gráfico 5 - Concessão de patentes no Distrito Federal entre 1998 e 2011. ........ 57 

Gráfico 6 -  Número de concessões de patentes no DF por modalidades. .......... 58 

Gráfico 8 - Comparação entre patentes concedidas a Universidade de Brasília e a Universidade de 

Brasília com parcerias. ........................................................................................ 60 

Gráfico 9 - Relação de parcerias entre universidades e indústrias. ..................... 61 

Gráfico 10 - Parceria entre a Universidade de Brasília e outras universidades. . 62 

Gráfico 11 - Relação entre privilégios de invenção e modelos de utilidade pública. 62 

Gráfico 12 - Relação de patentes concedidas à Universidade de Brasília por grandes áreas no Sistema 

de Classificação de Patentes................................................................................ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Campos e subcampos da propriedade intelectual. ............................. 23 

Tabela 2 - Estratégia de busca: base de dados do INPI....................................... 51 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABPI Associação Brasileira da Propriedade Intelectual 

AIEUFA Agência de Inovação e de Empreendedorismo da Universidade Federal de Alfenas 

CA Certificado de Adição 

CDT/UNB Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico/Universidade de Brasília 

DF Distrito Federal 

EPO European Patent Office 

INPI  Instituto da Propriedade Intelectual  



 

 

IPC International Patent Classification 

MU Modelo de Utilidade 

NIT/UNB Núcleo de Informação Tecnológica/Universidade de Brasília  

NUPITEC/UNB Núcleo de Propriedade Intelectual/Universidade de Brasília 

OMPI Organização Mundial de Propriedade Intelectual 

ONU Organização das Nações Unidas  

PCT Patent Cooperation Treaty 

PI Privilégio de Invenção 

WIPO World Intellectual Property Organization 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................... 15 

2. CONSTRUINDO A DEFINIÇÃO DO TEMA E REFERENCIAL TEÓRICO 16 

1. JUSTIFICATIVA ................................................................................... 17 

2. OBJETIVOS DA PESQUISA ................................................................ 18 

2.1.1 OBJETIVO GERAL ....................................................................... 18 

2.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO .............................................................. 18 

3. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................ 18 

3.1 ORIGEM DAS PATENTES .................................................................... 18 

3.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL ......................................................... 21 

3.2.1 DIREITO AUTORAL ........................................................................ 24 

3.2.2 DIREITOS DO AUTOR ................................................................. 25 

3.2.3 DIREITOS CONEXOS .................................................................. 25 

3.2.4 PROGRAMA DE COMPUTADOR............................................... 25 

3.3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL ........................................................ 25 

3.3.1 MARCA .......................................................................................... 26 

3.3.2 DESENHO INDUSTRIAL ............................................................. 27 

3.3.3 INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ....................................................... 27 

3.4 PROTEÇÃO SUI GENERIS ............................................................... 27 

3.4.1 TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO ............................. 28 

3.4.2 CULTIVAR .................................................................................... 28 

3.4.3 CONHECIMENTO TRADICIONAL ............................................ 29 

3.5 PATENTES ............................................................................................... 29 

3.5.1 PATENTES COMO FONTE DE INFORMAÇÃO ........................... 32 

3.5.2 PATENTES NA INDÚSTRIA ........................................................... 33 

3.5.3 PATENTES NAS UNIVERSIDADES............................................... 34 

3.6 CLASSIFICAÇÃO DE PATENTES ....................................................... 37 

3.7 RESPONSÁVEIS PELAS PATENTES .................................................. 42 



 

 

3.7.1 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ..................................................... 43 

3.7.2 CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/ 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ............................................................. 43 

3.7.3 NÚCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ......................... 45 

3.8 COMO REQUERER UMA PATENTE.................................................. 45 

3.9 O BIBLIOTECÁRIO E AS PATENTES ................................................ 49 

4. METODOLOGIA ..................................................................................... 50 

5. ANÁLISE DE DADOS ............................................................................. 51 

5.1PATENTES DEPOSITADAS ................................................................... 52 

5.2  PATENTES DEPOSITADAS E CONCEDIDAS NO DISTRITO FEDERAL 55 

5.3 PATENTES CONCEDIDAS .............................................................. 57 

5.4 CONCESSÃO DE PATENTES NO DF POR MODALIDADES ..... 57 

5.5PRODUÇÃO DE PATENTES NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ... 59 

5.5.1 PATENTES CONCEDIDAS POR SEÇÕES ..................................... 63 

6. CONCLUSÃO ........................................................................................... 64 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………..67 

 

 

 

 

 



15 

 

1. INTRODUÇÃO 

O homem é um ser pensante e capaz de produzir todo e qualquer tipo de 

obra, seja científica, literária, filosófica ou artística. Esses tipos de produção são 

comumente chamados de propriedade intelectual, ou seja, suas concepções foram 

produzidas estritamente pelo cérebro humano além de possuírem ainda um potencial 

valor econômico agregado. É mais fácil ainda entender o que é propriedade 

intelectual quando se pensa, por exemplo, em uma lâmpada incandescente. Criada 

no Século XIX, foi desenvolvida por Thomas Edison, um inventor ousado que fez o 

invento a fim de torná-lo comercializável. Edison utilizou seus conhecimentos 

(proventos do cérebro) para criar o objeto, a base de energia elétrica, e depois de 

pronto resolveu fazer um produção em série para vender o objeto. Mas, para 

comercializar a lâmpada, era necessário proteger seus direitos de modo que Edison 

pudesse controlar produções e usos da lâmpada. A partir de tal momento, as leis de 

proteção da propriedade intelectual e sua ação perante inventos e inventores 

passaram a fazer parte da história. 

No Brasil, as Leis de proteção de propriedade intelectual chegaram no ano de 

1809 quando Dom João VI que pretendia privilégio exclusivo aos inventores da 

indústria e das artes. Após inúmeras reformulações tais regras regem os inventos e 

inventores até os dias de hoje. Por ser considerada uma rede bastante ampla e com 

muitos ramos, a propriedade intelectual foi dividida recentemente em três grandes 

campos: Direito Autoral, Propriedade Industrial e Proteção Sui Generis. Logo após 

divida em onze subcampos: Direito do Autor, Direitos Conexos, Programa de 

Computador, Marca, Patente, Desenho Industrial, Indicação Geográfica, Segredo 

Industrial e Repressão a Concorrência Desleal, Topografia de Circuito Integrado, 

Cultivar e Conhecimento Tradicional.  

Neste trabalho dár-se ênfase às patentes pertencentes ao segundo grande 

campo da propriedade intelectual, a propriedade industrial. Abordaremos 

especificamente a produção de inventos e modelos de utilidade pública do Distrito 

Federal,com atenção para a Universidade de Brasília. Para efeito de melhor 

compreensão do processo de registro da propriedade intelectual de forma ampla, 

serão também tratados aspectos históricos das patentes. 



16 

 

Complementaremos expondo como esses inventos são protegidos no Brasil e 

de que maneira são tratados pela sociedade acadêmica e industrial. 

2. CONSTRUINDO A DEFINIÇÃO DO TEMA E REFERENCIAL 

TEÓRICO 

A análise da produção de patentes do Distrito Federal (DF), permite 

compreender quem produz, o que é produzido, quando foi produzido, quanto foi 

produzido e qual a motivação da produção das tecnologias levando-se em consideração 

recursos disponíveis e investimentos federais e privados. 

O presente trabalho segue a linha de pensamento do artigo apresentado por 

Amadei e Torkomian (2009). Os autores apresentam uma análise detalhada dos 

depósitos de patentes realizados pelas universidades de São Paulo entre os anos de 1995 

e 2006, relacionando os depósitos às políticas de proteção da propriedade intelectual de 

cada universidade. Expõe que o fortalecimento de tais proteções ajudam na maior 

proteção e na garantia dos direitos das invenções e na segurança das transferências de 

tecnologias para outras instituições.  

Seguindo esta mesma linha de pesquisa, são estudadas as patentes depositadas e 

concedidas, oriundas da região administrativa do DF e, em particular, são analisados os 

dados referentes à Universidade de Brasília, para medir representatividade desta 

universidade na criação de invenções tecnológicas. Portanto, ao contrário da análise 

realizada por Amadei e Torkomian (2009), que pontuaram apenas as patentes 

depositadas, o presente trabalho discutirá tanto dos documentos de patentes depositadas 

como o de patentes concedidas. 

Para complementar a pesquisa de Amadei e Torkomian, que analisaram apenas 

universidades, utilizou-se o artigo de Ferreira, Guimarães e Contador, cuja pesquisa 

considerou também as empresas inovadoras ligadas ao cadastro da Associação Nacional 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia de Empresas Inovadoras. Assim, incluiu-se 

a essa relação exposta por Ferreira, Guimarães e Contador sobre a importância da 

utilização das patentes no ambiente industrial.  
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1. JUSTIFICATIVA 

A utilização do conhecimento para geração de bens materiais ou não, gerou uma 

completa mudança nos paradigmas da sociedade. Os inventos de cunho tecnológico, 

artístico, científico e de desenho industrial, juntamente com a necessidade de sua 

proteção geraram regras e leis que regem os sistemas de inventos de todo o mundo. 

Denominados como documentos de patentes, esses têm como objetivo proteger tanto o 

invento como os inventores, dando-lhes direitos reservados ao acesso e utilização 

restrita aos demais. As patentes se constituem em ricas fontes de informação e 

portadoras de informações estratégicas, sendo utilizadas por indústrias, empresas de 

setor público e privado e instituições acadêmicas entre outros. 

São consideradas como importantes fontes de conhecimento já que podem ser 

responsáveis por estímulos para o desenvolvimento econômico, social e educacional dos 

países que as detêm. Sua exploração nas universidades vai desde o ensino em sala de 

aula à produção e divulgação de resultados de pesquisa básica e aplicada. 

A ausência de estudos a respeito da produção de patentes no Distrito Federal 

motivou a realização deste trabalho salientando o interesse pela compreensão do 

desenvolvimento tecnológico na capital do país. Assim, procura-se entender o que, 

quando, como e onde são produzidas as patentes de cunho tecnológico e de que forma 

essas podem influenciar no desenvolvimento do Distrito Federal. 

