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Resumo
No mundo contemporâneo, observa-se que as empresas começaram a valorizar o capital
humano e os ativos intangíveis, que compreendem a propriedade intelectual,
particularmente, as patentes, marcas registradas e direitos autorais. Para que um produto
alcance vantagens competitivas é imprescindível sua proteção por patente, de modo a evitar
que produtos semelhantes possam ser produzidos e comercializados. Entretanto, uma
prática que tem sido pouco explorada consiste da utilização do documento de patente como
fonte de informação tecnológica de modo a reduzir o tempo no desenvolvimento de novos
produtos, aplicar de forma inteligente os poucos recursos de investimentos em pesquisas
e, principalmente, evitar a reinvenção da roda, ou seja, desenvolver produtos cuja
tecnologia está em domínio público no Brasil. Portanto, o objetivo do presente estudo
consiste em identificar e analisar os documentos de patente que se encontram em domínio
público no Brasil, principalmente aquelas tecnologias onde os pedidos de patente fo ram
depositados em outros países e não aproveitaram a prioridade unionista para realizar o
depósito do pedido no Brasil. Analisou-se as estatísticas dos depósitos de pedidos de
patente da China, EUA, Japão e Brasil no site da Organização Mundial da Proprie dade
Intelectual (OMPI/WIPO). Considerando-se as informações disponibilizadas pela WIPO
verificou-se que em 2018 a China depositou 1.542.002 pedidos de patente, os EUA
597.141, o Japão 313.567 e o Brasil 27.551. Apesar o Brasil ser um país inovador, não
utiliza ainda, adequadamente, a Patente em domínio público como fonte de informação
tecnológica. A partir do momento em que os pesquisadores, empreendedores e tomadores
de decisões se conscientizarem da importância da Propriedade Intelectual como ativo
intangível, o país passará a ter uma posição de destaque diante de outros países, como
aconteceu inicialmente com o Japão e atualmente com a China.
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Abstract
In the contemporary world, we observed that companies have started to value human
capital and intangible assets, which comprise intellectual property, particularly patents,
trademarks and copyrights. In order for a product to achieve competitive advantages , its
patent protection is essential, to prevent similar products from being produced and
commercialized. However, a practice that has been little explored consists of using the
patent document as a source of technological information to reduce the time of the
development of new products, to apply intelligently the few resources of investments in
research and, mainly, to avoid the reinvention of the wheel, that is, to develop products
whose technology is in the public domain in Brazil. Therefore, the object ive of the present
study is to identify and analyze patent documents that are in the public domain in Brazil,
especially those technologies where patent applications were filed in other countries and
did not take advantage of the unionist priority to effect the filing of the application. in
Brazil. Statistics on patent filings from China, USA, Japan and Brazil were analyzed on
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the World Intellectual Property Organization (WIPO / WIPO) website. Considering the
information provided by WIPO, it was found that in 2018 China filed 1,542,002 patent
applications, the USA 597,141, Japan 313,567 and Brazil 27,551. Despite Brazil being an
innovative country, it does not yet use the patent in the public domain adequately as a
source of technological information. As soon as researchers, entrepreneurs and decision
makers become aware of the importance of Intellectual Property as an intangible asset, the
country will have a prominent position vis-à-vis other countries, as was the case initially
with Japan and currently with China .
Keywords: Public Domain; Patent; Ativo intangível; Inovation; Patentometry

