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Resumo 

 

Ao abordar o tema “Construção Civil” automaticamente se é reportado a estruturas de concreto, 

casas residenciais, pontes e outras obras de engenharia. 

 Raramente é lembrado o processo de desenvolvimento dessas estruturas, muito é enfatizado quanto 

aos benefícios que uma determinada estrutura proporciona, mas pouco realce se dá a como tal benefício foi 

conseguido, muitas vezes fruto de projetos anteriores aperfeiçoados. 

Qualquer empresa acumula em seus arquivos conhecimento ao longo de sua existência, 

conhecimento este que muitas vezes é desprezado, cabendo ressaltar que nem sempre está ultrapassado. 

Este trabalho propõe uma nova visão a respeito do conhecimento contido nos arquivos de uma 

empresa de engenharia, a partir dos princípios da Arquivologia, que podem ser utilizados na avaliação 

histórica e econômica de seu potencial de mercado, inclusive validando seu valor em negociações, tal como 

fusões, “alianças estratégicas” (joint-ventures), aquisições, abertura de capital, etc. 

Quanto a Propriedade Intelectual, é de conhecimento geral que por muito tempo a informação 

contida nos escritórios nacionais de patentes foi de difícil acesso, caso fosse um escritório estrangeiro a 

busca por tecnologia era praticamente impossível por ser dispendiosa e demorada. 

Este quadro se alterou com o advento da ciência da computação, que possibilitou a informatização 

dos bancos de patentes nacionais e sua disponibilização e integração via internet. 

Hodiernamente o acesso a informações contidas em bancos de patentes foi facilitado e constitui-se 

em excelente recurso a quem busca conhecimento atualizado de forma prática e econômica.  

O objetivo deste trabalho é mostrar como o setor da construção civil pode se beneficiar do conhecimento 

dessas duas áreas de estudo, qual seja, a Arquivologia, avaliando o passado de uma empresa para auxiliar a 

mensurar seu valor em conhecimento armazenado e a Propriedade Intelectual como ferramenta de pesquisa 

de novas tecnologias contidas nos bancos de patentes visando a otimização do potencial futuro da empresa. 

 

Palavras-chave 

 

Propriedade Intelectual; Arquivologia; Construção Civil; Patentes; Arquivos. 

 

Introdução 

 

Neste trabalho serão apresentados os recursos oferecidos pela arquivologia e propriedade intelectual 

para auxiliar na gestão de uma empresa, sendo a arquivologia utilizada como ferramenta de preservação da 

memória da empresa e a propriedade intelectual como ferramenta para obtenção de novas tecnologias de 

forma prática e econômica. 

 

 

Texto – Arquivologia 

 

 Desenvolvida como disciplina a partir da segunda metade do século XIX pode-se inferir que a 

arquivologia surgiu da necessidade de:  

  “reduzir seletivamente a proporções manipuláveis a massa de documentos, que é característica da 

civilização moderna, de forma a conservar permanentemente os que têm um valor cultural futuro, sem 

menosprezar a integridade substantiva da massa documental para efeitos de pesquisa.” (JARDIM, 1987)  



 

 Vale ressaltar que por muito tempo as instituições arquivísticas (públicas) caracterizavam-se pela 

função de órgãos estritamente de apoio à pesquisa, comprometidas com a conservação e o acesso aos 

documentos considerados de valor histórico.  

 Ao iniciar-se a era da chamada administração "científica" procurou-se mostrar aos administradores 

como racionalizar o processo administrativo, desenvolvendo suas atividades de forma menos dispendiosa, 

melhor e mais rápida. 

 Sem embargo, a arquivologia pode ser aplicada a administração empresarial, no caso particular do 

corrente trabalho, das empresas de engenharia, como ciência que gerencia o repositório administrativo e de 

conhecimento produzido durante a existência da empresa.  

De forma superficial, o tema “arquivologia”, e seu profissional, o arquivista, muitas vezes é 

confundido com outra área, a “biblioteconomia” e seu profissional, o bibliotecário. 

