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A qualidade da regulamentação governamental vem assumindo destaque cada 
vez maior na pauta do Estado e nas reivindicações dos empresários, uma vez 
que é fator fundamental para a otimização dos gastos do setor produtivo, bem 
como para a atração de novos investimentos. Nesse contexto, deve-se ressaltar a 
questão da propriedade intelectual – um dos pilares de um ambiente regulatório 
moderno – como instrumento de estímulo à competitividade das firmas. 

Como qualquer outra propriedade, a intelectual é avaliada e protegida pelo Es-
tado. No Brasil, a instituição encarregada de avaliá-la e de registrá-la, ou seja, de  
concedê-la é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), criado em de-
zembro de 1970. No entanto, a atual estrutura (material e de recursos humanos) 
desse instituto não vem comportando o processamento hábil de todo o fluxo de 
propriedades lá depositadas (marcas, patentes, desenhos industriais, indicações 
geográficas e programas de computador), o que torna imperativo o seu aperfei-
çoamento1. 

Este capítulo procura extrapolar aspectos legais da propriedade intelectual es-
tudando-a sob outro enfoque que não o jurídico; ou seja, propõe-se a discutir o 

1 a modernização do Inpi está prevista na atual política Industrial, tecnológica e de comércio Exterior  – pItcE – (ver 
Brasil, 2004).
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seu impacto no crescimento econômico. A proteção legal, fornecida pelo Inpi, é, 
antes de tudo, um bem econômico que pode ser negociado, licenciado, vendido 
ou cedido como ativo da firma. Trata-se, portanto, de uma instituição necessária 
que, além da proteção, propicia a valorização econômica de ativos intangíveis.   

Nesse contexto, duas hipóteses de partida conduziram esta pesquisa. A primeira 
delas refere-se ao impacto das marcas e das patentes, quando de seu depósito, no 
desempenho econômico das firmas, para cuja análise utilizamos, de forma inédi-
ta, os microdados de marcas2  e de patentes3  do Inpi, concatenados tanto a dados 
da Pesquisa Industrial Anual (PIA) como da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), 
ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); bem como a 
dados relativos a origem do capital, do Banco Central (Bacen); e a emprego, do 
Ministério do Trabalho (MTE). 

A segunda hipótese é que, ante a fragilidade do Inpi, as vantagens da proteção 
intelectual e de um bom ambiente regulatório não são totalmente apropriadas 
pelas firmas brasileiras. Boa parte delas busca formas alternativas de proteção, e 
outra parte não se sente estimulada a inovar, haja vista a baixa taxa de inovação4  
da indústria brasileira em comparação àquela de países em que a proteção formal 
é mais forte. 

Para isso, este trabalho se divide da seguinte forma. Na próxima seção, tratamos 
da revisão de alguns trabalhos relativos ao assunto, com enfoque nos aspectos 
econômicos da propriedade intelectual, bem como da relação entre propriedade 
intelectual e produtividade. Em seguida, na seção 3, apresentamos um perfil das 
marcas e das patentes depositadas no Inpi. Na seção 4, expomos o resultado  
de dois modelos econométricos, cujo objetivo é mensurar o impacto econômico 
de marcas e de patentes na produtividade do trabalho das firmas industriais e de 
serviços. Na seção 5, discutimos, por meio de indicadores nacionais e interna-
cionais, a eficiência do Inpi. Finalmente, na seção 6 apresentamos as conclusões 
gerais do trabalho.

2 a base, atualizada até abril de 2005, possui 1.601.660 marcas depositadas para 475.056 pessoas jurídicas e 33.604 
pessoas físicas. as demais identificações de titulares das marcas totalizam 9.179 depositantes, dos quais a grande 
maioria é de estrangeiros.
3 a base de patentes, atualizada até dezembro de 2003, possui 255.895 depósitos, dos quais 67.092 se referem a 
pessoas jurídicas, e 155.912 a pessoas físicas. Não há informações sobre concessão de depósitos, o que impede o 
cálculo do tempo médio de concessão.
4 Segundo a pesquisa de Inovação tecnológica (pintec), entre 2000 e 2003 os investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento (p&D) reduziram-se de 0,75% para 0,6% do faturamento total das firmas brasileiras. Na alemanha, 
esse percentual é de 2,7%, e, na França, de 2,5%.
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2  REVISÃO DA LITERATURA

2.1  Propriedade Intelectual: Aspectos Teóricos

Para Smith (1983), mesmo o arcabouço econômico mais liberal deve prever o 
compromisso do Estado civil com a justiça. Entre as diversas justificativas para 
esse compromisso está a  propriedade privada, sem a qual não se pode perceber, 
no fim dos conflitos entre dois indivíduos, o que um ganha e o que o outro perde. 
Com ela, no entanto, é possível distinguir que o benefício do ofensor se torna, 
muitas vezes, a propriedade perdida pelo ofendido.