Neste contexto, o interesse desta pesquisa se volta para a Universidade de Brasília 

(UNB) e sua representatividade no DF em função da notória atuação do Centro de 

Apoio ao Desenvolvimento a Pesquisa (CDT). Isso se explica porque de acordo com os 

dados disponíveis na base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI), a UnB é a instituição brasiliense que mais contribui na criação de patentes no 

Distrito Federal, à frente de empresas, indústrias e outras universidades. Assim, apesar 

da coleta de dados permearem dados do Distrito Federal, a análise se dá, em sua 

maioria, sobre os dados da Universidade de Brasília.  
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

2.1.1 OBJETIVO GERAL 

Apresentar uma análise da produção tecnológica através de patentes  depositadas 

e concedidas no Distrito Federal. 

2.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

a) Entender as patentes no contexto da produção intelectual e suas vertentes. 

b) Pesquisar, recuperar e analisar os dados sobre a produção de patentes do Distrito 

Federal. 

c) Destacar a atuação da Universidade de Brasília na produção de patentes do 

Distrito Federal de 1998 a 2011. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 ORIGEM DAS PATENTES 

Segundo o historiador Pylarque citado por Athenaeus no Século III a.C, uma das 

primeiras formas de monopólio conceitual, definido como proteção da propriedade 

intelectual, pertence ao Século VI a. C, com a Lei de Sybarus, de uma cidade da Grande 

Grécia na Itália do Sul. A Lei de Sybarus trata sobre as invenções de receitas de cozinha 

e determinava que aquele que possuísse uma nova receita deveria torná-la pública, com 

os seus direitos reservados por tempo indeterminado. 

Apesar das informações sobre o início das patentes remeterem ao século VI a.C., 

a bibliografia sobre o tema retoma  o começo da história das patentes a partir de 1421, 

em Florença, cidade do norte da Itália, com Felippo Brunelleschi. O jovem arquiteto 

tinha como objetivo proteger seus direitos em relação ao seu novo invento que facilitava 

o transporte de pedras de mármore. Alguns anos depois, em 1449, o inglês John Utynam 

buscou seus direitos para ter poder de 20 anos sobre sua criação do processo de 

produção de vitrais. A primeira legislação que rege a concessão de patentes foi lançada 

em 1474 em Veneza, a fim de agrupar regras de manutenção e proteção tanto do invento 

como do inventor no âmbito industrial.  
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No Brasil, a legislação de patentes surgiu de maneira tardia com proclamação 

realizada por Dom João VI em 1809, quase 400 anos após o surgimento da legislação de 

Veneza:  

parágrafo VI – Sendo muito conveniente que os inventores e 

introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do 

privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor 

pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e 

das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso 

apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e 

que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda 

o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-

lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto 

dessa invenção.(DOM JOÃO VI, 1809). 

 

Com o sancionamento da referida lei, os inventores foram obrigados a apresentar 

a Corte os planos de seus inventos. Suas criações passaram a ter proteção exclusiva por 

14 anos e deviam ser fabricadas durante todo esse período de tempo e, só após quase 

uma década e meia, a população teria o direito de usufruir do invento e de seus frutos.   

A partir do reconhecimento de que inventores e inventos possuíam direitos 

obrigatórios, as leis passaram por adaptações e reformulações até atingirem a mais 

completa delas, a Lei 5772/71. Decretada em 21 de dezembro de 1971 pelo presidente 

da República Emílio Medici, o Código da Propriedade Industrial se constituiu na 

legislação mais completa a respeito do tema no Brasil: 

Art. 1º É instituído o Código da Propriedade Industrial, de acordo com 

o estabelecido nesta lei.  

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se 

efetua mediante:  

a) Concessão de privilégios: - de invenção; - de modelo de 

utilidade; - de modelo industrial; e - de desenho industrial.  

b) Concessão de registros: - de marca de indústria e de comércio 

ou de serviço; e – de expressão ou sinal de propaganda. 

c) Repressão a falsas indicações de procedência. 

d) Repressão à concorrência desleal. 

Art. 3º As disposições deste Código são aplicáveis também aos 

pedidos de privilégios e de registros depositados no estrangeiro e que 

tenham proteção assegurada por tratados ou convenções de que o 

Brasil seja signatário, desde que depositados no País.  

Art. 4º Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, com 

legítimo interêsse, poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a 

aplicação em igualdade de condições de qualquer dispositivo de 

tratados ou convenções a que o Brasil aderir.(Lei 5772, 1971). 
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Diferentemente da primeira Lei implementada no país, a Lei 5772, de 1971 

abordou regras para autor, requerente, invenções, modelos, garantias de propriedade, 

invenções não privilegiada, etc. Tratou a forma de como agir em relação à propriedade 

intelectual realizada fora do Brasil assim como no trecho a seguir: 

Art. 59. Será garantida no território Nacional a propriedade da marca e 

o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o 

presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou 

serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente 

à sua atividade. (Lei 5772, 1971). 

 

 

Por necessidade de atualizações, a lei de propriedade intelectual, que 

representava o reconhecimento dos direitos da propriedade intelectual no Brasil, assim, 

a partir de 15 de maio de 1997, entrou em vigor, no Brasil, a Lei da Propriedade 

Intelectual atualizada de acordo com a Lei 10.196/01.Tal Lei vigora no Brasil 

determinando que:  

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial. 

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, 

considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do País, efetua-se mediante:  

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 

II - concessão de registro de desenho industrial; 

III - concessão de registro de marca; 

IV - repressão às falsas indicações geográficas;  

V - repressão à concorrência desleal; 

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei: 

I - Ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e 

depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou 

convenção em vigor no Brasil;  

II - Aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos 

brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de 

direitos iguais ou equivalentes. 

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, 

em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou 

domiciliadas no País. 

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos 

de propriedade industrial. (Lei 10.196, 2001). 

 

É compreensível que, apesar das diferenças entre a lei inicial e a lei que vigora 

no país, elas partem do mesmo pressuposto de regras que regem a propriedade 

intelectual, seja ela de cunho industrial ou não. Os inventos brasileiros passaram a 

carregar regras rígidas de proteção tanto dentro como fora do País.  
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Outro aspecto importante a ressaltar é de que o tempo de proteção das  patentes 

mudou bastante desde o sancionamento da primeira legislação que aborda o assunto. A 

Lei dos anos de 1800 garantia proteções de apenas 14 anos, enquanto a legislação atual 

permeia suas proteções entre 15 e 20 anos, levando em consideração que tipo de patente 

é trabalhada.  

3.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

A propriedade intelectual é tudo aquilo que vem do intelecto, ou seja, criado 

exclusivamente pelo cérebro humano e que possua potencial valor econômico agregado 

de todas as criações realizadas pelo homem, sejam artística, literária, filosófica ou 

científica. Por ser responsável por aplicar conceitos a tipos de inventos de diversas áreas 

do conhecimento, muitos autores definem o que é propriedade intelectual. Porém, vale 

ressaltar que as definições partem de um pressuposto único, que é a propriedade como 

produto da inteligência humana, independentemente da área em que se encontra. A 

definição apresentada por Cunha e Cavalcanti (2008) define a propriedade intelectual 

como: 

Propriedade intelectual intellectual property DIR 1. “Propriedade, 

que se origina ou provenha de qualquer concepção ou produto da 

inteligência para exprimir o conjunto de direitos que competem ao 

intelectual (escritor, artista ou inventor) como autor da obra 

imaginada, elaborada ou inventada. Assim, não se designa 

propriedade intelectual somente a que se tem sobre a obra literária, 

científica, filosófica ou artística, mas toda concepção produzida pelo 

cérebro humano, da qual possa resultar uma exploração comercial, ou 

uma vantagem econômica, tal como as invenções. […] E quanto as 

invenções, na terminologia do direito comercial, designam-se 

especialmente, propriedades industriais, que se concretizam pelas 

patentes de invenções, expedidas pelo poder público em favor dos 

inventores” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008). 

 

 

Apesar do conceito de propriedade intelectual estar quase que exclusivamente 

ligado à área de direito autoral (BARBOSA, 2010), em 1967, a Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI), mantida pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

explora o conceito abrangendo diversas áreas:  

É a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e 

científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos 

artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiofusão, às 

invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas 
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científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, 

comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 

denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e 

todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios 

industrial, científico, literário e artístico. (OMPI, 2010) 

 

A propriedade intelectual protege os direitos relativos a diferentes tipos de 

invenções, que caminham desde as proteções de obras literárias até proteção a de 

concorrência no mercado. Vale ressaltar que as proteções impostas pela propriedade 

intelectual cobrem a obra especificamente e quem a produziu. 

Ferreira, Guimarães e Contador (2009) definem a propriedade intelectual como 

correspondente ao marco legal, mundo afora, no que se refere aos direitos relativos a 

determinados objetos intangíveis ou criações do intelecto humano. Lobo (1997) define a 

propriedade intelectual como:  

Abrange, no domínio das artes e da ciência, os direitos relativos às 

produções literária, científica e artística, bem como, no campo 

industrial e comercial, os direitos que têm por objeto as invenções, os 

desenhos, as marcas de indústria e comércio, o nome comercial, as 

indicações geográficas, os segredos de fábrica, os dados proprietários 

e a repressão à concorrência desleal. (LOBO, 1997). 

 

Seja com teor menor ou maior de especificidade, os autores  das definições de 

propriedade intelectual as trabalham relacionadas a diversas áreas do conhecimento,sem 

especificar as leis que regem cada um deles. É interessante pensar que apesar de 

partirem de um principio de proteção comum, as formas de proteção intelectual variam 

de acordo com o tipo de proposta tratada. Ao proteger um nome comercial, suas 

implicações, sejam na sociedade ou na organização do comércio local, são 

completamente diferentes da proteção de um invento realizado por uma universidade, 

por exemplo. Apesar de partirem de um mesmo princípio as propostas são analisadas 

por leis diferentes e seus tratamentos são realizados de acordo com o campo de áreas 

específicas de atuação de cada um.   

De acordo com a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), a 

propriedade intelectual é divida em três campos que são subdivididos em outros onze 

subcampos, conforme apresentado na tabela 1:  
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Tabela 1- Campos e subcampos da propriedade intelectual. 

 
Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Goiás. 

 

Apesar de possuíram a mesma essência, as onze subáreas têm significados, 

comportamentos, análises e tratamentos diferentes. A primeira cadeia delas, o direito 

autoral está subdividido em três subáreas: direto do autor, direitos conexos e programa 

de computador. 