Cabe lembrar que as duas profissões são reguladas por leis diferentes, sendo o arquivista regido pela 

Lei 6.546, de 4 de julho de 1978 e o bibliotecário, profissão privativa do bacharel em biblioteconomia, 

regido pela Lei 4.084, de 30 de junho de 1962. 

Isto demonstra que a biblioteconomia e a arquivologia são áreas com objetivos distintos. 

Outras vezes a biblioteca da empresa é confundida com seu arquivo, no sentido de guarda de 

determinados documentos, o que não é pertinente, como será apresentado a seguir.  

Para demonstrar como a ciência da arquivologia pode contribuir para uma empresa de engenharia, 

serão salientadas algumas atribuições específicas dos arquivistas, previstas na Lei 6.546 que “Dispõe sobre a 

regulamentação das profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo, e dá outras providências.” 

 

- Planejamento, organização e direção das atividades de identificação das espécies documentais e 

participação no planejamento de novos documentos e controle de multicópias; 

 

- Orientação quanto a classificação, arranjo e descrição de documentos;   

 

- Planejamento, organização e direção de serviços ou centro de documentação e informação 

constituídos de acervos arquivísticos e mistos; 

 

- Planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem aplicada aos arquivos; 

 

- Assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa; 

 

A seguir serão analisadas as atribuições destacadas:  

 

Identificação das espécies documentais em um arquivo e classificação de documentos implica 

em organização de um acervo conforme a espécie do documento (projetos, memoriais descritivos, folhas de 

pagamento e obrigações trabalhistas, etc.) e também classifica-los quanto a quem poderá acessa-los. 

Note-se que o controle de multicópias implica em uma classificação quanto ao acesso antes 

mesmo do documento perder sua atualidade e ser enviado ao arquivo da empresa. 

 Como exemplo tome-se uma planilha de custos e composição de preços para participação de um 

certame licitatório, um documento aparentemente simples, mas que deve ser classificado como sigiloso 

antes do certame, principalmente quanto ao número de cópias e quem poderá acessá-las e após o final do 

processo tal documento deve continuar em classificação restrita, pois apresenta como a empresa compõe 

seus preços finais, o que poderá ser repetido em licitações futuras.  

A montagem de um centro de documentação e informação não deve ser confundida com a 

montagem de uma biblioteca, um centro de documentação é o repositório do material produzido pela 

empresa ao longo de sua existência ou correlato a este, seu público alvo é interno à empresa, o acesso do 

público externo apesar de permitido deve ser controlado, além do que a documentação constante de um 

centro de documentação necessita obedecer a critérios de classificação quanto ao acesso. 



 

Uma biblioteca caracteriza-se de forma predominante por uma coleção de livros de acesso permitido 

aos interessados, em geral pertencentes ao público interno e externo.  

A microfilmagem, cujo planejamento, organização a direção de serviços é atribuída ao arquivista, 

foi complementada pelos arquivos digitais, que possuem a mesma função, qual seja, de armazenamento 

seguro de dados em pouco espaço físico. 

O assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa, uma vez que a 

atividade arquivística indiretamente abrange as demais atividades da empresa. 

No resumo deste trabalho foi citado o valor da arquivologia na avaliação histórica e econômica do 

potencial de mercado de uma empresa, inclusive validando seu valor em negociações, tal como fusões, 

“alianças estratégicas” (joint-ventures), aquisições, abertura de capital. 

Como exemplo tome-se uma empresa de construção civil que negocia uma fusão com outra empresa 

do mercado. 

