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(PIB real per cápita, 1300-2000, escala logarítmica)

o A Inovação é determinante 
para o crescimento do PIB 
per cápita  

o A renda per cápita cresceu
15 vezes entre 1810 y 
2010: 

US$ 2,000 →US$ 30,000

WIPO Report – Breackthrough Innovation and Economic Growth, 2015
www.wipo.int

I – Crescimento Econômico em sete séculos



II - Importância econômica da P.I. 

Indústrias de utilização intensiva de Direitos de Propriedade Intelectual e desempenho econômico na União Europeia 
Relatório de Análise ao Nível Industrial, setembro de 2019 Terceira edição; EUIPO e EPO 
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/IPR-

intensive_industries_and_economicin_EU/summary/IP_Contribution_Report_092019_execsum_pt.pdf

Contribuição de Indústrias com utilização Intensiva de DPI para o emprego na União 
Européia



PI em Números



PI em Números: Pedidos Mundiais de Patentes (1883 – 2018)



PI em Números



Depositantes PCT 2015 - 2017

UNICAMP – Estadual de Campinas 52

MAHLE Metal Leve S.A. 38

Universidade Federal de MG (UFMG) 28

Natura Cosméticos S.A. 23

Robert Bosch Limitada 21

Universidade Estadual Paulista Júilio
Mesquita Filho (UNESP)

21

WEG Equipamentos Elétricos  - Motores 18

Oxiteno S.A. Indústria e Comércio 11

Principais solicitantes no PCT – BRASIL

3 Universidades: 40%

CHILE – 7 Universidades e /ou Centros de P&D: 91% 
COLÔMBIA – 7 Universidades e/ou Centros de P&D: 88%
MÉXICO – 4 Universidades e/ou Centros de P&D: 59%



Informações sobre PI



INSEAD, Universidade de Cornell
129 países
91.8% da população mundial
96.8% do PIB mundial
80 indicadores.

Construção de um conjunto de 
indicadores para medir a 
complexidade do processo inovador

O Índice Global de Inovação (IGI)

Sócios de conhecimento
Confederation of Indian Industry (CII), Dassault
Systèmes – The 3DEXPERIENCE Company, 
Confederação Nacional de Indústrias (CNI) e Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE)



Uma das 16 agências
especializadas das Nações
Unidas

192 Estados Membros

1536 funcionarios
123 paises

26 tratados

OMPI 

Missão

“Desenvolver um sistema internacional de P.I. 

equilibrado e eficaz, que facilite a geração de 

inovação e de criatividade para o benefício de 

todos”



OMPI

Provedor de Serviços
(gestão de registro 

internacional) 

Marco Normativo

Infra-estrutura e 
Informação

Cooperação



Cooperação para o Desenvolvimento

Estratégia Nacional de PI

Assistência Legislativa

Relatórios e estudos

Políticas institucionais de P.I. (Universidades, 

Centros de P&D; etc.)

Sistemas de TI /Plataformas

Centro de Apoio a Tecnologia e Inovação 
(CATIs) 

Programa de Atendimento a Inventores

Academia da OMPI 
(cursos regulares / cursos online)

Cursos – Ad hoc / “customizados”

I. Políticas / Marco 
Normativo 

II. Fortalecimento de 
Instituições/ 
infraestrutura e 
serviços

III. Capacitação

INFORMAçÃO / BASES DE DADOS GLOBAIS



Estratégia Nacional de PI
De que se trata?

Uma estratégia nacional de propriedade

intelectual (P.I.) é um conjunto de medidas 

formuladas por governos que fomentam e 

facilitam a eficaz criação, desenvolvimento, 

proteção e gestão da PI, no contexto de 

prioridades nacionais



Motivação

Definição de visão e metas de longo prazo específicas para PI 

Relacionar PI com prioridades e políticas nacionais

Apoiar a geração de PI em áreas estratégicas

Fortalecer instituições e melhorar o ambiente de negócios



1. Direto

– 20 países na Região LAC 

– Cambodia, Vietnam, Moldovia, Montenegro, 

Casaquistão, entre outros

2. Misto

- Filipinas, Chile

3. Indireto – na implementação de ações
específicas

– China; Índia; Rússia

O apoio da OMPI



Metodologia

Objetivo: facilitar a sistematização do processo

de desenho e implementação de estratégias

por meio de uso de ferramentas metodológicas

1. o Processo

2. Questiónarios modelo

3. Referências de indicadores



Etapas de Formulação de uma Estratégia Nacional de P.I.