Percebe-se então que para entender as aplicações das patentes é necessário, 

primeiramente, analisar de que cadeia de informação vem as patentes e quais são suas 

relações com a propriedade intelectual em si.Como apresentado na tabela 1, a 

propriedade intelectual abrange três grandes áreas de informação. São elas: Direito 

Autoral, Propriedade Industrial e Proteção Sui Generis, exemplificadas na figura abaixo: 

Figura 1- Ramificações da Propriedade Intelectual 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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3.2.1 DIREITO AUTORAL 

São aqueles direitos responsáveis, basicamente, pela proteção de obras de cunho 

científico, cultural e artístico em que são consideradas de teor imaterial, ou seja, não são 

compostas por nenhum tipo de matéria física. São caracterizados por dois aspectos: 

O moral – que garante ao criador o direito de ter seu nome impresso 

na divulgação de sua obra e o respeito à integridade dessa, além de lhe 

garantir os direitos de modificá-la ou mesmo impedir sua circulação.  

O patrimonial – que regula as relações jurídicas da utilização 

econômica das obras intelectuais. (MARTINS FILHO, 1998). 

Henrique Gandelman (1997) expõe que os direitos autorais competem à proteção 

intelectual basicamente aos seguintes aspectos: ideias, valor intrínseco, originalidade, 

territorialidade, prazos, autorizações, limitações, titularidade, independência e suporte 

físico.  

No Brasil, a Legislação em vigor é a Lei nº 9.610 do ano de 1998, que aborda 

aspectos de proteção em geral. Além da lei, existem outros tipos de licenças que 

garantem as proteções jurídicas das obras como o Copyright e o Creative Commons. O 

Direito Autoral é dividido em três subáreas que trabalham tipos de produções diferentes. 

As três áreas foram representadas como na figura 2: 

Figura 2 - Ramificações do Direito Autoral. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.2.2 DIREITOS DO AUTOR 

De acordo com a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) os 

direitos dos autores são definidos como aqueles relacionados de criações literárias, 

artísticas ou científicas. Os direitos do autor asseguram três tipos de proteção. A 

primeira delas é a proteção moral que trata especificamente da inalterabilidade da obra. 

A segunda proteção é relacionada ao patrimonial da obra abrangendo os aspectos de 

aproveitamento econômico por meio da publicação, reprodução, tradução e qualquer 

outro tipo de modalidade de difusão. Já o terceiro aspecto é a respeito da proteção da 

obra em todos os países signatário da Convenção de Berna. Os exemplos mais comuns 

são: livros, artigos, letras de músicas, quadros, esculturas e projetos arquitetônicos. 

3.2.3 DIREITOS CONEXOS 

De acordo com a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)  os 

direitos conexos são relativos aos direitos dos artistas que interpretam ou executam 

além dos produtores fonográficos e as empresas de radiofusão. Seus direitos asseguram 

os mesmos três aspectos relacionados aos direitos do autor: Proteção Moral, Proteção 

Patrimonial e Proteção da obra em países da Convenção de Berna. Os melhores 

exemplo são: peças de teatro, filmes, shows, concertos, novelas, programas de rádio e 

TV. 

3.2.4 PROGRAMA DE COMPUTADOR 

De acordo com a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)  os 

programas de computador são definidos como relativos aos programas de computador 

tratam do software em si. A proteção se dá através de documentos que provem a autoria 

do programa. Suas proteções abrangem aspectos de exclusividade na produção, seu uso 

e sua comercialização além ainda da proteção em todos os países signatários da 

Convenção de Berna. Seus exemplos são: Softwares de desenhos, processadores de 

textos e sistemas operacionais. 

3.3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Diferentemente dos direitos autorais, que incidem sobre obras imateriais, a 

propriedade industrial trata dos direitos de produtos e invenções com teor material. Sua 

proteção se dá levando em consideração o interesse social, o desenvolvimento 
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tecnológico e o progresso econômico que o invento traz como resultado se tiver 

proteção concedida. De acordo com a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que altera a 

Lei 5772 de 1971, a proteção é relativa aos seguintes aspectos: 

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, 

considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do País, efetua-se mediante: 

I. Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 

II. Concessão de registro de desenho industrial; 

III. Concessão de registro de marca; 

IV. Repressão às falsas indicações geográficas; e 

V. Repressão à concorrência desleal.  

(LEI 9.279, de 14 de Maio de 1996). 

Vale ressaltar que sua utilização ocorre basicamente em empresas, universidades 

e indústrias. É subdivida em cinco áreas conexas que são definidas de acordo com a 

ABPI: 

Figura 3- Ramificações da Propriedade Industrial 

 Fonte: Elaborado pela autora.  

 

3.3.1 MARCA 

De acordo com a Associação Brasileira da Propriedade Inctelectual (ABPI)  as 

marcas tratam a respeito dos signos distintivos de um produto, empresa ou serviço. Para 

requerer a proteção é necessária a compatibilidade da marca dos produtos e serviços 
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com os respectivos ramos de produção ou comercialização do empreendimento ou 

organização. Sua proteção é referente ao uso exclusivo da marca em ramo específico de 

atividade definida em todo o território nacional do país onde a proteção foi concedida. 

Os exemplos abrangem nomes de produtos ou empresas. 

3.3.2 DESENHO INDUSTRIAL 

De acordo com a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) o 

desenho industrial é definido como a proteção de aspectos estéticos de um determinado 

produto. Seu requisito para adesão é a criação ser nova, apresentada de uma maneira 

clara e detalhada, além ainda de ser passível de aplicação industrial. Sua proteção é de 

acordo com seu uso em todo o território nacional do seu desenho e proibição de 

terceiros de produzi-lo, oferecê-lo, importá-lo, exportá-lo ou vende-lo no país onde a 

proteção foi concedida. Seus exemplos mais comuns são: móveis, embalagens, veículos, 

sapatos e estamparias.  

3.3.3 INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

De acordo com a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) os 

responsáveis por identificar, por meio do uso, um produto oriundo de uma determinada 

região ou país. Sua aprovação depende da comprovação da origem e das características 

do produto e sua proteção assegura garantia de procedência. Exemplo específicos são: 

Vinhos, queijos, frutas e serviços.  

3.4 PROTEÇÃO SUI GENERIS 

De acordo com a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) são 

conhecidos como híbridos jurídicos. A proteção Sui Generis é uma modalidade da 

propriedade intelectual intermediária ao direito autoral e a propriedade industrial. 
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Figura 4 - Ramificações da Proteção Sui Generis.

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

3.4.1 TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO 

De acordo com a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) a 

topografia de circuito integrado abrange configuração tridimensional das camadas sobre 

uma peça de material semicondutor que visam a realizar funções eletrônicas em 

equipamentos, ou seja, tratam de pequenas partes que, juntas, são responsáveis pelo 

funcionamento total de uma máquina. Para requerer a proteção é necessário apresentar a 

topografia original que não exista para especialistas técnicos e ou fabricantes de 

circuitos integrados. Seus direitos permitem o direito exclusivo comercial no país em 

que obteve o registro. Os exemplos são: microprocessadores e memórias.  

3.4.2 CULTIVAR 

De acordo com a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) o 

cultivar é relativo a aspectos de agricultura, tratam de materiais de reprodução ou de 

multiplicação vegetativa da planta inteira além de trabalhar a linhagem componente de 

híbridos. Sua proteção é dada com a comprovação de ser uma variedade qualquer 

gênero ou espécie de cultivos existente e conhecida. Seus direitos relacionam à 

produção, a venda e a comercialização no país em que foi registrada e seus exemplos 
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mais comuns são caracterizados por grãos e sementes, como milho, soja, algodão e 

girassol.  

3.4.3 CONHECIMENTO TRADICIONAL 

De acordo com a Agência de Inovação e de Empreendedorismo da Universidade 

Federal de Alfenas:  

O conhecimento tradicional é um patrimônio comum de um grupo 

social, que foi adquirido por meio de práticas, conhecimentos 

empíricos e costumes passados de pais para filhos, assim é o resultado 

de um processo cumulativo, informal e de longo tempo de formação. 

(AIEUFA, 201?). 

 

A detenção de tal conhecimento pertence a toda uma comunidade e não apenas a 

um ou dois indivíduos da mesma. 

3.5 PATENTES 

Inseridas no campo de propriedade industrial, as patentes são formas de proteção 

intelectual em invenções ou modelos de utilidade relativos à indústria. Tais invenções 

devem conter teor de novidade e aplicação industrial.  

A patente é considerada como um título de propriedade industrial sobre invenção 

ou modelo de utilidade (AMADEI; TORKOMIAN, 2009). As patentes podem estimular 

o desenvolvimento do país, auxiliando indústrias, empresas e universidades a 

desenvolverem inovações tecnológicas. Os autores apontam que, no registro de patente, 

o inventor é obrigado a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico do invento, 

sendo possível para qualquer técnico reproduzi-lo em laboratório. Os autores 

apresentam ainda que de acordo com artigo publicado em 2007 por Wipo, as patentes 

são depositadas nos institutos responsáveis pela proteção; estima-se que 70% da 

informação contida nos documentos de patentes não estão disponíveis em qualquer 

outra fonte de informação. Wipo apresenta que a “Patente ou propriedade intelectual 

[...] protege a inteligência, a criatividade, o invento, a pesquisa e pressupõe, na sua 

adoção, uma interação com a comunidade internacional”. Entende-se, então, que todo 

produto protegido por uma patente pode ser reproduzido por qualquer ser humano mas 

apenas se preservado seus direitos. As patentes e seus inventores são protegidos por 

regras que mediam seus acessos.   
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1. Concessão que um governo outorga a um inventor dando-lhe o 

direito exclusivo de explorar ou vender seu invento durante um 

tempo limitado. 2. Título oficial de privilégio ou concessão de 

invento; carta de privilégio. (CUNHA, 2008). 

 

 

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, responsável pelas 

patentes no Brasil apresenta uma definição de patentes semelhante à de Amadei, 

Torkomian (2009) e Cunha (2008):  

Um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo 

de utilidade outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras 

pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em 

contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o 

conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. (INPI, 200?). 

 

Segundo Macedo (2001), a patente tem como objetivo fornecer o alicerce para a 

reunião, a classificação e a disseminação de informação tecnológica contribuindo para 

racionalização dos recursos empregados em pesquisa e desenvolvimento. Em um 

processo decisório, as informações constantes nas patentes auxiliam na antecipação dos 

atos e decisões dos concorrentes. (JANNUZZI, AMORIM, SOUZA, 2007).  