Contemporaneamente, várias são as modalidades de propriedades intelectuais: 
as patentes e os modelos de utilidade, os softwares, as obras impressas, de áudio e 
de vídeo, as marcas e os desenhos industriais; as quais, no atual contexto da eco-
nomia do conhecimento e de sua aplicação para a geração de inovações, ganham 
especial destaque. Neste capítulo, porém, trataremos especificamente de duas 
dessas modalidades: as marcas e as patentes.

Uma marca é um sinal, um símbolo que representa certo produto ou serviço. 
Com o tempo, esse bem intangível pode adquirir valor próprio que transcende o 
valor material do objeto que ele representa. Daí a necessidade de o seu criador, 
ou detentor, geralmente uma firma, protegê-la da indesejada exploração de ou-
tros atores.

Segundo Economides (1986), a marca cumpre basicamente duas funções: impri-
mir qualidade em produtos pouco consumidos e facilitar a escolha de produtos. 
Isso pode ser atingido por meio de símbolos: de textos ou de figuras, ou de am-
bos. A legislação permite a associação de símbolos a produtos/serviços, assegu-
rando, ao produtor, sob regras específicas, um direito de propriedade sobre eles. 

A marca é vista como um monopólio legal, concedido pelo Estado a determina-
do agente, e, diferentemente das patentes, pode ter uma duração infinita. Porém, 
só pode ser mantida mediante a comprovação do seu uso, que é, portanto, um 
bom indicador do exercício de atividades regulares.

Do ponto de vista econômico, o valor de um produto compõe-se por suas  
características observáveis e não observáveis. Firmas concorrentes podem imi-
tar as características observáveis de determinado produto. Todavia, o diferencial 
da marca reside em seu poder de identificar e de valorizar características não  
observáveis desse produto. Se somente as primeiras tivessem valor, as firmas não 
teriam incentivo algum em produzir com mais qualidade. Wiggins e Raboy (1996) 
analisaram, especificamente, os fatores que afetam o preço-prêmio no mercado 
de bananas norte-americano, e identificaram que as características qualitativas do 
produto, reforçadas pelas marcas, são os fatores mais relevantes.
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Em princípio, a competição entre produtos idênticos não afeta a configuração do 
mercado, a menos que se incluam aí as suas marcas. A veiculação de propaganda, 
porém, que associa imagens ao produto físico, pode distorcer a competição e ela  
assumir uma nova dimensão na percepção do consumidor. As propagandas mais 
eficientes em transmitir imagens de qualidade e de variedade podem propiciar a 
obtenção de fatias maiores de mercado. Há, contudo, como aponta Economides 
(1986), casos em que firmas podem veicular informações enganosas que supe-
restimariam a qualidade do produto. Daí a relevância de um ambiente regulatório 
eficiente.

A patente é, por sua vez, um título de propriedade sobre uma invenção ou um 
modelo de utilidade. A de invenção tem duração de 20 anos, enquanto o modelo 
de utilidade vigora por 15 anos. Em contrapartida, o depositante se obriga a 
revelar, detalhadamente, todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela pa-
tente. O pedido de patente só é concedido ao inventor após análise detalhada das 
características do invento, com foco especialmente nos aspectos de novidade e de 
utilidade. No prazo de vigência, esse direito de propriedade pode ser transferido 
para terceiros5. 

De acordo com Lévêque e Ménière (2004), o objetivo do sistema legal de paten-
tes é encorajar o progresso tecnológico e a invenção, o que se traduz na conces-
são de seu monopólio temporário para o inventor. Trata-se de um caso típico 
em que o benefício privado difere do social. O benefício privado consiste na 
diferença entre os proventos da invenção e os custos em pesquisa & desenvol-
vimento (P&D). As externalidades geradas pela disseminação do conhecimento 
contribuem positivamente para o benefício social. Em contrapartida, a perda de 
eficiência econômica devida ao monopólio reduz o ganho social. Ainda segundo 
esses autores, um sistema eficiente de patentes requer a avaliação do melhor ba-
lanço entre tais efeitos.

Um dos dilemas suscitados por esta discussão está no conflito entre as leis de 
proteção intelectual e antitruste. Enquanto a primeira concede direito de mono-
pólio a seus detentores, a segunda segue na direção contrária procurando evitar 
concentração de mercado. 

Carlton e Gertner (2002) argumentam que a aplicação de leis antitruste em setores 
altamente dinâmicos, nos quais a inovação é preponderante, pode produzir efei-
tos indesejados. Dixon e Greenhalg (2002), por sua vez, afirmam que a concessão 
de propriedade intelectual promove eficiência por permitir que características não  
observáveis de produtos e de serviços sejam devidamente identificadas e valoriza-
das. Discutem, também, a estrutura de mercado e o impacto no incentivo à inovação. 
Argumentam que, num mercado perfeitamente competitivo, os lucros da inovação 
são erodidos por imitações, e, em alguns casos, um oligopólio poderia trazer retorno.  