Introdução
Segundo Kaplan e Norton (2004) os ativos intangíveis, tais como, know-how de
funcionários, sistemas de tecnologia da informação e a cultura organizacional valem muito
mais que os ativos tangíveis, os bens que são palpáveis, p.ex., imóveis, terrenos, máquinas,
equipamentos, veículos, estoque, entre outros.
Oliveira e Cintra (2019) ensinam que, até meados dos anos 80, o foco no mundo
contábil era avaliar o ativo tangível. Entretanto, devido a diversas fusões e incorporações
que aconteceram na Europa e nos EUA, o ativo intangível passou a ter maior relevância.
Uma negociação que propulsionou esse assunto ocorreu no ano de 2000, quando a
Philip Morris, empresa internacional chefe no mercado de tabaco, incorporou pelo valor
de 10 bilhões de dólares a indústria de alimento Kraft Foods (queijos, sorvetes, etc.),
segunda maior empresa de alimentos do mundo, onde o valor do patrimônio físico (bens
tangíveis) da empresa estava avaliado em 1 bilhão de dólares, e os 9 bilhões restantes
referiam-se aos ativos intangíveis, foi possível identificar a importância da marca, imagem
da empresa, posição e presença comercial (MARION, 2016).
A proteção de ativos intangíveis por meio de direitos de propriedade intelectual
surgiu quando as nações sentiram necessidade em proteger as criações humanas de seus
residentes (CORRÊA et al, 2017).
Para a compreensão do presente estudo é imprescindível o entendimento dos
seguintes termos: Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial, Patente e Domínio
Público.
Barbosa (2010) descreve que a Convenção da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), do inglês WIPO, define como Propriedade Intelectual, a soma de
diversos direitos, como por exemplo, as obras literárias, interpretações de artistas
intérpretes, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas
científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de
serviço, bem como a outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios
industrial, científico, literário e artístico.
A propriedade intelectual compreende um capítulo do Direito, altissimamente
internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais
e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros (BARBOSA, 2010).
Em relação à propriedade industrial, destaca-se que trata das criações intelectuais
voltadas para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços, englobando
alguns instrumentos de proteção previstos na Lei da Propriedade Industrial, LPI
9.279/1996 (IDS, 2013).
A propriedade industrial faz mais parte das vidas do que se pensa. Ela está presente
nas roupas, no lápis, no celular da moda ou nos remédios. A propriedade industrial é
verdadeiramente onipresente (INAPI, 2020). O INAPI, ao promover a propriedade
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industrial espera que inventores, designers e público em geral utilizem as flexibilidades e
oportunidades que ela oferece.
Tibúrcio e Barroso (2013) ensinam que o privilégio temporário conferido à
propriedade industrial está associado a uma função social, desdobrada pelo próprio
dispositivo constitucional em dois aspectos interligados: o desenvolvimento tecnológico e
econômico do país e o interesse social.
Por outro lado, a patente pode ter o conceito de título de propriedade temporário,
outorgado pelo Estado, por força de lei, ao depositante do pedido, para que este exclu a
terceiros, sem sua prévia autorização, dos atos relativos à matéria protegida (ABRANTES,
2011).
Garcia (2006) descreve que uma patente é um documento que concede ao seu titular
o direito exclusivo de uso, durante período determinado, de algo que ele tenha criado ou
aperfeiçoado. A patente também consiste em uma fonte de informação tecnológica, que
oferece vantagens para a geração de novas tecnologias. As patentes são concedidas
mediante requerimentos por entidades governamentais dos países e são limitadas ao
território nacional de cada país onde é efetivada a proteção.
Existem diversas formas da invenção descrita em uma patente cair em domínio
público, Macedo e Barbosa (2000) destacam que toda invenção que não estiver protegida
por patente em um determinado país ela encontra-se em domínio público neste, podendo,
ser livremente usada por qualquer pessoa, sem remuneração aos inventores.
Verifica-se que a WIPO, através do “Guia para inventores e empreendedores”
publicado em 2020, incentiva a utilização de invenções em domínio público por
pesquisadores, inventores, empresários e micro, pequenas e médias empresas de modo a
desenvolverem produtos em seus próprios países (WIPO, 2020b), esse processo de
desenvolvimento compreende um conjunto de tarefas, etapas e decisões que uma pessoa
ou organização utiliza para converter ideias em produtos e serviços vendáveis.
Na última década, segundo o Sistema de Cooperação sobre aspectos de informação
operacional e de Propriedade Industrial-PROSUL, o tema Propriedade Industrial (PI)
transformou-se dominante na agenda política e econômica em todos os países do mundo
devido a relevância no comércio internacional (PROSUR, 2020).
Assim, o presente estudo mostra a infinidade de tecnologias desenvolvidas e que
não foram protegidas por patentes no Brasil, consistindo assim, matéria em domínio
público. Portanto, utilizar essas tecnologias para gerar inovações, consiste em proporcionar
o aumento de ativos intangíveis para uma empresa, instituição de pesquisa ou universidade
nacionais.
Portanto, o objetivo do presente estudo consiste em mostrar a importância da
utilização de documentos de patente que se encontram em domínio público no Brasil,
