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Resumo: Para estimular o desenvolvimento de tecnologias limpas, em abril de 2012 o
INPI criou o Programa de Patentes Verdes visando agilizar o processo de concessão de
patentes que se enquadram nessa categoria. Decorridos quatro anos desde a criação do
Programa, o objetivo do artigo é apresentar os resultados alcançados até o momento de
modo a identificar: (i) o quantitativo de patentes deferidas; (ii) as tecnologias verdes mais
recorrentes, de acordo com as seções da Classificação Internacional de Patentes; (iii) o
perfil dos depositantes; e (iv) os países e estados brasileiros que possuem maior
quantidade de patentes verdes no Brasil. O estudo foi desenvolvido em três etapas
principais. A primeira consistiu de um estudo bibliográfico com os conceitos abordados. A
segunda foi a obtenção de dados relacionados ao Programa de Patentes Verdes fornecidos
pelo INPI. Por fim, a terceira etapa foi a realização do levantamento de informações
contidas nas patentes que foram deferidas através desse Programa. Os resultados
mostraram que: (i) até o momento, apenas 69 patentes verdes foram deferidas, o que é
uma quantidade bem menor do que se previa quando o Programa foi criado; (ii) existe um
predomínio de patentes verdes relacionadas às áreas de Química e Metalurgia; (iii) a
maioria das patentes pertencem a pessoas jurídicas; e (iv) os residentes detêm a quase
totalidade das patentes, com destaque para o estado de São Paulo que concentra mais da
metade do total.
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INTRODUÇÃO
A conscientização sobre as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável vem
crescendo nos últimos anos. De acordo com o relatório “Nosso Futuro Comum”, publicado
pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas
(ONU, 1987), o termo desenvolvimento sustentável é conceituado como "aquele que atende
às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
atenderem às suas próprias necessidades".
Dentro desse contexto, o desenvolvimento de tecnologias limpas está cada vez mais
alinhado aos preceitos das questões ambientais. Buscando o desenvolvimento sustentável,
muitas organizações já estão aderindo a pesquisas ambientais com foco em tecnologia
ambientalmente saudáveis, também conhecidas como tecnologias verdes ou tecnologias
limpas. Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, conhecida como a ECO-92 (ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil), os países
participantes reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a definir
ações com o objetivo de proteger o meio ambiente. Nesse evento foi elaborado o documento
chamado Agenda 21, o qual dispõe o seguinte trecho em seu capítulo 34 (ONU, 1992):
As tecnologias ambientalmente saudáveis protegem o meio ambiente, são
menos poluentes, usam todos os recursos de forma mais sustentável,
reciclam mais seus resíduos e produtos e tratam os dejetos residuais de uma
maneira mais aceitável do que as tecnologias que vieram substituir. As
tecnologias ambientalmente saudáveis, no contexto da poluição, são
"tecnologias de processos e produtos" que geram poucos ou nenhum resíduo,
para a prevenção da poluição. Também compreendem tecnologias de "etapa
final" para o tratamento da poluição depois que esta foi produzida.

De acordo com essa definição, as tecnologias verdes tendem a minimizar o desperdício
ao reduzir a quantidade de resíduos lançados ao meio ambiente. Com o intuito de incentivar o
desenvolvimento dessas tecnologias, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual
(WIPO – World Intellectual Property Organization) lançou, em 2010, uma ferramenta online
(IPC Green Inventory) contendo uma listagem do inventário das tecnologias consideradas
verdes. Esse inventário foi desenvolvido para facilitar a busca por informações relacionadas a
essas tecnologias que também são denominadas de Tecnologias Ambientalmente Amigáveis
(Environmentally Sound Technologies – ESTs), conforme informado no próprio site da
organização.
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De modo similar, em abril de 2012 o INPI iniciou o Programa Piloto de Patentes
Verdes visando estimular o desenvolvimento de soluções que possam contribuir
positivamente para a problemática das mudanças climáticas globais. Tal Programa consiste
em acelerar o exame dos pedidos de patentes relacionados a tecnologias verdes, já que prevê a
análise prioritária desses documentos (Resolução N°283/2012). Atualmente, o programa
encontra-se em sua 3ª fase (Resolução N°145/2015), com exame prioritário de pedidos de
patentes verdes previsto para abril de 2016 ou até que se atinja 500 solicitações concedidas, o
que ocorrer primeiro.
A partir do que foi exposto, surgem as seguintes questões: Quais os resultados do
Programa de Patentes Verdes do INPI? Ele tem cumprido o seu objetivo? A partir desses
questionamentos, o presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados desse
Programa de modo a identificar: (i) o quantitativo de patentes concedidas; (ii) as tecnologias
verdes mais recorrentes, de acordo com as seções da Classificação Internacional de Patentes;
(iii) o perfil dos depositantes; e (iv) os países e estados brasileiros que possuem maior
quantidade de patentes verdes no Brasil.
Além dessa introdução, o artigo contém mais cinco seções. A segunda seção apresenta
o Programa de Patentes Verdes do INPI. A terceira seção descreve a metodologia adotada. A
quarta e quinta seções são destinadas à apresentação de resultados e discussão. Seguem as
considerações finais.