5 caso não houvesse proteção legal, as firmas recorreriam a outros instrumentos de proteção, como, por exemplo, o 
segredo industrial.
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Mowery e Rosenberg (1993) lembram que, no Governo Reagan, na década de 
1980, os Estados Unidos experimentaram uma série de desregulamentações an-
titruste e pró-propriedade intelectual. O marco inicial disso foi a aprovação do 
National Cooperative Research Act em 1984, em que se facilitava a cooperação, 
entre empresas, para pesquisas em fases pré-comerciais. A partir daí, as fases pos-
teriores de P&D também receberam incentivos semelhantes. No entanto, esses 
autores apontam que o recrudescimento dos mecanismos asseguradores da pro-
priedade intelectual é também concentrador, e pode dificultar a difusão das ino-
vações por elevarem os custos das indústrias na absorção de novas tecnologias.

Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(Unctad, 1979), num ambiente de competição perfeita pressupõe-se a substi-
tuição perfeita dos produtos no mercado. Na prática, no entanto, a ânsia por 
lucros extraordinários faz que o empresário busque inovar constantemente o 
seu produto com um elemento diferenciador, capaz de tornar mais difícil a sua 
substituição por outro, e, necessariamente, por algum tempo esse empresário  
monopoliza esse novo produto. 

Tal inovação pode ser, por exemplo, de cunho tecnológico, poupadora de algum 
fator de produção; e/ou de cunho estético. Buscando-se as propriedades intelec-
tuais que mais se aproximam disso, vê-se que o tecnológico estaria mais associado 
às patentes e aos modelos de utilidade, e, o estético, aos desenhos industriais e às 
marcas. Apesar de tanto o desenho industrial como a marca estarem relacionados 
a um apelo estético, somente a segunda pode ter validade ilimitada, porque o seu 
principal atributo é a criação de uma reputação, sobretudo de qualidade. E essa 
reputação não se caracteriza apenas pela necessidade de constante cuidado, mas 
também por sua construção ao longo do tempo. 

Embora a criação esteja intimamente relacionada a um imaginário coletivo, a 
marca se imprime nos caracteres materiais do produto e busca ser a sua própria 
identificação.

2.2  Produtividade: Aspectos Teóricos

A produtividade é uma importante variável de desempenho e de impacto das 
firmas. É comumente medida como uma taxa do resultado obtido por um dado 
volume de recursos (OECD, 2001). Os objetivos de calculá-la podem ser: 

a) captar a tecnologia, entendida como a forma conhecida de se converter recur-
sos em resultados desejados, a qual pode aparecer tanto explicitamente, na forma 
de novos projetos, de resultados científicos, de novas técnicas organizacionais; 
como implicitamente, em formas incorporadas nos novos produtos como avan-
ços nos projetos e na qualidade de novos bens de capital e de bens intermediá-
rios; 
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b) captar a eficiência, entendida como o máximo de resultado a ser atingido, para 
um dado volume de recursos, com uma determinada tecnologia; 

c) captar economias reais de custo, dada a produtividade ser tipicamente uma 
medida residual, pois ela captura não apenas a influência dos fatores antes citados 
como também as mudanças na utilização da capacidade instalada, no learning-by-
doing, etc.; 

d) identificar pontos de fragilidade por meio de comparações de diferentes pro-
dutividades; e

e) identificar padrões (a renda per capita é uma medida de produtividade que iden-
tifica um padrão de qualidade de vida, por exemplo). 

No caso específico da produtividade do trabalho, deve-se atentar para o fato de 
ela refletir, parcialmente, a capacidade e a intensidade dos esforços dos trabalha-
dores, além de consistir numa medida que capta a influência de um largo grupo 
de fatores; embora às vezes seja interpretada, erroneamente, apenas como um 
nível técnico ou de produtividade exclusiva do trabalhador.

Há uma vasta literatura que trata do efeito do movimento de variáveis econô-
micas na produtividade. Normalmente, as medidas de produtividade conside-
ram dois insumos básicos: capital e trabalho. As experiências de alguns países 
mostram que a simples acumulação de capital não é suficiente para explicar as 
taxas de crescimento. A baixa taxa de crescimento econômico brasileiro nos anos 
1980, por exemplo, não se explica somente quando confrontada com o alto nível 
de acumulação de capital da década anterior.

A teoria neoclássica de crescimento supõe que a taxa de crescimento de longo 
prazo seja exogenamente determinada. A representação de Solow (1956), para a 
relação entre o produto e os fatores de produção, assume a seguinte forma:

em que A depende exclusivamente do tempo; e K e L representam, respectiva-
mente, o estoque de capital e a quantidade de horas trabalhadas.