Baseado nas atribuições explanadas anteriormente o profissional arquivista em sua atribuição de 

assessoramento técnico administrativo pode contribuir da seguinte forma: 

 

- Observar se a empresa possui um centro de documentação ou equivalente e como a empresa guarda 

e gerencia seu acervo; 

- Investigando este mesmo acervo, ou equivalente, qual seu período de cobertura e seu nível de 

ordenamento para avaliar seu grau de organização e como a empresa evoluiu ao longo dos anos; 

- Grande parte do patrimônio intelectual da empresa está concentrado em seus funcionários, muitas 

vezes a empresa se destacou por determinado projeto em determinada época, uma comparação do projeto em 

questão, memoriais descritivos e folhas de pagamento revelará se o(s) projetista(s) ainda pertence(m) ao 

quadro da empresa ou não, valorizando ou desvalorizando a transação.  

- A investigação arquivística também poderá levantar dados sobre a produção intelectual da empresa 

ao longo do tempo, expressos em seu nome ou marca registrada, trabalhos apresentados em congressos, 

pedidos de patentes realizados, cuja utilidade será explanada no próximo tópico que aborda a propriedade 

intelectual. 

 

Propriedade Intelectual 

 

Como anteriormente referido no “resumo” a Propriedade Intelectual permaneceu quase inacessível 

nos escritórios de patentes nacionais, sendo a pesquisa tecnológica praticamente impossível de ser realizada 

nos escritórios internacionais por ser dispendiosa e demorada. 

Este quadro se alterou com o advento da ciência da computação, que possibilitou a informatização 

dos bancos de patentes nacionais e sua disponibilização e integração via internet. 

Para entender essa assertiva faz-se necessário um pequeno bosquejo sobre o surgimento do sistema 

de propriedade intelectual. 

 

O Sistema de Propriedade Intelectual  

 

A proteção do conhecimento não é algo recente, mas antigo. 

Segue o excerto em que Nuno Pires de Carvalho transcreve um texto de certo Ateneu de Naucratis 

sobre os banquetes realizados em uma cidade de nome Síbaris, estabelecida em 720 A.C. pertencente à 

Magna Grécia, localizada no Golfo de Tarento, no sul da península Itálica. 

 

“Se um cozinheiro inventasse receitas novas e suculentas, nenhum de seus concorrentes era 

autorizado a pô-las em prática no período de um ano, só ele podia livremente confeccionar seu prato: o 

objetivo expresso era o de encorajar os outros cozinheiros a se superarem na confecção de pratos cada vez 

mais refinados...” (CARVALHO, 2009); (Grifo posto pelo autor deste trabalho). 

 



 

Foi citado no exemplo anterior o termo “proteção do conhecimento”, pois lembra um sistema de 

reserva de conhecimento, mas encontra-se afastado de um conceito de patente atual. 

Avançando para o século XV, a legislação evolui.  Segundo Jacques Labrunie: 

 

“Considera-se que a primeira lei que conferiu aos inventores uma exclusividade, apresentando as 

principais características das leis contemporâneas, em matéria de patentes, foi a da República de Veneza, 

editada em 19 de março de 1474.” (LABRUNIE, 2006). 

  

  Porém a primeira legislação de patentes a aparecer no mundo foi na Inglaterra em 1623, a 

segunda nos Estados Unidos da América, em 1790 e a terceira na França em 1791. (INPI, 2013). 

No Brasil, a primeira legislação sobre patentes foi o Alvará de 28 de abril de 1809, de Dom João VI, 

sendo a quarta legislação de patentes a aparecer no mundo. (INPI, 2013). 

Com o fenômeno da Revolução Industrial, de 1800 a 1870 as leis sobre patentes foram adotadas na 

Holanda (1809), na Áustria (1810), na Rússia (1812), na Suécia (1819), na Espanha (1826), na Itália (1859), 

na Argentina (1864) e no Canadá (1869).(LABRUNIE, 2006). 

O século XIX marca a necessidade de um sistema de propriedade intelectual, tal necessidade é 

materializada em duas convenções, a Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial 

em 1883 e a Convenção de Berna para Proteção das Obras Literárias e Artísticas em 1886.  

A Convenção da União de Paris criou a Secretaria Internacional da União para a proteção da 

propriedade industrial que em 1967, após reformas administrativas e estruturais, transformou-se na 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI. 

No Brasil, em 1970, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI. 