principalmente aquelas tecnologias onde os pedidos de patente foram depositados em
outros países e não aproveitaram a prioridade unionista para realizar o depósito do pedido
no Brasil.
1. Domínio Público
A invenção de uma patente recebe proteção por tempo limitado, normalmente 20
anos a contar da data de depósito. Ao fim desse período o objeto do direito de exclusividade
(ou seja, a tecnologia descrita e reivindicada na patente) cai em domínio público e pode
ser usada por todos sem quaisquer restrições (RODRIGUES, 1997).
Estar em domínio público significa que a informação, o conhecimento ou a
tecnologia deixaram de ter proprietários, por isso, qualquer pessoa pode utilizá-la.
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No Brasil, o “Portal Domínio Público” disponibiliza obras literárias, artísticas e
científicas, na forma de textos, sons, imagens e vídeos em domínio público, mas não
disponibiliza os documentos de patente, tão importantes para promover a inovação.
De acordo com a LPI 9.279/1996 (BRASIL, 1996), no Brasil, a patente passa para
domínio público quando:
• expira seu prazo de proteção;
• por renúncia do(s) titular(es);
• por falta de pagamento de anuidade;
• por haver sido concedida contrariamente à lei vigente sobre patentes;
• decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esta não
foi suficiente para prevenir o abuso ou o desuso; e,
• desapropriada por questão de segurança nacional ou do interesse nacional.
O Instituto Nacional de Propriedad Industrial (INAPI) (2020) do Chile orienta que,
identificar tecnologias em domínio público pode ser de grande utilidade para
empreendedores, pequenas e médias empresas e pesquisadores, pois podem servir de
estímulo para desenvolver novas invenções, identificar tecnologias que podem ser
incorporadas em processos produtivos, evitar a duplicação de pesquisas, avaliar a
patenteabilidade de uma criação, bem como para explorar ou investir nessas tecnologias
Embora não exista uma definição reconhecida internacionalmente, no campo da
propriedade industrial, são chamadas de públicas as criações que não estejam protegidas
(como patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais), ou cuja proteção tenha
expirado em razão de ter finalizado o prazo de proteção.
Ressalta-se que diferentes tipos de direitos de propriedade intelectual podem estar
reunidos em um mesmo produto, portanto, em uma determinada tecnologia, um tipo de
proteção de propriedade intelectual pode ter expirado enquanto outro tipo ainda estar em
vigor. Além disso, determinada invenção pode estar em domínio público em um país, e
ainda estar protegida em outros.
O dispositivo de patente em domínio público é tão importante que o documento
submetido à consulta pública da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI)
(ENPI, 2020), item 1.1.5, trata do estímulo de utilização de patentes expiradas e compreende:
• Estimular o uso da informação de PI como ferramenta estratégica para
nortear pesquisas, desenvolvimentos, inovações, negócios e geração de
ativos de PI.
• Avaliar viabilidade e apresentar proposta para instituição de um Centro de
Inteligência em PI para Negócios destinado às empresas residentes, que se
dedique a:
o Mapear patentes expiradas disponíveis para uso.
2. Metodologia
O presente estudo, foi dividido em quatro etapas, ou seja, busca de bibliografia que
trata de domínio público, análise das estatísticas de patenteamento no Brasil realizadas
pelo INPI, seleção e estudo de documentos elaborados pela WIPO que mostram o
patenteamento de invenções no mundo e algumas ações que tem sido realizadas de
utilização de documentos de patente em domínio público.
Na primeira etapa buscou-se bibliografia em diversas bases de dados de modo a
encontrar autores que ressaltam a propriedade intelectual como ativo intangível e a
relevância de se utilizar as invenções descritas em patentes que se encontram em domínio
público.
O próximo passo foi identificar a quantidade de pedidos de patente que vem sendo
depositados no Brasil e os resultados do exame realizados pelo INPI de modo a anal isar os
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documentos em domínio público no Brasil. Para realização dessa análise, consultou-se no
INPI os estudos realizados referentes ao patenteamento.
Outro fator que se julgou de extrema relevância foi a análise do patenteamento em
todo o mundo de modo a verificar se poderiam ser utilizados esses documentos para
promover a inovação no Brasil. Para isso, buscou-se no site da WIPO as estatísticas de
depósitos de patentes no mundo.
E por último foi a busca de ações que vem sendo realizada no Brasil e no mund o
para a utilização dessas tecnologias em domínio público, para isso, buscou -se nos sites dos
escritórios de propriedade industrial as ações que vem sendo realizadas.
3. Patenteamento de invenções
Para analisar-se a importância da utilização de documentos de patente em domínio
público como ativo intangível deve-se identificar as estratégias de patenteamento no Brasil e
no mundo.
3.1. Patenteamento no Brasil
O site do INPI1 disponibiliza as principais estatísticas relativas aos serviços prestados
pelo INPI, no desempenho de suas atribuições de concessão de direitos de propriedade
intelectual no Brasil, elaborado a partir da “Base de Dados Estatísticos sobre Propriedade
Industrial – BADEPI”. Para o presente estudo, considerou-se apenas as informações referentes
ao patenteamento.
O Gráfico 1 mostra a quantidade de pedidos de patente de invenção depositados no INPI
diretamente ou via PCT2 no período de 2008 a 2018.
Gráfico 1. Pedidos de patente de invenção depositados diretamente no
INPI ou via PCT de 2008 a 2018