PROGRAMA DE PATENTES VERDES
A inovação pode ser considerada a solução para as questões ambientais relacionando
tecnologia, meio ambiente e desenvolvimento. A proteção à propriedade industrial estimula o
processo de inovação e difusão de novas tecnologias. O INPI, autarquia federal vinculada ao
MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio), é o órgão nacional
responsável pelos registros na área de propriedade industrial. Centraliza, dessa forma, todas as
informações legais acerca das concessões de patentes, definidas, em seu próprio sítio, como
“(...) 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.”.
O Programa de Patentes Verdes do INPI foi desenvolvido devido a preocupação com o
meio ambiente e a influência internacional em priorizar as tecnologias ambientalmente
saudáveis. Nesse sentido, com o objetivo de contribuir no combate as mudanças climáticas, o
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INPI criou, em abril de 2012, esse Programa através da publicação da Resolução n°283/2012.
A Figura 1 apresenta as fases desde sua criação em 2012 até hoje, em sua 3ª fase.

Ano

Descrição

2012

Criação do Programa Patentes Verdes pelo INPI e publicação da Resolução
N°283/2012 a fim de estimular o desenvolvimento de soluções que
contribuam para as mudanças climáticas globais e acelerar o exame dos
pedidos de patentes relacionados a tecnologias verdes, já que prevê análise
prioritária. De acordo com a referida resolução, o programa piloto vale até 02
de abril de 2013 ou até que se atinja 500 solicitações concedidas, o que
ocorrer primeiro.
Publicação da Resolução N°83/2013 para prorrogar e expandir o programa de
exame prioritário de pedidos de Patentes Verdes até 16 de abril de 2014 ou até
que se atinja 500 solicitações concedidas, o que ocorrer primeiro – período
definido como 1ª Fase do Programa Patentes Verdes.
Publicação da Resolução N°131/2014 para prorrogar e expandir o programa
de exame prioritário de pedidos de Patentes Verdes até 16 de abril de 2015 ou
até que se atinja 500 solicitações concedidas, o que ocorrer primeiro – período
definido como 2ª Fase do Programa Patentes Verdes.
Publicação da Resolução N°145/2015 para prorrogar e expandir o programa
de exame prioritário de pedidos de Patentes Verdes até 16 de abril de 2016 ou
até que se atinja 500 solicitações concedidas, o que ocorrer primeiro – período
definido como 3ª Fase do Programa Patentes Verdes.

2013

2014

2015

Figura 1. Quadro das fases do Programa Patentes Verdes. Fonte: Elaboração própria a
partir de dados do INPI.
O Programa busca identificar as tecnologias verdes estratégicas para o país e acelerar o
exame dos pedidos de patentes voltadas ao meio ambiente. Desse modo, incentiva o
desenvolvimento de tecnologias verdes no Brasil ao oferecer, às empresas inovadoras, a
oportunidade de conseguirem as patentes em menos tempo. Isso gera um uso mais rápido pela
sociedade e estimula o licenciamento de novas tecnologias, bem como, estimula a inovação
no país.
Nesse contexto, insere-se a Propriedade Industrial com enfoque nas patentes, artifício
que protege e reconhece os inventores e, ao mesmo tempo, configura questões estratégicas no
meio corporativo. A adoção de um sistema de gestão ambiental é entendido também como
pré-requisito para bom posicionamento no mercado e, portanto, as organizações caminham
em direção ao desenvolvimento de tecnologias verdes.
Dentre as tecnologias verdes contempladas no Programa de Patentes Verdes são
encontradas as energias alternativas, transporte, conservação de energia, gerenciamento de
resíduos e agricultura. Para analisar as tecnologias mais depositadas no Programa de Patentes
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Verdes, é necessário apresentar as 8 seções presentes na Classificação Internacional de
Patentes (IPC). O IPC foi criado a partir do Acordo de Estrasburgo (1971), cujas áreas
tecnológicas são divididas nas classes A até H (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).
Reis et. al (2013) afirmam que o Programa de Patentes Verdes do INPI traz um benefício
à sociedade ao acelerar o exame de pedido dessas patentes o que, por sua vez, são um reflexo
de como será o mundo daqui a alguns anos para viver em harmonia com o meio ambiente.
A informação tecnológica presente nas patentes é uma ferramenta importante para avaliar
as possíveis mudanças de cenário de um determinado setor e gerar insumos para prever as
tendências, analisando as características, as potencialidades e a evolução da tecnologia. A
partir da afirmação acima é possível perceber a importância de se entender o cenário atual do
Brasil em relação às suas tecnológicas novas e limpas e como o Programa de Patentes Verdes
pode contribuir para a sociedade.