No mesmo ano foi concluído nos EUA, o Tratado em Cooperação em matéria de Patentes-PCT.  

Em 1974 a OMPI tornou-se uma agência especializada do sistema das Organizações das Nações 

Unidas, com mandato para administrar questões da propriedade intelectual. 

Finalmente em 1994, foi aprovado o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio- ADIPIC, mais conhecido como Trade Related Intellectual Property Rights-

TRIPS. 

Cabe ressaltar que o Estado Brasileiro ratificou as Convenções, Tratado e Acordo supracitados. 

 

O Sistema de Propriedade Intelectual e Seu Uso 
 

Um exemplo real do uso do sistema de propriedade intelectual será apresentado a seguir, no estudo 

de caso retirado do “Curso Avançado de Patentes ”/ Organização Mundial da Propriedade Intelectual/OMPI: 

 

“Uma pequena empresa fundada modestamente em 1946 com cerca de 20 empregados no sector da 

reparação de fonógrafos, viu o seu destino mudado por uma corajosa decisão de obter uma licença de 

patente. Em 1952, o fundador da empresa encontrou por acaso informações sobre patentes relativas a uma 

invenção dos Laboratórios Bell: o transistor. Constatou a Western Electric (WE) dos Estados Unidos da 

América, titular da patente, e obteve uma licença de patente. Naquele tempo, o transistor era utilizado 

apenas em aparelhos auditivos e a WE não viu qualquer possibilidade de maior sucesso comercial na 

aplicação da tecnologia do transístor. Duvidando que uma empresa tão pequena fosse capaz de desenvolver 

um dispositivo útil a partir do transistor, a WE compartilhou com os engenheiros da pequena empresa 

informações técnicas úteis sobre o transistor, tal como previsto no acordo de licença de patente. Em 1955, a 

pequena empresa produziu o seu primeiro rádio transístor e comercializou o novo produto que foi um 

enorme sucesso. A comercialização bem conseguida do rádio transístor permitiu que aquela pequena 

empresa (subsequentemente chamada Sony Corporation) entrasse no mercado global da eletrônica.” 

(OMPI, 2014). 

 

 

 



 

Pesquisa 

 

Como referido no resumo deste trabalho, a atividade de pesquisa é dispendiosa, envolvendo o 

pagamento de mão de obra, materiais e tempo que poderiam estar alocados em outra finalidade.  

Sobre a pesquisa nos bancos de patentes, Jorge Bessa, em seu livro “A Inteligência Competitiva”, 

comenta: 

 

“É impressionante como muitos empresários ainda não se deram conta desse instrumento fantástico 

de monitoração tecnológica, e que pode lhes poupar investimentos e esforços inócuos.” (BESSA, 2002?). 

 

Corroborando com esta afirmação o “Curso de Extensão em Propriedade Intelectual / Módulo: 

Informação Tecnológica II – Busca de Informação Tecnológica em Bases de Patentes”, ministrado pelo 

INPI, transcreve dados concernentes à Europa fornecidos pela Organização de Patentes da Áustria:  

 

“Estudo feito na Alemanha concluiu que os custos de P&D poderiam ser reduzidos em 30%, caso a 

informação técnica disponível nas patentes fosse utilizada.” 

 “Segundo estimativa da Organização Britânica de Patentes, 20 bilhões de libras por ano são 

desperdiçadas na Comunidade Européia devido a invenções duplicadas.” 

Fonte: Organização de Patentes da Áustria (INPI, 2014) 

 

Em qualquer caso, seja objetivando patentear ou não, reinventar a roda, ou seja, pesquisar sobre algo 

que já existe ou está disponível a todos é extremamente oneroso a qualquer empresa, universidade ou centro 

de pesquisa. 