Complementando as observações de Macedo (2001), Sabino (2007) expõe que 

um recente estudo que apresentou que a proteção à propriedade intelectual, por meio de 

patentes, que estimula o desenvolvimento econômico do país com inovações 

tecnológicas que em sua maioria geram riqueza e bem-estar geral. O Brasil possui 

diversos inventos patenteados que beneficiam não só o inventor como o 

desenvolvimento do país. Um exemplo é o da unidade de bombeio mecânico para a 

extração de petróleo, criado por um brasileiro,  o produto não utiliza energia elétrica e 

facilita a extração de petróleo de maneira rápida, eficiente, com baixo custo e com 

conscientização ecológica. As patentes podem ser consideradas como “livres 

transferibilidades”, constituindo-se em um mecanismo único e altamente visível de 

transferência de conhecimento tecnológico ao setor privado como afirma BASBERG 

(1987), assim, tal conceito relaciona a patente a um título que pode ser licenciado ou 

vendido para determinado fim.  

No Brasil, o Sistema de Proteção da Propriedade Industrial confere a carta-

patente em duas modalidades:privilégio de invenção e patentes de modelo de utilidade. 
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Os privilégios de invenção são aqueles que possuem teor totalmente novo e aplicação 

industrial. Os exemplos mais comuns são telefone, lâmpada e computador, inventos que 

surgiram para atender algum tipo de necessidades de comunicação, ótica ou tecnológica. 

Já as patentes referentes ao modelo de utilidade tratam de inventos que são criados para 

melhorar o uso e utilidade de inventos já existentes. Um exemplo é o desenvolvimento 

de um software de automação de gerenciamento que ajuda a melhorar o desempenho de 

um computador.  É importante entender que já existe um software com esse fim, 

entretanto, outro com tecnologia mais avançada é criado com o objetivo de melhorar seu 

uso e desempenho. 

Os dois tipos de patentes possuem períodos de proteção diferentes. Os 

privilégios de invenção possuem proteção de 20 anos, enquanto os modelos de utilidade 

apenas 15 anos, a partir de sua data de depósito. A figura 5 remete às datas de validades 

das duas modalidades das patentes a partir de suas datas de depósito. 

 

Figura 5 - Período de Proteção de Patentes. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

As diversas opiniões apresentadas pelos autores especialistas em patentes 

mostram como as mesmas são ricas fontes de informação, que podem ser utilizadas de 

maneira a facilitar o desenvolvimento do país. Quando se possui direitos por 
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determinadas patentes, é possível utilizar de todas as formas o invento, visando 

benefício, seja próprio ou não.   

 

3.5.1 PATENTES COMO FONTE DE INFORMAÇÃO 

Apesar de diversas variações de proteção da propriedade intelectual, o presente 

trabalho explanará especificamente sobre o campo da patente, presente na propriedade 

industrial. Especificamente as patentes relacionadas com as produções tecnológicas das 

universidades do Distrito Federal. 

Como forma de auxílio para o desenvolvimento do país, o uso de patentes como 

recurso de fonte de informação se tornou comum no Brasil, após a publicação da lei de 

proteção aos direitos dos inventores no ano de 1800, tornando-se o primeiro país em 

desenvolvimento a utilizar esse recurso. A partir de tal momento os inventos e 

inventores passaram a ser protegidos por lei e ser utilizados em beneficio do próprio 

inventor e do seu país de origem.  

As patentes são ricas fontes de informação e ,como visto anteriormente, 70% das 

informações contidas em patentes não podem ser encontradas em qualquer outro tipo de 

material. Ou seja, seus conteúdos são quase que exclusivos apenas ao seu material, com 

dificuldade de ser encontrado de outras maneiras. Assim, surge a necessidade de tratar 

esse conteúdo de forma a facilitar sua utilização, quando possível (lembrando que as 

informações são protegidas por lei por um determinado espaço de tempo). Muitos 

cientistas da informação expõem que a criação de patentes auxilia, e muito, no 

armazenamento de informações de teor inventivo e comercial.  

Primeiramente, é necessário entender porque as patentes foram criadas. O 

economista Machlup (1961), com sua teoria, que para explicar os motivos para a a 

criação das patentes, apresenta quatro vertentes, que por sua vez são citadas por Haase, 

Araújo e Dias (2004) a fim de explicar a que níveis as patentes são protegidas através de 

quatro teorias: 

1. Teoria da Propriedade: descreve o direito natural do inventor de 

tomar posse da sua invenção;  

2. Teoria da Remuneração: parte da ideia de recompensar o 

inventor por ter contribuído para o progresso tecnológico e, 

consequentemente, pelo serviço prestado à sociedade;  
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3. Teoria do Contrato ou Teoria da Publicação: concebe as 

patentes como compensação ao inventor em troca da publicação de 

uma nova solução de um problema técnico preexistente;  

4. Teoria dos Estímulos: considera as patentes como um 

instrumento jurídico para fomentar e incentivar o progresso 

econômico e tecnológico. 

 

Apesar de todos os motivos expostos é importante tratar a importância das 

patentes para quem detém o seu poder e como os indivíduos podem utilizar de suas 

informações. Assim, ainda apresentada por Haase, Araújo e Dias (2004) está a teoria 

Intellectual Property Rights. 

Que o critério da exclusividade dos direitos exerce uma função 

central, possibilitando ao indivíduo dispor de sua propriedade e privar 

outros agentes do uso de seu bem, o que é inteiramente respaldado 

pela sociedade. Assim, apesar do inventor possuir os direitos do seu 

invento, ele pode licenciar ou vender, passando os direitos de uso para 

qualquer um, seja uma empresa ou universidade. (TOWSE; 

HOLZHAUER,2002). 

Portanto, as informações presentes num documento de patente não são 100% 

restritas ao detentor do invento, mas também a quem o indivíduo achar necessário. 

Assim, por possuírem um caráter fechado, as patentes funcionam como instrumentos 

lotados de conhecimento, estímulo e desenvolvimento econômico. Tais caracteres 

fechados podem ser representados pelo acesso restrito às informações disponíveis nas 

patentes, o que permite a exploração total dos recursos, a fim de por em prática os 

inventos que estão no papel. Vale apontar, também, que a possibilidade de utilização 

das informações, não são restritas apenas ao inventor, são pontos cruciais para o 

desenvolvimento de universidades e indústrias, que utilizam as informações presentes 

nas patentes para gerar conhecimento educacional, industrial e retorno financeiro. 

 

3.5.2 PATENTES NA INDÚSTRIA 

Os autores Haase, Araújo e Dias (2004) explicam que o desenvolvimento de 

novas tecnologias e a utilização de fatores de produção intensificam a disseminação de 

informações dentro das indústrias. Assim, pode-se colocar em destaque as patentes, que 

possuem um efeito estimulador de investimentos privados por meio da exploração 

produtiva da invenção.As patentes são consideradas “o segredo” da indústria, onde 

estão armazenadas informações com alto valor econômico. Funcionam basicamente 
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como manuais de produção de um determinado invento, com todas as formas para se 

atingir o produto final com excelência.  

A análise de Ferreira, Guimarães e Contador (2009) aborda o tema, explicando 

que dentre as vantagens oferecidas pelas patentes, pode-se citar, além dos incentivos ao 

desenvolvimento tecnológico, o encorajamento à pesquisa científica, à disseminação do 

conhecimento prático e econômico, à criação de novos mercados e à satisfação das 

necessidades latentes dos consumidores. Os autores apontam que as patentes também 

possuem suas desvantagens, como a elevação do preço, quando comparado a um regime 

de concorrência perfeita. Assim, o monopólio de patente representa um benefício 

estratégico que as empresas inovadoras devem gerir e transformar em efetiva vantagem 

competitiva. 

As patentes são consideradas como um alto fator competitivo, gerando 

desenvolvimento das indústrias e produções específicas e únicas de apenas uma marca. 

Representam assim um recurso valioso, que permite o desdobramento de um produto ou 

serviço de maneira completa sem que outra empresa o faça também. Portanto:  

As patentes funcionam na indústria como um instrumento de reserva 

de mercado que permite uma proteção contra a concorrência efetiva e 

garante uma barreira legal à entrada de eventuais novos concorrentes, 

possibilitando a incorporação da chamada “margem de monopólio” 

em seus preços (FERREIRA; GUIMARÃES; CONTADOR, 2009). 

 

 As patentes geram impacto não apenas nas indústrias, mas principalmente, nas 

universidades.  

3.5.3 PATENTES NAS UNIVERSIDADES 

Ao trabalhar as patentes nas universidades, local onde a chamada “sociedade do 

conhecimento” tem maior concentração, é necessário aplicar os conceitos expostos 

anteriormente, da patente como fonte de informação.Suas criações possuem um alto teor 

de conhecimento e tal conhecimento será disseminado a outros pesquisadores da 

universidade, fazendo com que o fluxo de informação gerado circule livremente entre 

pesquisadores e alunos. As criações tecnológicas realizadas pelas universidades, ou seja, 

as patentes são fontes ricas de informação que, captadas e processadas por alunos e 

pesquisadores, geram conhecimento incontestável. A disseminação de tal conhecimento 
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facilita a criação de novos inventos patenteados. A figura 6 ilustra o ciclo formado pela 

patentes, informação e conhecimento.  

Figura 6 - Ciclo de conhecimento, patentes e informação. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

O ciclo permite que a informação nunca se perca no ambiente universitário e que 

todos possam utilizar suas informações para bem da própria sociedade em que a 

universidade está inserida. 

Assim, a universidade é considerada uma dos responsáveis por criar os 

conteúdos que estarão presentes nos documentos oficiais de patentes. Ou seja, são seus 

pesquisadores que irão gerar conhecimento puro e incontestável que, após análise do 

INPI se transformarão em informações que possivelmente terão valor altamente 

econômico e intelectual agregado. Além das universidades, as indústrias também são 

responsáveis pela criação de inventos patenteáveis. 

Para criar um invento, é necessário primeiramente investir nos pesquisadores, 

assim a universidade, além de gerar conhecimento, também prepara mão-de-obra 

qualificada para ingressar no mercado de trabalho. O investimento acadêmico na 

qualificação de mão-de-obra faz com que as universidades recebam grandes 

investimentos externos, além dos que já possuem dentro do ambiente universitário. Isso 

Patentes 

Informação Conhecimento 
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porque, tanto empresas como o governo querem investir em indivíduos que serão 

responsáveis por auxiliar no desenvolvimento econômico de empresas da região ou até 

mesmo do país. 

Portanto, as universidades são consideradas tradicionalmente como fonte 

principal de inovações e mudanças tecnológicas (HAASE; ARAUJO; DIAS, 2004) e 

responsáveis por formar profissionais competentes e de sucesso no mercado de trabalho. 