METODOLOGIA
Esse estudo classifica-se como uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa.
Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva apresenta as características de determinadas
populações ou fenômenos, utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados. Já a pesquisa
quantitativa tem como base do estudo dados que são quantificáveis e que, portanto, podem ser
analisados e tratados a partir de técnicas estatísticas e matemáticas.
O estudo foi desenvolvido em três etapas principais, a saber: a primeira consistiu em
uma pesquisa bibliográfica e documental versando sobre a temática estudada e sobre o
Programa de Patentes verdes do INPI. A segunda etapa foi baseada na obtenção de dados
fornecidos pelo INPI referente aos depósitos de patentes realizados dentro do escopo do
programa, com um corte no dia 29 de outubro de 2015. A partir do relatório disponibilizado
pelo INPI do projeto piloto Fase I e Fase II, a terceira etapa consistiu no levantamento, por
parte das autoras, de cada um dos documentos de patentes deferidas. A consulta do conteúdo
de cada patente foi feita a partir da ferramenta de busca de patentes no próprio site do INPI.
Esse levantamento foi realizado através da compilação dos dados, contendo: o número
do pedido, a descrição, depositante, tipo de pessoa, país de origem do depositante, RPI
(Revista da Propriedade Industrial), data da publicação do RPI, tempo de processamento e
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código de classificação da patente (IPC). Esses dados foram transpostos para uma planilha em
Excel, a partir da qual foram processados e analisados.

RESULTADOS
Para o presente trabalho foi realizado um corte no dia 29 de outubro de 2015, data do
relatório publicado pelo próprio INPI, o qual informa 69 pedidos deferidos (Figura 2). Vale
ressaltar que, para realizar o tratamento dos dados e as análises previstas, o foco do presente
trabalho se restringe somente aos pedidos deferidos, uma vez que a patente será concedida
depois de deferido o pedido de patente.

Figura 2. Dados referentes ao Programa Patentes Verdes (acumulado). Fonte: INPI
O Gráfico 1 informa a quantidade de patentes presentes em cada seção. Para tanto,
verificou-se quais patentes foram depositadas em mais de uma classe e essas, portanto, foram
contadas uma vez para cada classificação (motivo pelo qual há uma quantidade total de 81
registros, contra 69 pedidos deferidos). Observa-se que a Seção C obteve a maior quantidade
de depósitos, atingindo aproximadamente 28%, seguida da Seção B que acumulou cerca de
21%. É importante notar que essas duas seções englobam quase 50% do total de registros, o
que infere que as áreas de Química, Metalurgia, Operações de Processamento e Transporte
são as tecnologias que mais se relacionam à sustentabilidade. Por fim, destacamos as Seções
D e H, cada uma presente em somente 2,5% das patentes verdes.
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Gráfico 1- Gráfico de pedidos de patentes verdes por seção de classificação. Fonte:
elaboração própria a partir da consulta de cada documento de patente deferida
O Gráfico 2 mostra a separação dos titulares das patentes por tipo de pessoas, com
destaque para as Pessoas jurídicas, com 51% do total dos registros. Vale ressaltar que, dentre
as Pessoas Físicas e as Universidades/Institutos/Fundações, os depositantes são de origem
brasileira, ou seja, os estrangeiros englobados pelo programa estão somente sob a forma de
Pessoa Jurídica.

Gráfico 2 - Perfil dos depositantes. Fonte: elaboração própria a partir da consulta de cada
documento de patente deferida
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O Gráfico 3 ilustra a distribuição das patentes contempladas no programa por país de
origem do titular. De todos os depositantes, a maioria tem origem no Brasil, com cerca de
87%. Dentre os titulares estrangeiros, destacamos os EUA, o qual detêm 5 patentes no
programa, equivalente a aproximadamente 7% do total. Em seguida, a Holanda detêm cerca
de 4% e, dentre os depositantes, vale destacar a empresa DSM IP Assets B.V., primeira
estrangeira a participar do programa e a obter duas patentes verde no Brasil já na Fase I.