Ainda sobre o assunto transcreve-se um exemplo do “Curso de Gestão da Propriedade Intelectual – 

DL 450” ministrado pela OMPI: 

 

“Estudo de caso: 600.000 libras perdidas por não ter pago 20 libras” 

 

“Joff Wild ilustra o valor das bases de dados sobre patentes na lição aprendida por uma sociedade 

de engenharia nos anos 1990. A sociedade estava empenhada no desenvolvimento de um novo processo de 

fabricação de produtos de fio metálico. Vários anos foram dedicados à P&D sobre esse novo processo até 

que finalmente ficou pronto para lançamento. Foi feita uma busca de patentes durante o procedimento de 

pedido de patente e os resultados da busca indicaram claramente que a ideia subjacente ao novo processo 

de fabricação tinha sido patenteada nos EU nos anos 1970, embora a proteção por patente não tivesse sido 

obtida no Reino Unido.  

Portanto, a sociedade não pôde obter qualquer forma de proteção de PI pelo tempo e dinheiro 

empregado na P&D (cerca de 600.000 libras).” 

 

Wild afirma que a pior parte desta história é saber que: 

 

"a sociedade podia ter acedido à tecnologia pelo preço de uma busca de patentes de 

aproximadamente, 20 libras". (OMPI, 2015) 

 

Além do INPI, é interessante ao pesquisador buscar informação tecnológica disponível nos Bancos 

de Patentes da OMPI-PATENTSCOPE e do Escritório Europeu de Patentes-ESPACENET, que são bases de 

dados que consolidam material de outras bases, economizando tempo de pesquisa. 

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI, mais de 70% da informação 

tecnológica disponível em todo o mundo somente pode ser encontrada nos documentos de patente. (INPI, 

2014). 



 

Poder-se-ia afirmar que no campo das “Estruturas e Pontes”, objeto do presente congresso, o sistema 

de propriedade intelectual pouco tem a contribuir, para demonstrar as possibilidades de contribuição será 

apresentada uma pesquisa realizada para o termo “concreto” e sua proteção nos EUA:  

 

Critérios de busca de patentes: 

 

Termo: “concreto”; País: Estados Unidos da América; Período de tempo: do ano 2000 ao ano 2019; 

 

Número de pedidos de patentes depositados: 374.164; Número de patentes concedidas: 152.471; 

 

Refinando a busca por uma empresa (escolhida aleatoriamente): Empresa:  

 

Patentes depositadas no período: 372; Patentes obtidas no período: 261, para o termo “concreto”; 

 

Obs. Base “The Lens”. 

 

Estes dados ilustram as possibilidades de uma pesquisa básica realizada em um único banco de 

patentes, no caso o Escritório Americano de Patentes-USPTO, envolvendo apenas uma firma, a Halliburton, 

segue um exemplo de uma patente concedida nos Estados Unidos da América a esta empresa: 

 

 

 

Figura 1 

 

 



 

O sistema de propriedade intelectual também oferece vantagens a quem deposita material como será 

demonstrado a seguir:  

 

Depósito de Patente (ou do material a ser protegido)  

 

Outro recurso oferecido pelo sistema de patentes constitui-se na visibilidade que o depósito de 

material a ser patenteado obtém e, consequentemente a projeção de mercado da firma que detém o depósito. 

Apesar de ser um passo simples, qual seja, ir ao escritório nacional de patentes ou ligar-se a este via 

internet, é proposta uma reflexão quanto a este passo por julgá-lo igualmente decisivo para o futuro do 

material a ser protegido.  

No tópico “O Sistema de Propriedade Intelectual e seu uso”, foi citada a Convenção da União de 

Paris para proteção da propriedade industrial, este documento estabeleceu, entre outros, o “Direito de 

Prioridade” que, em regras gerais, protege o depositante de um país contratante por um ano após a data do 

depósito para exercer tal direito em outros países contratantes. 

Isto implica em que o depositante tem até um ano, a partir do depósito da patente para divulgar seu 

material, encontrar interessados e levantar fundos para exercer seu direito de depósito do mesmo material 

em algum outro país.  

O prazo de um ano (12 meses) pode ser prorrogado como será visto a seguir. 

