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TECNOLOGIAS VERDES PARA UM MUNDO
AUTOSSUSTENTÁVEL: UM OLHAR SOBRE BRASIL E
ESPANHA
Eixo temático: Análise de Patentes
Modalidade: Apresentação oral

1 INTRODUÇÃO
Em nível mundial, ao longo das últimas décadas, o crescimento econômico lento e
desigual agrava-se com a manutenção do modelo de produção tradicional imputado, pela
maioria da comunidade científica, como a verdadeira ameaça ao esgotamento dos recursos
naturais, à perda de biodiversidade e ao crescimento dos níveis de contaminação, com
consequências irreversíveis. Em objeção a esta grave ameaça, a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) propôs a “Estratégia de Crescimento Verde”, no
momento em que nenhum governo conta, de forma autônoma e isolada, com os recursos
tecnológicos, científicos, financeiros e de articulação política necessários para pôr em operação
iniciativa de tamanha envergadura, considerando que os desafios são globais. (OCDE, 2011).
A concepção e implementação da Estratégia de Crescimento Verde apresenta-se como
uma alternativa para incentivar e promover o crescimento econômico, acompanhado da
proteção ambiental que assegure o equilíbrio estável entre o sistema produtivo e o seu entorno.
Com essa iniciativa, do ponto de vista prático, a proposta da OCDE objetiva atingir, de forma
simultânea, três desafios: o desenvolvimento e a redução da pobreza, a criação de novas
economias baseada em tecnologias ambientalmente amigável, também ditas tecnologias verdes,
e assegurar um mundo cada vez mais verde (Hultman et al., 2012). Para tanto, a inovação em
tecnologia ambientalmente amigável constitui peça fundamental na necessária e imprescindível
mudança do modelo produtivo atual, com papel de destaque no processo de institucionalização
do modelo de crescimento autossustentável.
As tecnologias verdes se advogam como um dos principais dispositivos para a imediata
e imperativa necessidade de mudança do modelo econômico global, desde que impulsionadas
por políticas públicas e incentivos que estimulem novas formas de criação de valor e de
abordagem dos problemas compatíveis com ecossistemas saudáveis. Desse ponto de vista, é
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essencial fortalecer a proteção e a ampliação efetiva dos Direitos de Propriedade Intelectual
(DPI) para incentivar o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias. A ação multilateral será
igualmente necessária para facilitar o acesso dos países menos desenvolvidos às tecnologias
verdes.
Nesse contexto, as patentes verdes, em alinhamento com as políticas públicas relativas
ao combate às mudanças climáticas, apresentam-se como um forte incentivo para estimular a
inversão em inovação verde, ao mesmo tempo em que funcionam como um instrumento para
potencializar a transferência de conhecimento entre os países mais desenvolvidos e os menos
industrializados. (Copenhagem Economics, 2009). Dispositivo jurídico que protege, mediante
a comunicação pública da invenção, o privilégio para a exploração comercial daquilo que a
invenção descreve, as patentes são os indicadores de produção científica mais utilizados. Ao
mesmo tempo, a informação oferecida por meio das patentes facilita a medição da capacidade
inventiva de um país, de áreas emergentes de inovação, e permite esclarecer a estrutura
produtiva de seus agentes, do momento em que se estabelecem relações entre número de
patentes e atividades inventivas (SANTOS, 1996); (OCDE, 2009)
Nessa perspectiva, consideramos de interesse o estudo do papel que exercem as patentes
no desenvolvimento e na difusão das tecnologias verdes, por meio das análises das informações
que esses registros contêm. O presente estudo tem como objetivo caracterizar a inovação sobre
tecnologias verdes a partir das análises qualiquantitativas de patentes solicitadas em escala
global, e, em particular, aquelas solicitadas de prioridades espanholas e brasileiras, no
interregno 1998-2013.
2 MÉTODOS
Para a constituição das corpora dos pedidos de patentes verdes, com foco em
tecnologias ambientalmente amigáveis ou ditas tecnologias verdes, estabelecidas pela
Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CMNUCC, 1994), a
estratégia de busca foi formulada com base nos Códigos da Classificação Internacional de
Patentes (CIP) associados às palavras-chave do inventário das patentes verdes proposto pelo
Comitê de Especialistas da Organização Mundial de Propriedade Industrial (WIPO, 2010),
contemplando tecnologias relacionas aos temas: Energia alternativa; Conservação de energia;
Transporte; Gerenciamento de resíduos; Agricultura / Silvicultura; Administrativas,
regulamentadoras ou aspectos de design; Geração de energia nuclear.
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As buscas das patentes verdes foram realizadas entre dezembro/2015 e fevereiro/2016
na base de dados Espacenet-Wordwide do Escritório Europeu de Patentes (EPO), por meio da
Global Patent Index (GPI). Os dados obtidos foram normalizados no software bibliométrico –
VantagePoint; para o conjunto das análises deste estudo foram utilizados indicadores
unidimensionais e multidimensionais. As representações gráficas foram obtidas a partir do
Excel, de recursos em linha disponibilizados pela GPI e de aplicativos do VantagePoint.
3 RESULTADOS
No período de 1998/2013, foram depositadas 6.437.653 pedidos de patentes de
invenção, com destaque para o Japão, com cerca de 35,02% do total. A Tabela 1, apresenta
resultados não exaustivos da frequência absoluta e relativa dos depósitos de patente de invenção
dos países que mais depositam e, em particular, também objeto de análise, as patentes verdes
de prioridade da Espanha (ES) e do Brasil (BR).
Tabela 1: PATENTES DE TECNOLOGIAS VERDES
PAÍSES
FREQ.
FREQ.
JAPÃO
2254327
35,02%
ABSOLUTA
RELATIVA
ESTADOS
1773907
27,56%
376645
5,85%
UNIDOSCHINA
ALEMANHA
123392
1,92%
FRANÇA
37113
0,58%
REINO UNIDO
29358
0,46%
BRASIL
7487
0,12%
ESPANHA
6531
0,10%
GLOBAL
6437653
100%
Fonte: autor