(1)

,
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(2)

Nesse contexto, novas teorias econômicas incorporaram variáveis alternativas 
para explicar o crescimento da produção. Modelos schumpeterianos consideram 
o progresso técnico, materializado em inovações tecnológicas aplicadas à produ-
ção, um elemento fundamental para explicá-lo. A eficiência técnica e de escala da 
firma é  também um fator importante. Krugman (1993), por sua vez, ressalta que 
a importância de economias de aglomeração e o papel do capital humano6  no 
crescimento ganharam destaque em um período mais recente, com os trabalhos 
de Romer (1990) e de Lucas (1988).

A função de Cobb-Douglas é tradicionalmente utilizada para referenciar a função 
de produção F(K,L), da forma descrita a seguir:

em que A,  e  são coeficientes determinados pela tecnologia. 

O ferramental ligado às funções de produção, antes restrito às aplicações macro-
econômicas passa a referenciar estudos microeconômicos, aplicando-se à firma, 
e este capítulo é mais um passo nessa direção.

2.3  Evidências Empíricas da Relação entre  

Produtividade e Propriedade Intelectual

Alguns estudos têm mostrado que a produtividade é influenciada pela apropria-
ção de conhecimento. Khan e Luintel (2005) construíram um painel com 19 paí-
ses da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
em que mediram o conhecimento pelo estoque de investimentos públicos e pri-
vados em P&D, bem como a produtividade pela multi-factor productivity (MFP), 
ou produtividade total dos fatores ou multifatorial. Os resultados reforçaram a 
suposta relação positiva entre estoque de conhecimento e produtividade. Porém, 
a magnitude desse efeito não é homogênea em razão da interferência de fatores 
específicos de cada país.

Corrado, Hulten e Sichel (2004) estimaram que os gastos com ativos ligados ao 
conhecimento crescem relativamente mais do que os demais componentes da 
demanda agregada, e afirmam que os investimentos nesse tipo de ativo serão, até 

6 Entende-se por capital humano o estoque de conhecimento acumulado pelos trabalhadores e pelos empresários, o 
qual permite aumentar a produtividade do trabalho.
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o fim da década, no mínimo iguais aos dos ativos tradicionais, tangíveis. Além 
disso, mostraram que a produtividade cresceu mais intensamente de 1995 até 
2002, período que coincide com o aumento de gastos com ativos intangíveis.

Chen e Dahlman (2004) analisaram o impacto do conhecimento no crescimento 
econômico de longo prazo, por meio de informações de 92 países, pertinentes 
ao período de 1960 a 2000. O conhecimento foi medido em quatro dimensões:  
o capital humano, a inovação, a infra-estrutura tecnológica e a propriedade inte-
lectual. Com relação ao último item, os resultados apontaram que um aumento 
de 20% na quantidade de patentes concedidas representou um ganho de 3,8% no 
crescimento econômico anual.

Falvey, Foster e Greenaway (2004) estudaram o papel dos direitos de propriedade 
intelectual no crescimento econômico, entre 1975 e 1994, de 80 países. O efeito 
positivo foi encontrado no caso de países de alta renda, em linha com o raciocí-
nio de que os ganhos de monopólio da propriedade intelectual estimulam novas 
inovações. Porém, essa relação não se manifesta no caso dos países de renda me-
nor, pois, conforme argumentam os autores, atuam aí duas forças contrárias. 

Por um lado, um maior nível de proteção estimulou a importação de bens de 
tecnologia e investimentos diretos externos. Por outro lado, os ganhos advindos 
da imitação, comum nesses países, são otimizados pela fraca estrutura legislati-
va, regulatória e de repressão. Gould e Gruben (1996) analisaram essa relação 
para um conjunto de 96 países, entre 1960 e 1988. Constataram não só que a 
proteção da propriedade intelectual influencia o crescimento, como também que 
esse efeito é potencializado em países cuja economia é mais aberta ao comércio 
internacional.  

Maskus (2000) estudou a influência da aplicação das regulamentações interna-
cionais de direitos de propriedade intelectual, nas transações entre países. O au-
tor argumenta que as firmas multinacionais consideram, em suas decisões de 
investimento, o nível de proteção intelectual oferecida em cada país. Segundo 
Smarzynska (2004), a composição desses investimentos também é afetada por 
essas proteções. Nos países em que a proteção é fraca, as multinacionais tendem 
a implantar, preferencialmente, canais de distribuição para seus produtos, em vez 
de transferir tecnologia. 