Já que, toda sua produção de conhecimento gera algum tipo de retorno na comunidade 

seja financeiro ou intelectual. Os autores definem que as patentes no ambiente 

universitário realizam funções desde o ensino em sala de aula à produção e divulgação 

de resultados de pesquisa básica e aplicada. O conhecimento é gerado através de 

pesquisa e depois produzido para retorno financeiro e de reconhecimento da própria 

universidade e de seus pesquisadores. 

As empresas são as maiores interessadas nos conhecimentos gerados, porque é o 

meio mais rápido e barato de ter acesso a informações de seu interesse. Investir em 

pesquisadores da universidade é mais barato do que investir em pesquisadores de sua 

própria empresa, porque as universidades dão a seus pesquisadores todo o suporte 

básico para o desenvolvimento de pesquisas. De acordo com Fujino, Stal e Plonski 

(1999), a problemática da relação universidade-empresa é a seguinte:  

Um dos conflitos presentes no âmbito da cooperação universidade-

empresa refere-se à diferença de objetivos entre pesquisa acadêmica e 

a pesquisa de interesse para a empresa. A pesquisa acadêmica 

caracteriza-se pela liberdade de investigação e pela obrigação de 

estimular o livre fluxo de informações através de publicações e outras 

formas de divulgação dos conhecimentos gerados para a sociedade. 

[...] A pesquisa empresarial, por sua vez, busca a obtenção de lucro, a 

garantia da qualidade dos produtos e é caracterizada pela manutenção 

do sigilo de informações resultantes da pesquisa tecnológica. 

(FUJINO; STAL; PLONSKI, 1999). 

Fica evidente que, apesar da relação entre universidades e empresas gerar 

recursos para as universidades, tal relacionamento deve ser calculado e mediado por 

responsáveis. A forma de trabalhar o conhecimento é completamente diferente e pode 

ferir as missões e valores das universidades, que são, basicamente, permitir o livre fluxo 

do conhecimento, enquanto as empresas querem o conhecimento para si de forma 

sigilosa. 
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O conhecimento gerado dentro da universidade pode ser facilmente transferido 

para o ambiente privado o que permite a utilização dos recursos em mais de um local de 

trabalho, mas sempre com cautela. Essa transferência de conhecimento necessita 

controle constante. Outro ponto importante é que, em grande maioria, a criação de 

inventos na universidade só traz retorno, se o invento for patenteado. 

A fim de controlar essa transferência, o governo federal criou leis e políticas 

públicas que regem a proteção de tais conhecimentos (HAASE; ARAUJO; DIAS, 

2004), tornando possível produzir e comercializar o conhecimento sem ferir as regras de 

direitos da própria universidade.  

Apesar de muitos autores criticarem a relação entre universidades e empresas e 

não julgarem as universidades como as responsáveis por promover o desenvolvimento 

econômico de sua região ou do país, essa parceria tornou-se cada vez mais comum. Seus 

resultados geram benefícios para ambos os lados, além da comunidade e em outros 

casos, até do país.  

Tratando especificamente das patentes, consideradas armazenadoras de 

conhecimentos, a detenção das informações em nome das universidades é mais uma 

prova de que as universidades são responsáveis pelo desenvolvimento econômico do 

país. E juntamente as empresas podem tornar esse caminho ainda mais fácil, facilitado 

pela união de investimento e conhecimento. 

3.6 CLASSIFICAÇÃO DE PATENTES 

Levando em consideração o Sistema de Classificação Internacional de Patentes 

será trabalhado como buscar as patentes e como extrair suas informações da melhor 

forma possível.  

Mantido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual e criado no ano 

de 1971 pelo Acordo de Estrasburgo, o sistema internacional de classificação de 

patentes ou mais comumente chamado de International Patent Classification (ICP) tem 

como objetivo determinar um sistema hierárquico de classificação de patentes de 

invenção e modelo de utilidade através de símbolos, respeitando as áreas tecnológicas a 

quais pertencem. Outro objetivo do sistema é facilitar a busca e recuperação eficaz de 

documentos através de uma ferramenta única e padronizada no mundo inteiro.  
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O Guia Internacional de Classificação de Patentes, criado no ano de 2002, expõe 

que a classificação das patentes tem o propósito de servir como:  

A. Um instrumento para o arranjo ordenado de 

documentos de patente, a fim de facilitar o acesso às informações 

tecnológicas e legais contidas nos mesmos; 

B. Uma base para a disseminação seletiva de informações 

a todos os usuários das informações de patentes; 

C. Uma base para investigar o estado da técnica em 

determinados campos da tecnologia; 

D. Uma base para a elaboração de estatísticas sobre 

propriedade industrial que permitam a avaliação do desenvolvimento 

tecnológico em diversas áreas. (Guia da ICP, 2012). 

 

Assim, fica claro entender que o sistema de classificação funciona basicamente 

para recuperação e disseminação de informações das patentes, além de ser uma 

excelente fonte de estatística. O sistema possui repercussão mundial, sendo utilizado por 

mais de 100 países, inclusive o Brasil. O ICP disponível no Brasil é possível concluir 

que o mesmo possui um esquema de refinamento de buscas com opções de recuperação 

em português e inglês além de modo de exibições diferentes.  

A Classificação Internacional de Patentes é dividida hierarquicamente em oito 

grandes seções: 

Seção A: Necessidades Humanas; 

Seção B: Operações de Processamento; Transporte; 

Seção C: Química; Metalurgia; 

Seção D: Têxteis; Papel; 

Seção E: Construções Fixas; 

Seção F: Engenharia mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão; 

Seção G: Física; 

Seção H: Eletricidade; 

Tais seções são consideradas o nível mais alto na hierarquia da classificação. 

São descritas utilizando o símbolo da seção (letras maiúsculas que vão de A a H) e em 

seguida o seu título, conforme na figura 7:  
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Figura 7 - Classificação de Patentes: Seção. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Assim temos: Seção A- Necessidades humanas, onde o A representa o símbolo 

da seção e Necessidades Humanas que é a representação do título da seção. O título é 

referente as seções citadas anteriormente e trata de assuntos muito amplos. Dentro das 

seções temos ainda as subseções. Subseções são as divisões internas que ocorrem dentro 

das oito grandes seções. São os títulos que não possuem símbolos. Um exemplo é: 

Figura 8 - Classificação de patentes: Seção e Subseção.

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

• Seção Seção A- Necessidades 
Humanas 

• Subseção Agricultura; 

 Produtos Alimentícios; Tabaco;                  

 Artigos Pessoais ou Domésticos 

 Saúde; Salvamento; Recreação 

Seção 

Subseçã

o 
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O segundo nível hierárquico abrange as classes. Classes são subdivisões das 

seções compostas pelo símbolo (de dois dígitos); o título e o índice da classe (pequenos 

resumos que exemplificam seu conteúdo). Nem todas as classes o possuem os índices. 

Assim temos: 

Figura 9 - Classificação: Seção e Classe. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Porém no momento da descrição colocamos apenas o símbolo (Letra A) e a 

classe (01), sem precisar descrever os significados. Assim, Seção A – Necessidades 

Humanas e Classe 01 -Agricultura; Silvicultura; Pecuária; Caça; Captura em 

Armadilhas; Pesca simplifica-se em: A01. Onde A é a seção e 01 é a classe.  

Temos também o terceiro nível hierárquico do sistema de classificação que é 

composto pelas subclasses. Cada classe se compõe de um número de subclasses, que 

varia de um a três. O terceiro nível hierárquico é apresentado da seguinte maneira: 

Símbolo da subclasse (símbolo da classe + uma letra maiúscula), Título da subclasse 

(indicação do conteúdo da subclasse), Índice da subclasse (pequeno resumo) e 

Cabeçalho de orientação (indicação de matéria). Assim temos o exemplo:  

H01S DISPOSITIVOS UTILIZANDO A EMISSÃO ESTIMULADA 

Onde H01S é o símbolo da subclasse e Dispositivos utilizando a emissão 

estimulada é o título da subclasse. Os índices da subclasses estão presentes em quase 
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todas as subclasses do sistema, mas os cabeçalhos de orientação apenas quando o 

sistema julgar necessário.  

Por fim, temos os grupos que são subdivisões das subclasses, podendo ser 

grupos principais ou subgrupos. São compostos da seguinte maneira: símbolo do grupo 

(símbolo da subclasse seguido de dois números separados por uma barra oblíqua), 

Símbolo do grupo principal (símbolo da subclasse seguido de um número de um a três 

dígitos, da barra oblíqua e do número 00), Título do grupo principal (definição da 

matéria; normalmente em negrito), Símbolo do subgrupo (símbolo da subclasse seguido 

por um número de um a três), Título do subgrupo (definição do campo de matéria 

técnica). Segue o exemplo: 

H01S 3/00 Lasers 

H01S 3/14 • caracterizados pelo material utilizado como meio ativo 

Onde o título de 3/14 deve ser lido como: Lasers caracterizados pelo material 

utilizado como meio ativo. 

Resumindo a hierarquia do Sistema Internacional de Classificação se 

exemplifica com as seções no topo da hierarquia, seguidos de classes, subclasses e 

grupos, assim como esquematizado na figura 10: 

Figura 10 - Hierarquia da Classificação. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Seção Subseção 

Classes 

Subclasses Grupos 

Principais 

Subgrupos 
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3.7 RESPONSÁVEIS PELAS PATENTES 

Mundialmente, o órgão responsável pela manutenção, atualização e proposição 

de padrões de proteção intelectual é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI). Mantido pela Organização das Nações Unidas, o OMPI tem como principais 

funções: 

 

1. Estimular a proteção da Propriedade Intelectual em todo o 

mundo, mediante a cooperação entre os Estados; 

2. Estabelecer e estimular medidas apropriadas para promover a 

atividade intelectual criadora e facilitar a transmissão de tecnologia 

relativa à propriedade industrial para os países em desenvolvimento, 

com o objetivo de acelerar os desenvolvimentos econômicos, sociais e 

culturais. 

3. Incentivar a negociação de novos tratados internacionais e a 

modernização das legislações nacionais. (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2013.) 