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI V6.0

3.2. Patenteamento no mundo
O Gráfico 2 representa a trajetória dos 5 principais escritórios (China, EUA, Japão,
República da Coreia e Escritório Europeu-EPO) de depósitos de pedidos de patente no
período de 1883 a 2018, que depositaram maior quantidade de depósitos de pedidos no ano
de 2018, observe que os demais países não foram representados. O Gráfico 2 encontra-se
disponibilizado na publicação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual,
intitulada “World Intellectual Property Indicators 2019” (WIPO, 2019).
Analisando-se o Gráfico 2, verifica-se que o escritório de patentes dos EUA recebeu
a maior quantidade de depósitos de pedidos no período de 1883 a 1963. E os depósitos
realizados no Japão e nos EUA permaneceram estáveis até o início dos anos 1970 .
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Entretanto, a quantidade de depósitos do Japão começou a aumentar em 1970,
ultrapassando os EUA. Nos anos de 1980 o EUA começou a reagir e a quantidade de
depósitos começou a aumentar, mas conseguiu ultrapassar o Japão somente em 2005 e
manteve essa liderança em relação ao Japão até 2018.
Tanto no EPO quanto na República da Coréia a quantidade de depósitos passou a
se destacar desde o início dos anos 1980 e os números passaram a aumentar a cada ano,
mas, a partir de 1995 a China começou a se destacar na quantidade de depósitos.
Observa-se que em 2005 a China ultrapassou a quantidade de depósitos realizados
pela EPO e a República da Coréia, em 2010 ultrapassou o Japão e em 2011 os EUA, e
desde então, tem recebido o maior número de pedidos em todo o mundo.
Possivelmente, a China implantou política de inovação e de propriedade industrial
e soube aproveitar o estabelecido no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS em inglês), o qual entrou em vigor em 1995
nos países desenvolvidos e em 2005 nos países de menor desenvolvimento como a China
e a Índia.
Através do Gráfico 2 constata-se que em 1995 a quantidade de depósitos de pedidos
da China começou a crescer, em 2005 ultrapassou a República da Cor eia e o EPO, e em
2010 foi a vez de ultrapassar os EUA e o Japão.
Tem havido uma tendência de aumento gradual na participação dos depósitos dos
pedidos de patentes nos cinco principais escritórios do mundo, ou seja, em 2008 a
participação desses países era de 75,3% e em 2018 passou para 85,3%, mostrando que são
nesses países onde existe maior quantidade de pesquisas e desenvolvimento tecnológico.
Gráfico 2. Pedidos de patente de invenção depositados de 1883 a 2018 nos principais países

Fonte: WIPO (2019)

O Gráfico 3 mostra a incidência de pedidos de patente de invenção depositados em
2018 representados por país de origem. Destaca-se que a atividade de depósito de patentes
por origem inclui pedidos de depositantes residentes e de pedidos depositados no exterior.
A origem de um pedido de patente é determinada pela residência do primeiro requerente
nomeado. Os pedidos apresentados nos escritórios regionais são considerados equivalentes
a vários pedidos nos respectivos estados membros.
Verifica-se que, também através desse gráfico, a maior quantidade de depósitos de
pedidos ocorre nos EUA, China, Japão e EPO.
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Gráfico 3. Pedidos de patente de invenção depositados em 2018 representados por país de origem.