Bloom e Rennen  (2002) analisam a relação entre patentes, produtividade e valor 
de mercado, em uma amostra de firmas britânicas, no período de 1968 a 1996. 
A princípio esses autores mostram haver um impacto significativo das patentes 
na produtividade e no valor da firma. Há um aumento de 3% na produtividade 
total dos fatores quando a quantidade de citações dobra. Entretanto, esse efeito é 
diferenciado no tempo. Se, por um lado, o efeito no valor de mercado é imediato, 
por outro a produtividade é progressivamente afetada.
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Quando um produto satisfaz as necessidades do consumidor, e é por ele correta-
mente identificado, acaba por conquistar mais da preferência desse consumidor, 
cuja “percepção” do produto se torna uma importante variável de decisão por 
parte dos empresários. Schmidt e Guimarães (1984), num estudo seminal no Bra-
sil, avaliam o impacto de algumas políticas de marcas de 30 empresas nacionais, 
com o objetivo de  responder a algumas questões relevantes, tais como: quantas 
marcas usar? em que produtos usá-las? quando usar o nome da empresa como 
marca, e quando usar a marca do fabricante ou do distribuidor? A medição do 
impacto parte da 

(...) teoria normativa do marketing [que] postula a existência de correlação positi-
va entre o uso de políticas de marca e o desempenho das empresas, quer devido 
a uma redução dos custos de marketing, a um maior impacto de marketing, ou à 
obtenção de melhor posição no mercado (Schmidt e Guimarães, 1984, p. 12).

Foram analisadas as seguintes políticas: (i) de marca única, quando se adota a 
mesma marca para uma mesma linha (família) de produtos; (ii) de marcas múl-
tiplas, com várias delas para uma mesma linha de produtos (nesse caso, diferen-
tes marcas de uma mesma empresa podem concorrer ente si); (iii) de extensão, 
quando se usa a mesma marca em linhas distintas de produtos (a sua principal 
vantagem é a redução dos custos de marketing); e (iv) de marcas independentes, 
quando se usam marcas diferentes para linhas de produtos diferentes.

Contudo, a maioria dos resultados obtidos não corrobora a percepção que se tem 
da contribuição das marcas. Apenas a política de extensão de marcas apresen-
tou correlação positiva e significativa com o desempenho da firma, medido pelo 
faturamento. No mais, os resultados pouco significativos podem ser atribuídos 
principalmente ao pequeno tamanho da amostra e às prováveis dificuldades de 
definição e de manipulação das variáveis explicativas e explicadas. 
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3  PERFIL DAS MARCAS E DAS PATENTES  

DEPOSITADAS NO INPI

3.1  As Marcas

A base de marcas fornece um conjunto de informações que nos permite traçar 
um perfil tanto dos depositantes quanto do próprio Inpi. O Gráfico 1 mostra a 
quantidade anual de depósitos e de concessões a partir de 1971: ano em que esse 
instituto passou a operar. Os resultados permitem algumas observações a respei-
to da capacidade do Inpi de atender à demanda de depósitos de marcas.

GRÁFICO 1
Quantidade de depósitos e de concessões de marcas − 1971 a 2004

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi.
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A partir de meados da década de 1980, verifica-se um descolamento entre de-
pósitos e concessões. Enquanto as concessões seguem um ritmo decrescente, 
os depósitos seguem um ritmo contrário. Noutras palavras: a estrutura do Inpi 
deteriorou-se concomitantemente aos estímulos de acordos internacionais, os 
quais visavam a uma aplicação mais rigorosa de leis de propriedade intelectual e 
de incrementos, na própria demanda de mercado por registros de marcas.
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A afirmação anterior pode ser mais bem fundamentada com a análise do tempo 
médio de avaliação entre o depósito e a concessão de uma marca, conforme 
mostra o Gráfico 2, a seguir. 

GRÁFICO 2
Tempo médio na avaliação de marcas concedidas, em dias corridos, por 
ano de concessão − 1990 a 2004

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi. 
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De 1990 a 1999, o tempo médio de concessão oscilou em torno de mil dias.  
A partir de 2000, percebe-se uma clara tendência de aumento da variável, o que 
está em consonância com a observação do Gráfico 1. Em 2004, o tempo médio, 
por ano de concessão, gira em torno de 2 mil dias, ou de seis anos, aproximada-
mente. Esse aumento, porém, foi proporcionalmente menor que o aumento da 
distância entre depósitos e concessões. 

Isso ocorreu por haver um viés, para baixo, no valor do tempo médio de con-
cessão, uma vez que consideramos somente o tempo para as marcas concedidas.  
O ideal seria calcularmos o tempo médio de avaliação e incluirmos as marcas não 
concedidas. Para tanto, seria necessária a data em que o registro, ou o pedido da 
marca, foi negado.

A Tabela 1 apresenta a atual situação administrativa das marcas depositadas no 
Inpi, em abril de 2005, agrupadas em três categorias: negadas7,em andamento e 
concedidas.

7 a partir da última situação do processo, em abril de 2005, somente é possível saber que um pedido de registro de 
marca foi definitivamente arquivado. todavia, esse arquivamento pode ter resultado tanto da negação do pedido 
quanto da falta de pagamento das retribuições (“taxas”) relativas à expedição do certificado, por exemplo. Melhor 
dizendo: um pedido concedido pode ser arquivado por não terem sido pagas as retribuições necessárias à concessão 
efetiva do registro de marca, ou então porque não foi atendida alguma exigência formulada durante o exame de 
mérito do pedido (antes mesmo de ele ser negado ou aceito). Nesse caso, o não atendimento de solicitação de marcas 
resultaria mais do desinteresse do depositante, ou de problemas de comunicação dele com o Inpi, do que de uma 
avaliação negativa desse instituto. 
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TABELA 1
Distribuição da situação dos processos de marca em abril de 2005

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi.