 

No Brasil, em 2009, a OMPI estreitou relações com o órgão responsável pela 

concessão de patentes no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mantido 

pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior. Com sede na 

cidade do Rio de Janeiro, o INPI disponibiliza formulários online para requerimento de 

patentes nos valores iniciais de 235 reais em papel e no valor de 95 reais para pessoas 

naturais, microempreendedor individual, microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas, instituições de ensino e pesquisa, entidades sem fins lucrativos, bem como 

por órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios. O INPI possui um acervo com 

cerca de 32 milhões de registros de patentes, sejam elas nacionais ou não.Vale ressaltar 

que o valor é apenas inicial e que existem custos adicionais ao longo do processo. Os 

depósitos iniciais não são realizados online apenas realizados através de boletos. Após 

esse relacionamento firmado, as organizações puderam trabalhar de maneira próxima 

padronizando e atualizando os interesses mútuos.  
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3.7.1 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Apesar de o Distrito Federal possuir três grandes universidades: a Universidade 

Católica de Brasília (UCB), o Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) e 

Universidade de Brasília (UnB), sendo as duas primeiras privadas e a última pública, o 

presente trabalho permeia em torno apenas da Universidade de Brasília. Isso porque a 

UnB é a que possui maior representatividade na produção e concessão de patentes no 

Distrito Federal, segundo dados do ano de 2013 do Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual.   

Inaugurada em abril de 1962, a UnB possui em 2013 aproximadamente 29 mil 

alunos e 2500 professores, 109 cursos de graduação, 147 cursos de pós-graduação 

stricto sensu e 22 especializações lato sensu, subdivididos em quatro campus ao redor 

do DF. Ligados à Universidade estão o Hospital Universitário, a Biblioteca Central e o 

Hospital Veterinário (localizados no campus Asa Norte) e a Fazenda Água Limpa. Está 

composta por 26 Institutos e Faculdades e 21 Centros de Pesquisa. 

Dentre os 21 Centros de Pesquisa pertencentes a UnB, o Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico  (CDT) é o responsável pelo gerenciamento dos inventos 

patenteados da Universidade.  

 

3.7.2 CENTRO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/ 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

O CDT da Universidade de Brasília (UnB) é a empresa encubada responsável 

por tratar de assuntos relacionados à tecnologia, não só com a comunidade acadêmica, 

mas também com empresários e governo. Tem como objetivo “estimular novos 

empreendimentos e disponibilizar os meios para que haja geração e transferência de 

conhecimento para os diversos segmentos produtivos” (CDT, 2013). Ligado ao Centro 

encontra-se um núcleo especializado em proteção da propriedade intelectual da 

comunidade acadêmica. 

Responsável por proporcionar um ambiente propício para o desenvolvimento de 

tecnologias, e como consequência gerar conhecimento dentro da universidade, o CDT é 
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o gestor do Parque Científico e Tecnológico da UnB. Assim, pode auxiliar não só a 

comunidade, mas também as parcerias no desenvolvimento de produtos e serviços 

voltados para a geração, melhoramento e manutenção de novas tecnologias. Além dos 

serviços voltados para a tecnologia, o CDT visa: 

 

Ações relacionadas [...] ao empreendedorismo, inovação, 

associativismo e cooperativismo, o CDT é responsável pelo 

desenvolvimento econômico e consolidação de negócios, gerando 

trabalho, renda e sustentabilidade. (CDT, 2014). 

 

 Vale ressaltar que a missão e visão do Centro são respectivamente: 

 

Apoiar e promover o desenvolvimento tecnológico, a inovação e o 

empreendedorismo em âmbito nacional, por meio da integração entre 

a universidade, empresas e a sociedade em geral, contribuindo para o 

crescimento econômico e social e ser o Centro de excelência no apoio 

à gestão da inovação tecnológica, transferência de tecnologia e 

estímulo ao empreendedorismo. (CDT, 2014). 

 

 

 O Centro de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília 

trabalha então com o desenvolvimento e disseminação da tecnologia voltada para a 

estimulação do ensino, inovação e empreendedorismo. Seus principais projetos são:  

1. Desenvolvimento empresarial: estímulo de criação e desenvolvimento do 

empreendedorismo no Distrito Federal através de multiencubadoras de 

empresas e hotéis de projetos. 

2. Ensino, Pesquisa e Difusão do Empreendedorismo: apoio ao 

desenvolvimento de Empresas Júnior e Escola de Empreendedores. 

3. Transferência de Tecnologia: proteção das pesquisas realizadas dentro da 

Universidade e transferência de tais conhecimentos para a sociedade. 

4. Gestão da Cooperação Institucional: desenvolvimento de produtos e serviços 

voltados para o ensino, inovação, tecnologia e empreendedorismo através de 

parcerias com empresas externas à UnB. 
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3.7.3 NÚCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Mais conhecido como NUPITEC, o Núcleo de Propriedade Intelectual faz parte 

do Núcleo de Informação Tecnológica da Universidade de Brasília e é mantido pelo 

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da universidade. É responsável por 

proteger os inventos tecnológicos realizados pela universidade. Protege não só patentes 

como também outras vertentes da propriedade intelectual voltadas à tecnologia. Seu 

objetivo é:  

Apoiar o pesquisador nos procedimentos relacionados à proteção, 

entre eles, a análise da invenção, a elaboração da redação de patente, o 

depósito e o acompanhamento dos pedidos de proteção junto ao 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão do governo 

responsável por este tipo de proteção. (CENTRO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, 2013.) 

 

Age principalmente auxiliando pesquisadores a analisar, elaborar, depositar e 

acompanhar pedidos de patentes.Assim, o NUPITEC é referencial dentro da 

universidade para assuntos relacionados à proteção da propriedade intelectual 

tecnológica. 

3.8 COMO REQUERER UMA PATENTE 

Antes mesmo de requerer que seu invento seja patenteado é necessário estar 

atento a algumas exigências. Uma invenção só é patenteada quando atende aos três 

requisitos básicos definidos pelo INPI: novidade, atividade inventiva e aplicação 

industrial. Já o modelo de utilidade “é patenteável quando o objeto de uso prático (ou 

parte deste) atende aos requisitos de novidade na nova forma ou disposição, aplicação 

industrial e envolve um ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou 

na sua fabricação” (art. 9° da Lei da Propriedade Intelectual). Para exemplificar melhor 

é possível utilizar da definição de França (1997) que discorre sobre o que é necessário 

nos inventos para que os mesmos possam ser patenteados:  

A patente é concedida a quem provar ter feito o depósito mais antigo, 

independentemente de datas de criação ou invenção. A exceção mais 

notória é vista nos Estados Unidos, onde a autoria de um invento é 

reconhecida a quem provar tê-lo concebido primeiro (até janeiro de 

1996 só eram aceitos como prova os documentos gerados dentro dos 

EUA); 
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A invenção para a qual se pede patente deve atender ao requisito de 

novidade absoluta, isto é, em relação ao mundo todo. Como esse 

critério é muito difícil de ser aferido, considera-se informalmente a 

divulgação por escrito, que é mais facilmente pesquisada. Geralmente 

concede-se um período de graça, de doze meses anteriores ao pedido 

de depósito, no qual o inventor,ou terceiros em contato com este, ou 

mesmo órgãos oficiais patentários, podem divulgar o invento sem 

quebra do requisito de novidade, normalmente para fins 

experimentais; 

A patente deve representar uma atividade inventiva, ou seja, nãodeve 

ser naturalmente inferida do estado atual da técnica, pela atuação de 

um tecnólogo de formação regular. Como exceção, podemos apontar o 

Japão, que não tem se preocupado muito em aferir a inventividade 

contida em suas patentes - algumas são óbvias ou rotineiras; 

A patente deve ter aplicação industrial; assim, teorias científicas, 

métodos matemáticos, programas de computador, criações estéticas, 

técnicas cirúrgicas, obras arquitetônicas e literárias, etc., não são 

patenteáveis; 

Considera-se ainda não patenteável o que for contrário à moral, 

àsegurança e à saúde pública, bem como seres vivos e materiais 

biológicos como encontrados na natureza, excetuando-se, em alguns 

países, os micro-organismos transgênicos (ou seja, modificados pela 

ação humana), e os cruzamentos de raças animais e vegetais. Em 

alguns países proíbe-se o patenteamento de ligas metálicas e materiais 

resultantes de transformações atômicas. A questão da engenharia 

genética e das transformações produzidas em seres vivos continua 

sendo altamente polêmica e longe de obter um consenso internacional; 

assim, a legislação patentária em cadapaís pode diferir bastante quanto 

a esse assunto. (FRANÇA, p. 241, 1997). 

 

Fica mais fácil ainda entender os requisitos das patentes, quando se estuda o 

estado da técnica, o período de graça e a prioridade. Esses conceitos regem os prazos de 

depósitos e exposições dos inventos e dos modelos de utilidade. De acordo com o Guia 

de Depósitos de patentes, criado pelo INPI em 2006, “O Estado da técnica é constituído 

por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de 

patentes” (art.11 §1°da Lei da Propriedade Intelectual).Vale ressaltar que a data de 

depósito que é a responsável pelo estado da técnica, mas nem sempre bem delimitada. 

Variações causadas pelo período de graça e pela prioridade ocorrem com mais 

frequência do que imaginado: 

O Período de Graça: consiste na concessão de um prazo de 12 meses 

a partir da data de divulgação de uma invenção ou modelo de utilidade 

para o seu autor depositar um pedido de patente (art. 12, Lei da 

Propriedade Intelectual).  

A Prioridade Unionista: estabelecida pelo art.4º da CUP assegura 

que, no prazo de doze meses, a divulgação da invenção, ou do modelo 
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de utilidade, em decorrência do primeiro depósito de um pedido em 

um dos países signatários desse acordo, não prejudica o depósito 

posterior do pedido correspondente em nosso país (art. 16, Lei da 

Propriedade Intelectual).  

APrioridade Interna: O pedido de patente de invenção ou de modelo 

de utilidade depositado originalmente no Brasil (sem reivindicação de 

prioridade e não publicado) assegura o direito de prioridade a um 

pedido posterior (sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo 

mesmo requerente ou sucessores), dentro do prazo de um ano (art.17, 

Lei da Propriedade Intelectual).  

O estudo da técnica, o estado da graça e as prioridades facilitam a concessão de 

patentes e a permissão do seu uso, antes mesmo do invento ou modelo de utilidade ser 

concedido. Assim, tanto o invento como o inventor  são assegurados. É importante 

ressaltar que um invento é assegurado até 12 meses após sua criação, ou seja, o inventor 

tem, basicamente, um ano para requerer o patenteamento do invento ou modelo de 

utilidade. Porém, o período de graça e as prioridades unionistas e internas não são iguais 

para todos os países. Por isso, a concessão de patentes se torna mais difícil.  