Fonte: WIPO (2019)

4 Resultados
4.1. Documentos de patentes em domínio público no Brasil
Analisando-se a quantidade de depósito de pedidos de patente no mundo, China,
USA e Japão com a do Brasil nos anos de 2017 e 2018, tem-se o Quadro 1, onde somente
nesses dois foram depositados 6.488.600 pedidos de patente no mundo, a China foi
responsável por cerca de 46,4% de pedidos, os EUA 18% e o Japão 9,4%.
Escritórios localizados na Ásia receberam dois terços (2/3) de todos os pedidos
registrados em todo o mundo em 2018.
Quadro 1. Comparação dos depósitos de pedidos de patente de invenção depositados no mundo,
China, USA e Japão com a do Brasil nos anos de 2017 e 2018

Total de
depósitos no
mundo
China
USA
Japão
Brasil

Depósitos em
2017

Depósitos em
2018

Taxa de
crescimento (%)

Percentual
(%)

3.162.300

3.326.300

5,2

100

1.381.594
606.956
318.481
28.666

1.542.002
597.141
313.567
27.551

11,6
-1,6
-1,5
-0,35

46,4
18,0
9,4
0,82

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações da WIPO e INPI (2020).

No Brasil, a quantidade total de pedidos de patente depositados informados
corresponde às categorias de patente de invenção, modelo de utilidade e certificado de
adição.
A WIPO (2019) elaborou gráfico mostrando a quantidade de pedidos de patente de
invenção depositados no mundo no período de 2004 a 2018, só em 2018, foram alcançados
3,3 milhões de depósitos, enquanto no Brasil foram depositados apenas 27.551, o que
representa 0,82% do total de depósitos no mundo.
De acordo com a publicação do INPI (2019), em 2018, a China depositou apenas
648 pedidos no Brasil, pode-se afirmar então que pelo menos 1.541.354 de pedidos da
China, depositados em 2018, estão em domínio público no Brasil, uma vez que não
reivindicaram prioridade no país.
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Por outro lado, foram depositados 3.326.300 pedidos em 2018, em todo o mundo,
logo, tem-se em domínio público no Brasil 3.298.749 invenções que podem ser copiadas,
exploradas, produzidas e comercializadas em território nacional, sem contar tecnologias
de anos anteriores. Destaca-se então a importância de se utilizar tecnologias protegidas por
patentes de outros países e que estão em domínio público no Brasil.
Gráfico 4. Quantidade de pedidos de patente de invenção depositados no mundo no
período de 2004 a 2018.