Situação Depósitos  

Negados  414.582 (26%) 

Em andamento 556.106 (35%) 

Concedidos 630.972 (39%) 

Grande parcela do estoque de pedidos (aproximadamente 35% do total) refere-
se a uma recente situação de “processo em andamento”, no qual a marca foi 
depositada e continua em fase de análise pelo Inpi. O déficit crescente entre 
depósitos e concessões, no período recente, tende a aumentar essa proporção e 
pode tornar o total de marcas em processamento maior do que todo o estoque de 
concessões já havido em comparação ao estoque de marcas negadas.  

O impacto da demora na avaliação de marcas deve ser mais relevante para as fir-
mas que, após um período prolongado de investimento, têm o registro da marca 
negado. Portanto, é importante notar a grande quantidade de pedidos definitiva-
mente arquivados. Esse resultado não deve ser homogêneo entre as firmas. Algu-
mas delas contratam procuradores especializados em propriedade intelectual, os 
quais têm a função de analisar detalhadamente o processo de marca, realizando 
uma pesquisa prévia na base e solucionando eventuais conflitos. Nesse caso, o 
custo da contratação é compensado pela minimização do risco de não concessão. 
É possível até mesmo que o tempo de avaliação seja menor, caso o próprio re-
querente venha a otimizar algumas etapas do processo8. 

A proporção, por indivíduos, de marcas depositadas, é um importante indicador 
da propriedade intelectual no País, a qual é mostrada a seguir, no Gráfico 3.

 

8 para tanto, a análise de depositantes que se utilizam do trabalho intermediário de procuradores seria muito 
interessante.
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GRÁFICO 3
Distribuição do tipo de depositante de marcas, por ano de 
depósito −1990 a 2004 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi (2005). 
1 PF: significa pessoa física. 
2 PJ: significa pessoa jurídica.
3 Outros: significa firmas estrangeiras sem CNPJ.
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A partir de meados da década de 1990, o número de depósitos de marcas por 
parte de pessoas físicas começou a crescer em detrimento da parcela de depósitos 
feitos por firmas estrangeiras, sem CNPJ, representada, na legenda, por “Ou-
tros”. A parcela de pessoas jurídicas mantém-se quase que constante ao longo do 
tempo.

Os padrões de comércio exterior e o estoque de investimento direto externo 
(IDE) deveriam influenciar diretamente a quantidade de marcas depositadas 
por país. Firmas que exportam para o Brasil, cujas bases operacionais estão em 
outros países, tendem a registrar suas marcas como país estrangeiro. Contudo, 
uma firma estrangeira que realiza IDE tende, teoricamente, a adaptar ou a criar 
suas marcas para atender demandas de consumo do país em que está investindo. 
Como possui CNPJ, esse tipo de firma entra na base como firma brasileira. 

O Gráfico 4 apresenta os maiores depositantes por país estrangeiro. O Estados 
Unidos é o país que mais deposita marcas no Brasil, seguido da Alemanha, da 
França e da Suíça. Grandes parceiros comerciais como a Argentina, o Chile e 
o México não estão presentes nessa lista, o que, em princípio, contradiz a tese 
anterior de que o padrão de comércio exterior afeta a distribuição de marcas por 
país. É bem verdade que muito desse comércio com países latino-americanos se 
faz entre subsidiárias de multinacionais dos países desenvolvidos. 
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Particularmente interessante é avaliar se existe diferença entre os países que mais 
depositam marcas9, cujas firmas se enquadram na categoria “Outros”, e aqueles 
que as depositam como firmas brasileiras.

GRÁFICO 4
Maiores depositantes estrangeiros de marcas − 1971 a 2004 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi.  
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Com o auxílio de dados do Banco Central (Bacen), é possível verificar se o capital 
controlador das firmas é nacional ou estrangeiro10. A análise do Gráfico 5 mostra 
uma queda na participação das firmas de capital estrangeiro para, aproximada-
mente, 10% do total de firmas que depositam marcas no Inpi.