Outras condições mais específicas também são necessárias para a concessão de 

patentes. São elas:  

1. Suficiência descritiva: O privilégio de invenção (PI) ou o 

modelo de utilidade (MU) devem ser descritos de forma detalhada e 

minuciosa. Assim, qualquer profissional no assunto deve conseguir 

reproduzi-la apenas lendo o que foi apresentado.  

2. Unidade do pedido de patente: Os pedidos devem ser feitos para 

uma única invenção ou um conjunto de invenções que abrange um 

único conceito inventivo.  

3. Clareza e precisão das reivindicações: As PI e ou MU devem 

ser descritos de maneira clara e precisa, sem deixar brechas para 

dúvidas.  

 

Vale ressaltar que, de acordo com a Lei de Propriedade Intelectual Brasileira, 

alguns objetos e matérias já são previamente não considerados patentes de invenção 

e/ou modelo de utilidade. São eles: descoberta, teorias científicas e métodos 

matemáticos; concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos 

comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 

as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; 

programas de computador em si; apresentação de informações; regras de jogo; técnicas 

e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, 
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para aplicação no corpo humano ou animal; o todo ou parte de seres vivos naturais e 

materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o 

genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos 

naturais. 

E ainda aquelas que não são passíveis de proteção: o que for contrário à moral, 

aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; as substâncias, matérias, 

misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas 

propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, 

quando resultantes de transformação do núcleo atômico; o todo ou parte dos seres vivos, 

exceto os microorganismos transgênicos que tendam aos três requisitos de 

patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no 

art. 8° e que não sejam mera descoberta.  

Após checar todos os pré-requisitos e analisar se seu invento ou modelo de 

utilidade pública está dentro dos padrões, o pedido de patentes deve obrigatoriamente 

ser realizado através do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, podendo ser 

requerido através do próprio website (http://www.inpi.gov.br), pelos correios, pela sede 

do INPI ou por qualquer um dos escritórios ao redor do Brasil. Para fazer o pedido são 

necessários os seguintes documentos:  

- Requerimento; 

- Formulário FQ001 – Pedido de Patente ou Certificado de Adição; 

- Relatório descritivo; 

- Reivindicações; 

- Desenhos (se for o caso); 

- Listagem de Seqüência Biológica, em meio eletrônico (se for o caso); 

- Resumo;  

- Comprovante de pagamento original da retribuição relativa ao depósito 

Cada área de requerimento de patentes pede documentos específicos, então é 

necessário que o inventor esteja atento ao que realmente deve ser depositado para o 

requerimento. Vale lembrar que os modelos de requerimento, o relatório descritivo e o 

formulário FQ001 estão disponíveis no próprio website do INPI. Os pedidos só são 

realizados após o pagamento de taxas que variam de acordo com o invento depositado. 
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Após receber os pedidos de patentes de invenção e de modelos de utilidade 

pública, o INPI começa o processo para patenteamento que dura cerca de 36 meses. 

 

 

 

Figura 11- Processo de requerimento de patentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.9  O BIBLIOTECÁRIO E AS PATENTES 

As patentes são ricas fontes de informação, pois nesses documentos são 

encontradas informações de teor inventivo e valor econômico. A utilização correta 

dessas informações possibilita um crescimento não só econômico, mas também 

intelectual da comunidade que a agrega. Isso porque, os documentos de patentes são 

carregados de conhecimento pronto para ser utilizado. Porém, é necessária uma gestão 

competente de tais informações. Assim, entra o papel do profissional da informação, 

mais especificamente, o bibliotecário, uma vez que esses são responsáveis por tratar a 

informação desde sua criação, passando por sua manutenção, sua disseminação e sua 

utilização. Portanto, interessa saber que existem diversas formas, pouco conhecidas de 

como os bibliotecários pesquisam ou tratam os documentos de patentes. A primeira 

delas é na busca eficaz e eficiente de informações em bases de dados nacionais e 

Depósito Resultado Formulários e 

Taxas 

Concedido 

Indeferido 
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internacionais sobre, por exemplo, a possível existência de um invento ou se este 

encontra-se em processo de patenteamento. É possível auxiliar na busca e na 

apresentação de patentes com informações detalhadas sobre as matérias a serem 

utilizadas no novo invento. Os bibliotecários classificam as patentes, respeitando sua 

hierarquia e visam facilitar a disseminação dessa informação, que são voltadas 

principalmente para o ensino e para o desenvolvimento de novos produtos no mercado 

tecnológico. 

A hierarquia e classificação das patentes são realizadas, quase prioritariamente, 

seguindo o Sistema Internacional de Classificação de Patentes, que permite uma 

classificação didática e uma recuperação eficiente e eficaz de seus documentos. 

A pesquisa sistemática dos documentos permite ao bibliotecário conhecersobre 

os períodos de proteção e quando será possível a utilização de todas as informações 

presentes nos documentos por outros indivíduos além de seu inventor. Tal fato permite 

que instituições utilizem desses conhecimentos para melhorar ou promover a realização 

de um novo invento.  

4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho permeia em torno da análise das informações 

colhidas através do banco de patentes do Instituto da Propriedade Intelectual (INPI) e a 

importância das informações analisadas na produção tecnológica do Distrito Federal. 

O método de coleta de dados foi realizado através de análise de tabelas 

disponíveis no sítio do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 

(http://www.inpi.gov.br) e de buscas na própria base de dados Pesquisa na Propriedade 

Industrial (pPI) do instituto, visando uma análise, essencialmente, quantitativa dos 

dados. 

Os dados analisados foram extraídos da base de dados do Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual em duas fases e analisados de maneira quantitativa. 

Primeiramente, foram coletados através das estatísticas disponíveis pelo próprio 

sistema, apresentadas em tabelas e compostas por dados de todos os Estados brasileiros 

e o Distrito Federal. Como a pesquisa é restrita ao DF, as tabelas analisadas foram 

exclusivamente as que compunham de informações da Região Centro Oeste, para que 

pudesse ser realizada uma comparação entre os estados dessa área. 
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Os registros dos dados computados da primeira fase pertencem aos anos de 1998 

a 2011 e abrangem informações sobre patentes de invenção, modelo de utilidade 

pública, certificado de adição e depósitos via tratado de cooperação de patentes (Patent 

Cooperation Treaty), computados pelo ano de entrada em fase nacional.  

A segunda fase de coleta dos dados foi baseada em patentes e modelos de 

utilidade realizada exclusivamente pela Universidade de Brasília (UnB). Vale ressaltar 

que a UnB foi a universidade escolhida por ser a maior e a universidade que mais 

contribui na produção intelectual do DF.  Os dados nessa fase foram coletados um a um 

através de pesquisa simples no sistema. Baseado em estratégia de busca realizada pelos 

pesquisadores Amadei e Torkomian (2009), a estratégia de busca se dá como no 

exemplo abaixo: 

Tabela 2 - Estratégia de busca: base de dados do INPI. 
Universidade Estratégia de Busca Período Recuperado 

UnB UnB OR 

Universidade de Brasília 

1998 – 2011 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

O período de busca foi estipulado entre 1998 e 2011, porque as oficializações 

dos documentos de patentes demoram até 36 meses para serem finalizadas. Como a 

pesquisa foi realizada no ano de 2013, os dados mais recentes e atualizados de patentes 

concedidas pertencem ao ano de 2011. Tal fato justifica as tabelas de estatísticas do 

sistema que abrangem apenas registros nesse período de tempo 

O registro de dados foi separado em dois grupos. O primeiro deles trata dos 

pedidos de patentes depositados e o segundo das patentes que realmente foram 

concedidas.  

5. ANÁLISE DE DADOS 

Após a coleta de todos os dados é possível analisá-los, levando em consideração 

diversos aspectos, tais como as áreas que mais possuem documentos patenteados e de 

que forma tais patentes influenciam no desenvolvimento de pesquisas em áreas 

específicas  na região Centro Oeste. 
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5.1 PATENTES DEPOSITADAS 

A relação entre o número de patentes depositadas por estado da Região Centro 

Oeste entre 1998 e 2011 é apresentada na figura 12, onde cada caixinha seguida pela 

seta representa o número total de patentes depositadas por estados:  

 

Figura 12 - Patentes depositadas na Região Centro Oeste entre 1998 e 2011. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

Nota-se que o Distrito Federal e o Estado de Goiás foram os responsáveis ativos 

pelo depósito de patentes da Região Centro Oeste. Assim como no gráfico 1, em que a 

porcentagem de patentes depositadas é bem superior à dos Estados de Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. 

Total: 4082 
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Gráfico 1 - Percentual de Patentes Depositadas na Região Centro Oeste.

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

O DF é considerado como o maior depositante, com 41% dos depósitos e o 

Estado de Mato Grosso do Sul o que menos contribui com 10% dos depósitos.  

Apesar do alto número de patentes depositadas pela Região (somados em 4082), 

o número não se repete quando se trata das patentes concedidas. O número de 

concessões é visivelmente menor.  
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Figura 13 - Relação de patentes concedidas na Região Centro Oeste entre 1998 e 

2011. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

Vale ressaltar que as patentes depositadas são aquelas que ainda não foram 

analisadas pelo INPI e ainda não possuem caráter de patentes oficial, ao contrário das 

patentes concedidas, que já possuem caráter oficial de patentes.O DF é responsável por 

quase 43%, ou seja, quase metade das patentes concedidas na Região Centro Oeste. 

É alarmante ver que das 4082 patentes depositadas entre os anos de 1998 e 2011 

apenas 176 foram concedidas, ou seja, cerca de 4,31%. Diversos motivos podem 

explicar o porquê de um número tão baixo, entre eles podemos destacar a falta de 

adequação do requerimento às exigências propostas pelo INPI e pesquisas falhas na 

busca de informações sobre patentes já existentes. O gráfico abaixo apresenta a 

diferença entre os depósitos de 4082patentes e as concessões de apenas 176 do total. 
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Gráfico 2: Relação entre patentes depositadas e concedidas na Região Centro 

Oeste. 

  

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2 PATENTES DEPOSITADAS E CONCEDIDAS NO DISTRITO 

FEDERAL 

 Por se tratar do maior produtor de patentes da região Centro Oeste, o 

Distrito Federal será o foco principal da análise de dados do presente trabalho. Como 

visto anteriormente, o DF foi responsável pelo depósito de 1575 patentes entre os anos 

de 1998 e 2011. Apesar de ser o maior responsável por depósitos na Região Centro 

Oeste, o DF continua bem atrás do produtor principal do país, São Paulo. Para se ter 

uma ideia, apenas no ano de 1998, São Paulo depositou cerca de 2311 patentes, muito 

mais do que o DF depositou em 13 anos. 
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Gráfico 3 - Número de patentes depositadas em São Paulo em 1998 e no Distrito 

Federal entre 1998 e 2011. 