Missão de avaliação

Equipe de Projeto/Comitê de Coordenação

Pesquisa documental/coleta de dados

Diagnóstico/primeira proposta

Consulta nacional

Elaboração da estratégia

Validação da estratégia

Implementação



Elementos chaves que devem ser definidos 
já no documento da Estratégia:

1. modelos de monitoramento e 
avaliação

2. garantia de alocação de recursos 
financeiros e humanos

Implementação



Lições aprendidas

• Articulação com as políticas públicas existentes
• Ampla participação de instituições/atores nacionais
• Atenção para  que o exercício não se reduza a uma estratégia
institucional (dos INPIs)
• Usar dados sobre PI e inovação para informar o exercício das
estratégias (estudos econômicos)
• Trabalho coordenado com o setor de planejamento (formato de 
política públicas à estratégia)
• Disponibilidade de recursos (financeiros, pessoal técnico, tempo)
• A OMPI passou a estabelecer um MOU com os países para 
implementação
• Estratégia de comunicaçâo (promoção em todos os níveis)
• Metas realistas para un determinado periodo
• Reconocimiento – ENPI com respaldo ao mais alto nível



PAÍSES DIRETO MISTO INDIRETO

CAMBODIA revisão da estratégia elaborada em 
2008. Exercício com apoio da OMPI

PERU Com apoio da OMPI. Um exercício 
inclusivo com ativa participação da 
Secretaria de Planejamento e 
diversos ministérios, setor privado , 
agências das Nações Unidas, 
academia e sociedade civil. Previsão 
de lançamento: início de 2020.

VIETNAM Com apoio da OMPI. Um exercício 
inclusivo com ativa participação 
diversos ministérios, setor privado , 
agências das Nações Unidas, 
academia e sociedade civil. Previsão 
de lançamento da ENPI fim de 2019

CHILE Primeiro exercício para o INAPI. Início de uma 
ENPI ampla em 2020

FILIPINAS Trabalho com colaboração da OMPI 
envolvendo diversas áreas do Governo e 
representantes do setor privado. Apoio OMPI 
para “diagnóstico” e “Consultas Nacionais”. 
Finalização prevista para 2019

Exemplos 



PAÍSES DIRETO MISTO INDIRETO

REP DA CORÉIA IP Framework Act (Julho, 2011) – cria o 
Conselho de PI coordenado pelo primeiro 
ministro que tem o mandato de formular e 
atualizar o plano nacional de PI 
(www.ipkorea.go.kr/frontEn/index.do#none) 

ÍNDIA 12 de maio de 2016. Política conduzida pelo 
Ministério de Comércio e indústria  
(Departamento de Política e Promoção 
Industrial) e implementada por diferentes 
setores do Governo

CHINA Em 2008, lançou sua Estratégia Nacional de 
PI . 
2013: ENPI 2.0 (com metas mais concretas)
Em 2018, estabelece um sistema inter-
ministerial para revisar e revigorar tal 
estratégia ( em andamento) 
(www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/
cn021en.pdf) 

Exemplos 

http://www.ipkorea.go.kr/frontEn/index.do#none
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn021en.pdf


EUA

• 1790: Lei de Patentes

• Fim do século XIX: USPTO 
com 200 examinadores e 
40.000 pedidos de 
patentes/ano

• Em 2017, entraram no 
USPTO 606.956 pedidos 
de patentes

CHINA

• 1984: Lei de patentes

• Abril de 1985: SIPO 
recebeu menos de 50.000 
pedidos de residentes

• Em 2017, com mais de 
6000 examinadores, 
recebeu 1.381.594 pedidos 
de patentes 

Algumas reflexões sobre o exercício Chinês

A evolução da estruturação e uso de um sistema de PI na China se 
deu em um ritmo extremamente veloz (menos de ¼ de século)



2008: Lançamento  ENPI
2013: ENPI 2.0 (com metas mais concretas)