GRÁFICO 5
Distribuição das marcas depositadas, por origem de capital e ano de 
depósito − 1971 a  2004 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi e no Bacen.
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9 com as informações do Bacen é possível identificar se as firmas têm capital estrangeiro; mas não é possível saber o 
país de origem desse capital.
10 a firma é considerada estrangeira se mais de 50% de seu capital é estrangeiro, e a sua identificação é feita a partir 
dos oito primeiros dígitos do cNpJ.
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A distribuição de depósito de marcas por Unidade Federativa (UF) revela, con-
forme mostrado na Tabela 2, a seguir, as disparidades regionais no País, e como 
elas vêm se transformando no decorrer do tempo. A distribuição de depósitos 
de marcas por UF tem alta correlação com o padrão de desenvolvimento eco-
nômico dos estados. No topo, encontram-se os estados da Região Sudeste, com 
exceção do Espírito Santo, e, em seguida, os estados da Região Sul. Com pouca 
representatividade, aparecem alguns estados das regiões Norte e Nordeste. Inte-
ressante observar que São Paulo vem perdendo espaço desde os primórdios do 
Inpi. De 1990 para cá, seu total representava quase 58% do total das marcas do 
País, mas essa porcentagem se reduziu para 47%. Em grande medida, todas as 
outras regiões contribuíram; porém, o número de marcas dos estados do Sul se 
destaca por ter evoluído de 13% para 17%.

TABELA  2
Participação regional das marcas de titulares brasileiros depositadas no 
Inpi até abril de 2005, por ano

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi.

 
1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

São Paulo Ano

57,54 

58,16 

57,20 

54,43 

54,29 

56,05 

54,27 

51,09 

51,12 

49,44 

50,54 

51,64 

49,34 

46,71 

47,29 

Rio de Janeiro 

14,00 

13,65 

13,98 

13,89 

12,94 

12,78 

12,88 

12,55 

13,17 

13,21 

13,23 

11,80 

11,61 

11,11 

11,42 

Minas Gerais 

6,37 

5,91 

5,11 

6,04 

6,27 

5,90 

6,14 

7,29 

7,80 

8,14 

7,76 

7,50 

7,93 

8,60 

7,96 

Região Sul 

12,82 

12,29 

13,31 

13,80 

14,68 

13,44 

14,73 

16,36 

15,80 

16,13 

15,11 

15,51 

16,18 

17,49 

17,07 

Outras 

9,28 

9,99 

10,40 

11,84 

11,82 

11,84 

11,97 

12,71 

12,11 

13,09 

13,37 

13,55 

14,94 

16,09 

16,26 

 

O Gráfico 6 mostra a distribuição de depósitos de marcas pela categoria natureza 
(de produto ou de serviço). Foram considerados nessa categoria somente os itens 
“serviço” e “produto”, haja vista os demais não serem representativos. Vale des-
tacar, no gráfico, a variação recente na estrutura de depósito de marcas, historica-



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

478

mente voltada para produto. Desde 2001 o setor de serviços responde pela maior 
parcela dos depósitos, o que se explica por mudanças estruturais na economia 
brasileira. A própria natureza intangível das firmas do setor, em que aspectos não 
observáveis podem predominar, de certa forma as obriga a buscarem uma maior 
ligação com o consumidor a partir da veiculação de marcas.

GRÁFICO 6
Distribuição da natureza da marca, por ano de depósito − 1971 a 2004 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi.
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A necessidade de estatísticas de marcas – que captem inovações num sentido 
mais amplo – típicas de países com sistemas nacionais de inovação imaturos, os 
quais diferenciam produtos sem utilizar recursos intensivos em tecnologia, já foi 
alertada por Albuquerque (2003), num de seus diversos estudos sobre patentes, 
tema para o qual este trabalho também se volta agora.

3.2  As Patentes

Utilizando-se de dados sobre patentes depositadas no United States Patent and 
Trademark Office (USPTO) para captar a inserção da produção tecnológica bra-
sileira no mercado externo, e possibilitar comparações internacionais, vê-se que 
o Brasil tem aí uma participação estacionária (0,085% das patentes depositadas 
nesse escritório, em 1991, e 0,081%, em 2000). Como este estudo também busca-
rá ratificar, no Inpi as patentes de depositantes estrangeiros muito se sobressaem, 
em quantidade e em conteúdo tecnológico, entre as nacionais, e, destas últimas, 
75% são patentes de indivíduos. 

Entre as instituições com maior número de marcas, ressaltam-se tanto as gover-
namentais (Petrobras, universidades e institutos de pesquisa), no volume e no 
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conteúdo tecnológico, como as estrangeiras. No entanto, enquanto estas últimas 
são destaque aqui no Inpi não o são no USPTO, e, segundo conversações com 
um escritório de patentes de uma importante universidade brasileira, isso ocorre 
por causa dos elevados custos de registro no exterior, e não por incapacidade 
técnica ou competitiva dessas instituições. Albuquerque (2003) alerta, ainda, para 
a inexistência, no tempo, de mudança da especialização em áreas do conheci-
mento, assim como para a grande concentração regional, no Sul e no Sudeste, de 
depositantes brasileiros.

Voltando agora para os dados de que dispomos, podemos observar, no Gráfico 
7, a evolução dos depósitos de patentes no Inpi. De 1990 até 2003, houve um 
aumento de 76% na quantidade de depósitos. No mesmo período, o crescimento 
desse mesmo indicador de marcas foi de 43%. Todavia, a trajetória crescente, 
iniciada em 1992, foi interrompida em 2001, quando então passou a apresentar 
ligeira redução, e retornou, em 2003, aos níveis de 1998.