O Gráfico 1 apresenta a frequência dos temas das tecnologias das patentes verdes
segundo a CIP, em conformidade com o inventário proposto pelo Comitê de Especialistas da
OMPI. As barras azuis representam os cinco temas principais das 6.437.653 patentes verdes de
invenção depositadas. Como se verifica, o tema representado pelo Código CIP H01L –
dispositivos semicondutores; dispositivos elétricos de estado sólido -, é um assunto recorrente
do inventário, contemplado tanto no que diz respeito à temática Produção de Energia
Alternativa quanto à de Conservação de Energia, com quase um milhão de registros de patente
verdes depositadas, reivindicando privilégio nesses domínios.
A temática coberta pelo Código CIP G06Q – Sistemas ou métodos de processamento de
dados, especialmente adaptados para propósitos administrativos, comerciais, financeiros, de
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gerenciamento, supervisão ou predição; Sistemas ou métodos especialmente adaptados para
propósitos administrativos, comerciais, financeiros, de gerenciamento, supervisão ou predição
-, é também bastante recorrente, com privilégio reivindicado por 342.266 registros de patente.
Essa temática tem relevância expressiva no item “Administrativas, regulamentadoras ou
aspectos de design” contemplado no inventário WIPO. Conforme se apresenta no Gráfico 1,
cabe destacar também os temas cobertos pelos Códigos CO2F, H01M, GO1R.
Gráfico 1:Temas de cobertura das patentes verdes (PVs) segundo o Inventário da CIP