Gráfico 3 - Origem do depositante. Fonte: elaboração própria a partir da consulta de cada
documento de patente deferida
Dos depositantes brasileiros, o Gráfico 4 mostra a porcentagem dos estados que mais
participam do processo de patentes verdes, sendo São Paulo o grande destaque com 42% das
patentes, em seguida o Rio Grande do Sul com 21%. Das 27 unidades federativas brasileiras,
somente 9 detêm patentes verdes (aproximadamente 33,33%).
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Gráfico 4 - Patentes por estado brasileiro. Fonte: elaboração própria a partir da consulta de
cada documento de patente deferida

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Para traçar o panorama nacional das patentes verdes depositadas no INPI, foi
analisado sua evolução desde a criação do Programa Patente Verdes em 2012 - iniciativa do
próprio instituto. Pode-se concluir que o programa evoluiu desde sua criação, com um
evidente crescimento na quantidade de patentes verdes deferidas. No entanto, ao considerar
que, em todas as Resoluções de prorrogação do programa estipulou-se um ano de vigência ou
500 pedidos concedidos (o que ocorrer primeiro), verifica-se uma baixa adesão frente ao
projetado: conforme exposto acima, até Outubro/2015, somente 69 pedidos haviam sido
deferidos.
Em outras palavras, havia a expectativa de se conceder 500 patentes em um ano,
quando na verdade foram concedidas somente 69 patentes em um horizonte de mais de 3
anos. Destaca-se, ainda, a prevalência de pessoas jurídicas detentoras dos depósitos das
tecnologias limpas, evidenciando a acirrada disputa das organizações pelos direitos. Trata-se
de uma corrida tecnológica onde as soluções são cada vez mais voláteis e substituíveis, com
alto grande de obsolescência.
O predomínio de patentes verdes deferidas relacionadas à seção C (Química e
Metalurgia) indicam o ramo no qual se encontra maior parte das tecnologias verdes
desenvolvidas no Brasil. Ainda que seja um número tímido, é possível afirmar que há uma
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tendência tecnológica nesse campo, já que, nas demais seções, a expressividade é ainda
menor.
Em se tratando das unidades federativas brasileiras, São Paulo, sendo uma das grandes
capitais do país, se destaca frente às demais. Ressalta-se a pouca expressividade do Rio de
Janeiro nessa lista, curiosa questão ao considerarmos que a sede do INPI nele se encontra. O
ponto que se levanta é que é possível que as organizações possam ter suas áreas de P&D e as
responsáveis por patentes em São Paulo, ou, ainda, que a empresa tenha seu CNPJ matriz
também em São Paulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contribuição deste artigo está em responder quais os resultados do Programa de
Patentes Verdes do INPI e se o mesmo tem cumprido o seu objetivo. Dessa forma, os
resultados mostraram que até o momento de corte da pesquisa, apenas 69 patentes verdes
foram deferidas, o que é uma quantidade bem menor do que se previa quando o Programa foi
criado. A iniciativa do INPI em priorizar as tecnologias verdes foi fundamental para
incentivar o desenvolvimento destas tecnologias no Brasil, no entanto a meta estabelecida de
500 solicitações concedidas ficou longe de se alcançada, mesmo o Programa em sua terceira
fase.
Além disso, o artigo destaca como resultado: o predomínio de patentes verdes
relacionadas às áreas de Química e Metalurgia; a maioria das patentes pertencerem a pessoas
jurídicas; e os residentes deterem a quase totalidade das patentes, com destaque para o estado
de São Paulo que concentra mais da metade do total.
Analisando os cenários relacionados à quantidade de patentes verdes concedidas, à
distribuição ao longo das seções e ao longo do estados brasileiros, nota-se que a
adoção/desenvolvimento de tecnologias verdes ainda é algo insípido, concentrado e pouco
expressivo, o que sugere uma necessidade de novas formas de estímulo para os inventores.
Como sugestão para estudos futuros, é interessante uma análise crítica sobre as
patentes verdes relacionando o meio ambiente com os aspectos organizacionais. Além disso,
sugere-se um estudo mais a fundo da questão para verificar a concentração das patentes
verdes no Brasil, identificando aspectos que ajudem a explicar a quantidade de patentes
verdes em uma cidade tão relevante e sede da Instituição responsável pela concessão de
patentes.
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