Fonte: WIPO, 2019.
4.2. Portal domínio público
O “Portal Domínio Público" foi lançado em novembro de 2004, com um acervo
inicial de 500 obras. Ele coloca à disposição dos usuários da rede mundial de computadores
- Internet - uma biblioteca virtual que deve ser referência para professores, alunos,
pesquisadores e para a população em geral, uma vez que compartilha conhecimentos de
forma equânime (DOMÍNIO PÚBLICO, 2020).
Este portal compreende um ambiente virtual e permite a coleta, integração,
preservação e compartilhamento de conhecimentos, e o principal objetivo consiste em
promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos,
sons, imagens e vídeos) em domínio público ou que possibilitam a divulgação devidamente
autorizada, as quais constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal.
Um objetivo adicional do "Portal Domínio Público" consiste em incentivar o
aprendizado, a inovação e a cooperação entre os geradores e os usuários de informação, e
induzir a ampla discussão sobre as legislações relacionadas aos direitos autorais, de modo
que a preservação de certos direitos incentive outros usos, e haja uma adequação aos novos
paradigmas de mudança tecnológica, da produção e do uso de conhecimentos.
O portal disponibiliza a busca de informações em Imagem, Som, Texto e Vídeo que
estejam em domínio público, entretanto, não disponibiliza os documentos de patente
brasileiros.
4.3. Base de dados de patente em domínio público brasileira
Em julho de 2003 foi defendida tese na Université de Totulon et du Var por Barroso
(2003) tendo como objetivo a “Elaboração e disponibilização de uma base de dados de
documentos de patentes em domínio público”, a ser desenvolvida e implantada pe lo
Instituto Nacional da Propriedade Industria (INPI) brasileiro. Entretanto, realizando -se
pesquisa no site do INPI, constatou-se que até a presente data não foi implantada essa base
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de dados. Essa base seria de muita utilidade para empresas de modo a promover a inovação
e utilização de tecnologias em domínio público.
Entretanto, ao acessar a Busca de Patentes disponibilizada no site do INPI 3 ,
identificou-se o campo “Calendário”, que constitui forte indicação de liberdade para uso
das patentes recuperadas na busca. Entretanto, o resultado obtido não representa prova e
nem substitui uma consulta oficial ao INPI de que determinada tecnologia se encontra em
domínio público ou protegida por patente.
Para que se tenha o status legal oficial de determinado documento de patente, deverá
ser solicitada à Diretoria de Patentes (Dirpa) "Certidão de atos relativos aos processos",
conforme código 250 da Tabela de retribuições 4 dos serviços prestados pelo INPI,
publicada na Portaria 516, no DOU de 24/09/2019 (BRASIL, 2019).
4.4. Base de dados de domínio público chilena
O Instituto Nacional de Propriedad Industrial (INAPI) do Chile desenvolveu uma
ferramenta que possibilita o acesso a patentes de domínio público e permite a busca de
todas as patentes e patentes caducadas depositadas no Chile desde 1840 de forma aberta e
gratuita (TRACALADA, 2014).
A base de dados de documentos de patentes em domínio público disponibiliza a
busca de patentes, e o acesso a mais de 30 relatórios com tecnologias de domínio público
em áreas temáticas de relevância, entrevistas com inventores, documentos e manuais.
O lançamento desta base representou um marco extremamente importante para o
Chile na promoção do equilíbrio entre os direitos de propriedade intelectual e o benefício
público, ao tornar a transferência do conhecimento tecnológico gerado pelas patentes
acessível de forma legítima, amigável e gratuita.
Um exemplo citado de invenção de domínio público compreende a “caixa de ovos”,
ou seja, a caixa de transporte de ovos, aquela que se utiliza ao comprar ovos no
supermercado, e que resolve o problema de armazenamento e que é muito utilizada nos
dias de hoje, e foi registrada no Chile em 1925 (INAPI, 2020).
4.5. Acesso a informações em domínio público
Para que empresas e pesquisadores nacionais tenham acesso a documentos de
patente em domínio público, seria interessante o desenvolvimento e elaboração no país de
bases de dados com essa informação, essa estratégia deveria ter sido adotada há pelo menos
20 anos atrás conforme proposto por Barroso (2003), mas ainda está em tempo de se
elaborar essa base de dados, visto que alguns países, como o Chile, verificaram a
importância estratégica dessa informação.
Por outro lato, as bases de dados de patentes evoluíram muito nos últimos anos e
disponibilizam campos de busca amigáveis e os documentos em inglês, bem como a
tradução de toda a documentação para diversos idiomas, inclusive português.
Destaca-se as seguintes bases de dados;
1. Espacenet - disponibiliza mais de 120 milhões de documentos de patente de
diferentes países, é mantida pelo Escritório Europeu de Patentes (EPO). Permite a
pesquisa nos dados bibliográficos dos documentos de patente, bem como o acesso
ao texto completo de grande parte destes documentos, inclusive de pedidos
depositados no Brasil. Disponibiliza a ferramenta de tradução automatizada para
diversas línguas, inclusive o português.
https://worldwide.espacenet.com/
2. PatentScope – essa base é mantida pela WIPO, possibilita a elaboração de gráficos
com os resultados das buscas e disponibiliza o acesso a uma base que contém
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pedidos de patente depositados via PCT, além de coleções de muitos países,
inclusive de pedidos depositados no Brasil. Também permite a tradução para
diversos idiomas.
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
3. USPTO – base de dados do Escritório Americano de Marcas e Patentes (USPTO),
disponibiliza a pesquisa de pedidos de patente e de patentes concedidas nos Estados
Unidos. A base possibilita a busca no texto completo das patentes concedidas desde
1976 e o acesso às imagens dos documentos desde 1790, onde todos os documentos
estão em inglês.
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
4. J-PlatPat – O National Center for Industrial Property Information and Training
(INPIT) fornece "J-PlatPat (Plataforma Japonesa para Informações sobre Patentes)"
como um serviço onde qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar, pode
pesquisar informações sobre propriedade industrial gratuitamente na Internet.
Encontra-se disponível na base pedidos de patente depositados no Japão, podendo
ser acessados em japonês e com tradução para o inglês.
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
5. CNIPA Patent Search and Analysis – Possibilita a busca de patentes depositadas
no mundo, China, Hong Kong, Macau e Taiwan. Disponibiliza a busca em diversos
idiomas, inclusive português, mas exige que seja efetuado cadastro e login para
realização da busca.
http://pss-system.cnipa.gov.cn/sipopublicsearch/inportal/i18n.shtml
Considerações finais
Com o presente artigo pretende-se mostrar que a Propriedade Intelectual,
particularmente as patentes concedidas, possa representar ativos intangíveis para empresas,
universidades e institutos de pesquisas. Entretanto, os documentos de patente em domínio
público podem vir a representar um diferencial para o desenvolvimento de inovações locais
ou territoriais, mesmo que as tecnologias já estejam em domínio público em outra cidade
ou país. Saber utilizar estrategicamente essas informações podem representar vantagens
competitivas para as empresas, bem como aumentar o valo dos ativos intangíveis.
O “Portal Domínio Público" disponibiliza muitas informações em domínio público
referentes à imagem, som, texto e vídeo. Esse portal poderia incluir os documentos de
patente em domínio público, com certeza iria contribuir para gerar inovações.
Apesar de terem decorridos mais de 20 (vinte) anos desde o início (ano 2000) do
estudo de doutorado de Barroso (2003), na Université de Toulon et du Var na França, sob
orientação do professor Luc Quoniam, o INPI ainda não demonstrou interesse na
elaboração de bases de dados de documentos de patentes em domínio público brasileira.
Espera-se que com o guia publicado pela WIPO (2020b) o INPI sinta-se motivado na
elaboração da dita base de dados e que interessados sintam-se estimulados em utilizar o
conhecimento de domínio público contido em patentes.
Deve-se estimular a utilização de documentos de patente que foram depositados no
Brasil e que se encontram em domínio público, tais como aqueles cuja patente expirou,
foram arquivados ou indeferidos, dentre outros motivos. Mas o principal estímulo deve ser
a utilização de pedidos de patente que não foram depositados no Brasil, pois compreende
uma quantidade enorme de informação tecnológica em domínio público.
De acordo com os dados, apesar do TRIPS estabelecer obrigações a todos os países
signatários, e que a princípio deveria privilegiar apenas os países desenvolvidos, observa 10