No Gráfico 2, analisa-se a predominância das reivindicações de privilégios por Empresa,
em escala Global. Confirma-se a supremacia de dois países asiáticos – Japão e Coreia –, nos
vários temas de cobertura, com participação quase hegemônica das empresas desses países, nos
mais importantes e expressivos domínios: Energia Alternativa (H01L / H01M), Conservação
de Energia (H01L), Administrativas, regulamentadoras ou aspectos de design (G06Q).
Registra-se a predominância das empresas com sede nesses países, nos ramos eletroeletrônico
e de E-Commerce. Com mais detalhe, o quadro abaixo do Gráfico 2 apresenta a quantidade de
patentes reivindicadas pelas três empresas mais expressivas em cada uma das áreas, com
destaque para a Samsung, com uma carteira de quase 30 mil reivindicações de privilégio em
patentes verdes.
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Gráfico 2: 20 Primeiras empresas, GLOBAL, com pedido de privilégio segundo os
temas da CIP -1998 A 2013 – Inventário WIPO

Na Tabela 1, as frequências das patentes verdes reivindicadas com prioridades do Brasil
(BR) e Espanha (ES), no período 1998 - 2013, – 7.487 do Brasil e 6.531 da Espanha – são, de
certo modo, quantidades com níveis de equivalência. Esse registro, na interrelação das
circunstâncias que envolvem laços históricos, culturais, humanos e políticos, acordos e
programas de apoio à pesquisa colaborativa internacional entre Brasil e Espanha, firmados
desde início da década de 1990, justifica a escolha da Espanha como parceira nesta análise
comparativa, sobre o que trata dos objetos: classe de depositantes, temas de interesses e dos
assuntos predominantes
Para proceder essa análise comparativa, de partida, os depositantes foram classificados
em Empresas; Instituições públicas de pesquisa (Institutos de Pesquisa); Universidades;
Inventores autônomos (Outros), conforme resultado do Gráfico 3.
Nessa análise, comparando as patentes verdes com prioridades BR e ES reivindicadas
pela classe “Outros”, observa-se que elas predominam no Brasil. São cerca de 56% do total das
patentes depositadas, enquanto que as reivindicadas com prioridade ES por essa mesma classe
somam 44% do total das patentes.
Uma segunda diferença de que cabe registro é a participação no número de
reivindicações dos dispositivos de pesquisa – classes “Universidades” / “Institutos de
Pesquisa”. As patentes verdes com prioridade ES contam com a participação de 22% de
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reivindicações de depositantes dessas duas classes. Por outro lado, as patentes com prioridade
BR somente contam com 14% de participação dessas classes, o que significa uma diferença de
mais de 35% para menos em relação aos depositantes de prioridade ES.
Gráfico 3: Frequência das patentes verdes de prioridades Espanha e Brasil - 1998 a
2013, por classe de depositante

Os Gráfico 4 e 5 apresentam as áreas segundo os códigos da CIP das patentes verdes
dos 20 maiores depositantes, prioridades ES e BR, destacando-se as participações dos
depositantes das patentes verdes. Na Espanha o protagonismo dos depositantes de patentes está
constituído por setores de Ensino e Pesquisa. No Brasil, embora o dispositivo “Ensino e
Pesquisa” se faça presente entre os 20 maiores depositantes, o protagonismo está com as
empresas.
Gráfico 4: Patentes verdes dos 20 maiores depositantes com prioridade ES
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Gráfico 5:Patentes verdes dos 20 maiores depositantes com prioridade BR

4 CONCLUSÕES
Os resultados desse estudo demonstram a amplitude da mobilização de esforços, em
escala global, em prol da mudança do modelo de produção tradicional, imputado como ameaça
real, e de consequências irreversíveis, ao esgotamento dos recursos naturais, à perda de
biodiversidade, ao crescimento de níveis de contaminação, em síntese, à sobrevivência do
homem no planeta.
Face a tamanha ameaça, a análise comparativa das reivindicações de prioridades ES e
BR – Gráficos 4 e 5, permite destacar a expressiva participação, aliada ao protagonismo, do
aparato público de Ciência, Tecnologia e Inovação da Espanha em relação ao Brasil.
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