 

Fonte - Elaborado pela autora.   

 

Outro dado é que de 1575 patentes depositadas apenas 75 foram concedidas no 

DF, ou seja, apenas 4,76%. Assim como apresentado no gráfico 4: 

Gráfico 4 - Número de patentes depositadas e concedidas no Distrito Federal 

entre os anos de 1998 e 2011. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.   
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 Muitos são os motivos para essa desigualdade adiante. De tal diferença 

vamos focalizar nos dados colhidos das patentes concedidas, que são o foco da análise 

de dados. 

5.3 PATENTES CONCEDIDAS 

É interessante compreender que a concessão das patentes no DF não foram 

lineares, progressivas ou regressivas no decorrer dos anos de 1998 e 2011,assim como 

especificado no gráfico 5: 

Gráfico 5 - Concessão de patentes no Distrito Federal entre 1998 e 2011. 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora.   

 

 

 O ano de 1998 foi o que mais obteve concessões em contraste aos anos de 2001, 

2005 e 2007 que foram os que menos obtiverem concessão. Posteriormente, serão 

apresentados os maiores responsáveis pela produção das patentes no DF e em quais 

tipos de produção se destacaram. 

 

5.4 CONCESSÃO DE PATENTES NO DF POR MODALIDADES 

Relembrando que tanto o depósito como a concessão de patentes são divididos 

em quatro campos importantes: Privilégio de invenção (PI): invento com teor totalmente 

novo; Modelo de utilidade (MU): invento criado para melhorar o desenvolvimento de 
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invento já existente; Certificado de adição (CA): invento aperfeiçoado; Depósitos via 

tratado de cooperação de patentes (Patent Cooperation Treaty), computados pelo ano de 

entrada em fase nacional (PCT). As estatísticas podem ser apresentadas e 

compreendidas separadamente: 

Gráfico 6 - Número de concessões de patentes no DF por modalidades. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 Os privilégios de invenção, inventos com teor totalmente novo e potencial 

industrial, lideram as concessões entre os anos de 1998 e 2011. A frente dos modelos de 

utilidade pública, inventos criados para melhorar o uso e utilidade de inventos já 

criados, com apenas três criações a menos. Os certificados de adição, versão aprimorada 

de invento já existente, e os depósitos via Tratado de Cooperação representam a linha 

mais baixa do gráfico com menos de cinco concessões cada.  

 Vale ressaltar que os privilégios de invenção e modelo de utilidade pública são 

produzidos exclusivamente com potencial industrial, assim justifica-se o alto número de 

concessões das duas vertentes. Apesar de indústrias e Universidades serem os dois 

principais produtores de patentes no Distrito Federal, trabalharemos apenas as 

concessões das Universidades do DF, deixando as indústrias para outra oportunidade. 
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5.5 PRODUÇÃO DE PATENTES NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

A Universidade de Brasília é a responsável ativa PELA produção tecnológica do 

Distrito Federal. Dos 75 inventos patenteados na capital do Brasil, 66 foram concedidos 

à Universidade de Brasília, o que explica o porquê da Universidade ser a responsável 

quase que exclusivamente pelo desenvolvimento tecnológico do Distrito Federal.  

Gráfico 7 - Número de patentes concedidas no Distrito Federal  e pela 

Universidade de Brasília. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.   

 

 

Ao comparar, cerca de 88% da produção de patentes do Distrito Federal foi 

produzida pela Universidade de Brasília, seja como única produtora ou com parcerias. 

Tornando-a a maior produtora de inventos patenteados do capital do país, frente a 

grandes indústrias e instituições. 

Um número expressivo de concessões de patentes da UnB foi realizado 

juntamente a Universidades de outros Estados e Indústrias, candangas ou não. De um 

total de 66 patentes concedidas a Universidade de Brasília, 35 são referentes a 

universidade como única depositante e 31 à universidade com parcerias, assim como no 

gráfico 8: 
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Gráfico 8 - Comparação entre patentes concedidas a Universidade de Brasília e a 

Universidade de Brasília com parcerias. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.   
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Gráfico 9 - Relação de parcerias entre universidades e indústrias.

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

Vale ressaltar que dentre as Universidades que mais fizeram parcerias com a 

UnB destacam-se a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal de Goiás (UFG). Já entre as indústrias e 

institutos o maior representante foi a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária 

(EMBRAPA) com sede no Distrito Federal. Assim como representado no gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 10 - Parceria entre a Universidade de Brasília e outras universidades. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.   

 

A produção da UnB se restringe quase que exclusivamente aos privilégios de 

invenção, que são responsáveis por 90,9% da produção. Os outros 9,10% abrangem as 

estatísticas dos modelos de utilidade. 

Gráfico 11 - Relação entre privilégios de invenção e modelos de utilidade 

pública. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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5.5.1 PATENTES CONCEDIDAS POR SEÇÕES 

Levando em consideração as oito seções áreas da classificação de patentes a 

Universidade de Brasília possui produção na área A e C que respectivamente se referem 

às Necessidades Humanas e Química e Metalurgia. 

Gráfico 11 - Relação de patentes concedidas à Universidade de Brasília por 

grandes áreas no Sistema de Classificação de Patentes. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 Analisando o gráfico, entende-se que a concessão expressiva de patentes 

na Universidade de Brasília se dá basicamente em duas grandes áreas, como citado 
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6. CONCLUSÃO 

Poucos autores falavam sobre a utilização das patentes como fonte de 

informação no passado, isso porque o assunto era pouco conhecido entre a comunidade 

acadêmica e geral. Tal aspecto tornou-se mais frequente apenas quando as instituições, 

públicas e privadas, perceberam a importância de tais documentos como fonte de 

aquisição de investimentos em pesquisa e desenvolvimento a fim de um estímulo ao 

crescimento econômico da comunidade, região ou até mesmo país. Entram então os 

profissionais da informação, com pontualidade, o bibliotecário, que é responsável por 

gerir todas as informações presentes não só no documento em si, mas também todo o 

processo desde a criação até divulgação dos dados das patentes, tornando-se assim o 

responsável por mostrar à comunidade industrial e acadêmica que os documentos de 

patentes são documentos informacionais, com detalhes sobre todo e qualquer tipo de 

invento criado e patenteado. A sua exploração gera em universidades uma maior 

disseminação de conhecimento, em indústrias e empresas um valor competitivo e no 

governo a possibilidade de auxilio no desenvolvimento econômico da região. 

Infelizmente o assunto ainda é pouco tratado na comunidade acadêmica.  

Apresentando conceitualmente as patentes como documento informacional é 

possível perceber que os documentos de invenções tecnológicas são detentores de 

informações que não são encontrados em nenhum outro meio, mais precisamente, 

autores apontam que cerca de 70% das informações presentes em seus documentos não 

podem ser localizadas em nenhum outro tipo de material, o que faz das patentes fontes 

quase que exclusivas de conhecimento.  

As patentes são consideradas títulos de propriedade industrial que possuem 

potencial valor econômico agregado e são consideradas verdadeiras fontes de 

informação capazes de armazenar informações com alto valor econômico e intelectual. 

No Brasil, as indústrias e as universidades são as principais criadoras de inventos 

patenteados, o que as torna participantes ativos no desenvolvimento econômico do país. 

Analisando de forma exploratória as patentes depositadas e concedidas pelo 

Distrito Federal ficou claro que apesar de o DF ser o maior produtor de patentes da 

Região Centro Oeste, ainda está atrás de produtores ativos como São Paulo. Dados 

demonstram que o estado de São Paulo produziu em um ano o que o DF produziu em 
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longos três anos. Isso mostra o quanto a capital ainda não possui pé de igualdade para 

disputar com o mercado tecnológico do estado paulistano.  

Outro ponto importante a se destacar é a participação da Universidade de 

Brasília nas produções de patentes do Distrito Federal. Isso porque das setenta e cinco 

(75) patentes concedidas, a Universidade de Brasília possui participação em sessenta e 

seis (66) delas, ou seja, a UnB é responsável por 88% das patentes produzidas na capital 

do país. Tal fato torna a Universidade de Brasília como principal instituição brasiliense 

responsável pelo desenvolvimento tecnológico do Distrito Federal, com participações 

ativas na sua produção de inventos. Assim, a segunda parte do estudo se concentra em 

dados da universidade especificamente. 

As patentes são ainda instrumentos de alto potencial competitivo e influenciam e 

muito no desenvolvimento tecnológico da região. Funciona como um ciclo: o governo 

investe em pesquisa e desenvolvimento o que ajuda direta e indiretamente a criação de 

novos inventos. Posteriormente, o novo invento, com alto potencial econômico 

agregado, é patenteado. Assim, empresas, governo e universidades possuem acesso a 

documentos de patentes ricos em informações detalhadas sobre materiais que podem ser 

utilizados para a criação de novas invenções. Tal relação entre empresas, governo e 

universidades remunera a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. Isso 

porque as empresas e o governo investem na pesquisa científica e no desenvolvimento 

para como resultado a criação de inventos novos, que após protegidos os seus direitos 

gerarão estímulos ao crescimento econômico da região.    

Assim, quanto mais o governo investe na universidade, mais ela produz e mais o 

Distrito Federal tem possibilidade de se desenvolver economicamente. Isso porque 

empresas do Distrito Federal passaram a produzir inventos criados nas universidades, 

como por exemplo, sapatos especiais para indivíduos diabéticos e kit de motorização 

para cadeiras de rodas manuais. A universidade produz mais privilégios de invenção do 

que modelos de utilidade. Só os privilégios rodam em torno de 90% da produção da 

UnB.  

Apesar da participação efetiva da Universidade de Brasília nas produções do 

Distrito Federal, a UnB não é a maior responsável por manter o crescimento econômico 

do DF. Isso porque o pátio tecnológico da capital do país é composto em sua maioria 

por indústrias não nascidas na região. Porém, é importante entender que quanto mais o 
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DF investir em pesquisa e desenvolvimento mais a universidade produzirá, o que poderá 

despertar a necessidade de empresas de outras regiões se fixarem na capital atrás de 

novas possibilidades de criações tecnológicas. 
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