Ainda sobre o tópico “Sistema de Propriedade Intelectual e seu uso”, foi citado o “Tratado em 

Cooperação em matéria de Patentes-PCT”. 

Este tratado subscrito pelo Brasil prorroga em seu artigo 22 o prazo de prioridade para 30 meses 

(dois anos e seis meses) a partir do depósito do pedido de patente na maioria dos estados aderentes. 

 Desta forma este trabalho sugere que o requerente faça o depósito via PCT junto do Organismo 

receptor da OMPI, e assim garanta um prazo de até 30 meses a partir da data do 1º depósito. 

Outra vantagem em relação ao depósito junto ao Organismo receptor da OMPI é o Relatório de 

Pesquisa Internacional e uma opinião escrita da autoridade responsável pela Pesquisa Internacional segundo 

o PCT, estes documentos são expedidos em 16 meses após o depósito. 

O Relatório de Pesquisa Internacional contém citações de documentos de patente e outras referências 

tecnológicas pertinentes para a patenteabilidade da invenção. A opinião escrita completa o Relatório de 

Pesquisa Internacional fornecendo uma avaliação preliminar não vinculativa da patenteabilidade da 

invenção, tendo em conta as referências contidas no Relatório. (OMPI, 2017) 

Após a manutenção do sigilo do depósito pelo período determinado no Tratado de Cooperação em 

matéria de Patentes-PCT, este é publicado no Banco de Patentes da Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual-PATENTSCOPE, obtendo-se assim uma divulgação gratuita, a nível mundial, de seu depósito de 

patente. 

Observe-se que de posse do Relatório de Pesquisa Internacional, Opinião escrita da autoridade de 

busca internacional emitida em 16 meses e da publicação do depósito de patente em sua totalidade feita 18 

meses após o depósito, o depositante estará munido de vários instrumentos que facilitarão contatar os 

interessados em seu material, e ainda possuirá um prazo de 12 meses, em média, para conduzir as 

negociações, até que se esgote o prazo de 30 meses de depósito nos países escolhidos. 

 

Divulgação 

 

Além da publicação do depósito de patente em sua totalidade, a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual lançou em 2013 uma plataforma gratuita para negociação de tecnologias verdes, a WIPO 

GREEN ( https://www3.wipo.int/wipogreen/en/ ) que constitui-se em um excelente meio de divulgação 

gratuito aproximando ofertantes e buscadores no mercado de tecnologias verdes, que também permeiam a 

construção civil.   

O INPI também possui um serviço de oferta de patente para fins de exploração ou licença, este 

serviço destina-se à pessoa física ou jurídica titular de patente que pretenda ofertá-la e a quem busca 

patentes para negociar mediante publicação promovida pelo INPI. 

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/


 

Cabe lembrar que a plataforma WIPO GREEN está aberta a patentes depositadas, 

independentemente de concessão, o INPI reserva este recurso apenas a patentes concedidas. 

 

Além do banco de patentes verdes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI, o INPI 

também lançou um programa nacional para análise e concessão de patentes “verdes” previsto na Resolução 

nº 175, de 05 de novembro de 2016, o enquadramento de um pedido de patente como “verde” acelera 

sobremaneira o processo de concessão, beneficiando seu depositante, segue um exemplo de certificado de 

patente concedido a Vale S.A., é interessante observar que entre o depósito do pedido de patente em 

18/05/2018 e sua concessão em 23/07/2019 ocorreu pouco mais de um ano, o que confirma a rapidez do 

processo: 

  

 
 

Figura 2 

 

 

 

 



 

Avaliação de tecnologia protegida 

 

Nesta fase do trabalho, após a pesquisa, depósito e divulgação, caso haja interessados, naturalmente 

adentra-se na avaliação do material. 

As empresas muitas vezes querem saber qual é o valor atual da sua PI. As razões para querer saber o 

quanto vale a sua PI, podem diferir de maneira importante. No artigo "Valuing IP" os autores observam que 

cada invenção patenteada acabará por encontrar o seu próprio preço e o preço dependerá geralmente de 

cinco fatores comuns: 

 

 A importância da patente - Geralmente, as patentes relativas a novas invenções valem mais do que 

as patentes relativas a melhoramentos de invenções existentes. 