se que a China conseguiu utilizar o acordo TRIPS para garantir a proteção e
desenvolvimento tecnológico no país pois em 2018 conseguiu depositar 1.542.002,
correspondendo a um percentual de 46,4% depósitos do mundo, enquanto o Brasil não teve
estratégia semelhante pois depositou 27.551 pedidos apenas, um percentual de 0,82%.
Assim, a mudança da cultura em relação à propriedade intelectual no Brasil onde
empresas e pesquisadores devem passar a utilizar a proteção de suas criações/invenções
como estratégia, mas também, para não reinventar a roda, devem ser consultados
documentos de patentes em bases de dados gratuitas de modo a gerar inovações e promover
o avanço tecnológico e social no país, contribuindo para o aumento do ativo intangível de
uma empresa ou instituição.
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PCT (Patent Cooperation Treaty) – O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes é um tratado multilateral
que permite a proteção patentária de uma invenção, simultaneamente, num grande número de países, por
intermédio de um único depósito, chamado depósito internacional. Este tratado é administrado pela OMPI
(Organização Mundial da Propriedade Intelectual) e conta com 152 países signatários, entre eles o Brasil. O seu
principal objetivo é simplificar e tornar mais econômica a proteção das invenções quando a mesma for pedida em
vários países.
3
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchAniversario.jsp
4
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