VISÃO
• Em 2020, a China será um país com um alto nível relativo em termos de 

criação, uso, proteção e gestão de DPIs. 
• O ambiente legal para DPIs  estará melhor; 
• Organizações de mercado estarão melhores na criação, uso, proteção e 

gestão de DPIs
• O entendimento do público sobre PI será significativamente maior
• A qualidade e a quantidade da PI gerada no país servirá para  apoiar 

eficazmente os esforços de transformar a China em um país inovador
• O reconhecimento na China da importância do sistema de PI para promover o 

desenvolvimento econômico , a prosperidade cultural e o progresso social 

Algumas reflexões sobre o exercício Chinês



Algumas reflexões sobre o exercício Chinês (2014-2020) 

METAS / ENPI  (2014-2020) 2013 2015 2020

Patentes de invenção de residentes (/10.000 pessoas) 4 6 14

Pedidos de patentes PCT (10.000) 2.2 3.0 7.5

Média de anos de manutenção de patentes de invenção de 
residente

5.8 6.4 9.0

Registros de copyright (10.000) 84.5 90 100

Registros de software (10.000) 16.4 17.2 20

Valor total comercializado em contratos de TT (100 bi) 0.8 1.0 2.0

Royalties e taxas de licenças de exportações de direitos 
exclusivos (USD 100 mi)

13.6 20 80

Aumento anual de receita de serviços de PI (%) 18 20 20

Satisfação social com a proteção da PI (score) 65 70 80

Tempo médio exame  fundo/patente de invenção (meses) 22.3 21.7 20.2

Tempo médio de registro de marcas (meses) 10 9 9

Valor anual de financiamento de DPI (100 milhões) 687.5 750 1800



Algumas reflexões sobre o exercício Chinês

Comissão Interministerial  para monitorar a implementação (31 ministérios)

Governos de PROVÍNCIAS

Prefeituras de Cidades

Conselho de Estado



Estratégia de alcance de metas: PATENTES

→ Subsídios

e “Pressure Driving Mechanism” : níveis altos do Governo definindo 
tarefas para os níveis mais baixos e estes sendo pressionados para 
alcançar metas definidas pelo governo central. 
Como ?
Um processo de avaliação rigoroso com metas quantificadas. 
Os níveis mais locais com tarefas 
e os mais altos com a obrigação de prover os recursos necessários. 

“prêmios” (promoções, remunerações, reconhecimentos)

Algumas reflexões sobre o exercício Chinês

Cheng, W and Drahos, Peter (2018), How China built the world’s biggest patent office – the pressure driving mechanism, International
Review of Intellectual Property and Competition Law, IIC, 49(1), 5-47



Em 2016: Política Nacional de PI

Motivação
criar conscientização sobre a importância dos DPI como ativos 
financeiros e ferramentas econômicas
E 
Promover a formação de um ecossistema que catalise o potencial da 
PI para o crescimento econômico indiano e o desenvolvimento sócio-
cultural, ao mesmo tempo que protegendo o interesse público
Visão
Uma Índia em que criatividade e inovação são estimuladas por PI 
para o benefício de todos; em que IP promova avanços em S&T, 
artes e cultura, conhecimentos tradicionais, biodiversidade; em que 
conhecimento seja o principal motor do desenvolvimento e em que 
conhecimento proprietário se transforme em conhecimento 
compartilhado. 

Algumas reflexões sobre o exercício Indiano



7 OBJETIVOS

1. Conscientização sobre a importância da PI; 2. Geração de PI; 3. 
Contexto Legal e Legislativo; 4. Gestão e administração (INPIs); 5. 
Comercialização da PI; 6. Observância da PI; 7. Desenvolvimento de 
Capital Humano;

IMPLEMENTAçÃO/GOVERNANçA

Abordagem holística, coordenada pelo Departamento de Política e 
Promoção Industrial – Ministério de Comércio e Indústria
Mas
Ações de implementação executadas pelos diferentes Ministérios/ 
agências relacionados a cada objetivo, além do envolvimento do 
setor privado no processo 

Algumas reflexões sobre o exercício Indiano



Nobel de Química
J.B. Goodenough; M.S. Whittingham e A. Yoshino
Desenvolvimento de baterias de íon-Lítio: dá-se as bases de uma
sociedade «sem fio», livre de combustíveis fósseis e de grande benefício
para a humanidade
Mais de 200 pedidos de patentes

Maximiliano Santa Cruz , Ex- Diretor Nacional do 
Instituto Nacional de Propriedad Industrial do Chile