 

A duração da patente - As patentes que começam a sua vida e que têm à sua frente um maior 

período de exclusividade no mercado têm geralmente um maior valor  

 

Tamanho da técnica anterior - A técnica anterior é o que já é conhecido na área coberta pela 

patente no momento em que é depositado o pedido de patente. O número de documentos citados ou produtos 

patenteados pertencentes a uma área de inovação têm um efeito sobre o valor de uma patente. Se existe um 

grande volume de técnica anterior, a inovação patenteada pode ter sido antecipada por divulgação pública ou 

mesmo descrita por outras patentes, enfraquecendo o valor legal da patente. Enfim, se existe uma extensa 

técnica anterior, então o âmbito da patente pode ser muito limitado, e os concorrentes ou adquirentes 

potenciais de licença podem facilmente contornar as reivindicações da patente a fim de evitar infringir a 

patente (e pagar royalties). 

 

O significado da patente - Ao criar uma pasta de patentes e decidir quando a P&D deveria tornar-se 

inovação patenteada, uma política eficiente de Gestão da Propriedade Intelectual tentará assegurar que cada 

patente tenha sua própria importância numa área particular e faça parte de uma estratégia geral de PI.  

Muitas empresas e inventores acreditam no velho e errado adágio "faça um bom produto e toda a 

gente o comprará" ("Build a better mousetrap, and the world will beat a path to your door").  

Isto não é verdade.  

Nem todas as patentes são valiosas! 

• 10% das patentes no mundo representam 90% do valor das patentes. 

• 15% de todas as patentes conseguem impedir a entrada de concorrentes no  

mercado durante mais de quatro anos; 

• 60% de todas as patentes não garantem nenhuma exclusividade.”(OMPI, 2015)*  

  
*Obs.: esta nota foi editada devido à sua extensão, foi mantido o sentido original. 

 

Negociação de um ativo de propriedade intelectual 

 

Ao abordar o tema negociação este trabalho entende que a patente requerida ou deferida pelos 

escritórios nacionais de patentes não deve ser encarada apenas como um ativo para o exercício do direito de 

exclusão dos concorrentes, mas como um bem intangível a ser gerido. 

Muitas vezes o primeiro interessado no material protegido pode ser um concorrente ou parceiro 

comercial. 

Cabe então ao detentor do material protegido analisar a oportunidade para um negócio. 

Em geral existem dois tipos de acordos de negociação, o Licenciamento e o de Cessão.  

No acordo de licenciamento o titular permite que outra pessoa ou mais explorem os direitos sob 

proteção patentária em geral mediante um pagamento, neste tipo de acordo muitas vezes o titular continua a 

explorar a patente concomitantemente com o licenciado. 



 

No acordo de cessão o titular transfere seus direitos econômicos sobre o material protegido para 

outra pessoa em geral mediante um pagamento. 

 

“Uma distinção clara deve ser feita entre acordos de licença e cessão. A concessão de licenças tem a 

forma de uma limitação do direito de propriedade do titular da Propriedade Intelectual (PI), enquanto que 

a cessão priva o titular da Propriedade da PI.” (OMPI, 2015) (grifo do autor deste trabalho).  

 

É importante lembrar que uma patente depositada em um país somente protege os direitos de 

negociação neste país, estando livre para ser explorada onde não foi requerida a proteção; 

- Os direitos de patente são territoriais, o que permite que uma patente seja licenciada em um país e 

cedida em outro. 

 

Considerações finais 
 

A proteção do conhecimento assumiu um valor destacado em nossos dias, tanto a arquivologia 

quanto o sistema de propriedade intelectual oferecem recursos para gerir e incrementar o patrimônio 

intangível, assim entendido como patrimônio intelectual de uma empresa e aumentar seu valor de mercado.   
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