GRÁFICO 7
Quantidade de depósitos de patentes − 1990 a 2003 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi.
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Ao contrário daquilo que indicam os dados relativos às marcas, a maior parte dos 
depósitos de patentes é de pessoas físicas, e equivale a, aproximadamente, 70% 
em termos percentuais, conforme mostra o Gráfico 8. Alguns autores, como 
Albuquerque (1999), associam essa pequena proporção ao subdesenvolvimento 
do sistema nacional de inovação. O autor comparou as patentes brasileiras, de-
positadas no Inpi e no USPTO, no período de 1980 até 1995. A grande parcela 
de indivíduos detentores de patentes, a falta de continuidade nos depósitos, e o 
pequeno envolvimento das firmas em atividades de inovação são, segundo esse 
autor, sinais de imaturidade do sistema.
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GRÁFICO 8
Distribuição do tipo de depositante, por ano de depósito 
de patentes −1990 a 2003

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi.
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GRÁFICO 9
Distribuição do tipo de patente, por ano de depósito de 
patentes −1990 a 2003 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi.
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Analisando o Gráfico 9, vemos que as patentes de invenção respondem pela 
maior parte dos depósitos, mais precisamente por 62% deles em 2003. Em segui-
da, aparecem os desenhos industriais e os modelos de utilidade, com participação 
de 22% e de 15%, respectivamente. As patentes de invenção e os modelos de uti-
lidade têm maior apelo tecnológico, e estão mais ligados às inovações de produto 
e de processo. Os desenhos industriais, por sua vez, têm maior apelo estético.

Examinando a tendência de cada tipo de depósito, percebemos, pelo Gráfico 9, 
que a parcela de desenhos industriais está crescendo, e a de invenção vem decli-
nando em período recente. Os modelos de utilidade mantiveram-se estáveis ao 
longo do período de 1990 a 2003.

O Gráfico 10 apresenta o perfil de depositantes estrangeiros no Inpi. O orde-
namento dos países e a proporção de depósitos são bem similares àqueles veri-
ficados em relação às marcas. A diferença está na participação das patentes de 
origem nacional, como mostra o Gráfico 11. Vimos que a participação de marcas 
nacionais superava os 80% em todos os anos. As patentes nacionais, por sua vez, 
representam 42% do estoque de depósitos no Inpi. Em 2003, 49% dos depósitos 
foram nacionais, enquanto em 1998 esse percentual foi somente de 32%. Albu-
querque (1999) ressalta o papel importante das firmas nacionais, de depositárias 
de patentes, como característica fundamental de um sistema nacional dinâmico, 
não corroborada à luz dos dados brasileiros.

GRÁFICO 10
Maiores depositantes estrangeiros, de patentes −1990 a 2003

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi.
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GRÁFICO 11
Distribuição das patentes depositadas, por origem de capital e por ano 
de depósito −1990 a 2003

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi.
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4  O IMPACTO ECONÔMICO DAS MARCAS E DAS PATENTES

Esta seção propõe-se a identificar o impacto de estratégias de marcas e de pa-
tentes na produtividade do trabalho das firmas do setor industrial e de serviços.  
A opção por essa medida de impacto econômico fez-se necessária por entender-
se que a construção de uma marca, ou de uma patente, é, antes de tudo, fruto da 
criatividade. E antes mesmo de se usar qualquer tipo de ferramenta para dar-lhe 
forma, criatividade é, em si, “trabalho” intelectual.

No numerador dessa produtividade, temos o produto total formado de duas  
parcelas: uma tangível e outra intangível. A intangível é formada por ativos como 
marcas (uma imagem dos produtos e dos serviços), patentes (um direito de pro-
priedade sobre uma inovação tecnológica potencial), etc. Um detalhe importante 
sobre as patentes é o fato de elas poderem tornar-se bens tangíveis à medida 
que deixam de ser potências (apenas o projeto, ou a descrição documental), são 
lançadas no mercado e passam a ser uma inovação. Já o denominador, esse agre-
garia todo o fator trabalho envolvido na produção, e dividir-se-ia em trabalho 
físico e trabalho intelectual: este último a fonte, por excelência, das marcas e das 
patentes.
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É fato que o ideal seria poder calcular quanto do trabalho criativo, em marcas e 
em patentes, converte-se na valorização do produto por meio delas, e expurgar 
os elementos tangíveis, físicos e outros elementos criativos que compõem a pro-
dutividade do trabalho. Embora essas partes não possam ser discernidas neste 
estudo, concebe-se aqui que tais problemas devem ser considerados, assim como 
seriam levados em conta, para outros fins, os problemas das medidas de produti-
vidade do trabalho, como aponta a OECD (2001).

Para capturarmos as diferentes estratégias de propriedade intelectual, concatena-
mos as informações das bases de dados da indústria e de serviços, oriundas, res-
pectivamente, da PIA e da PAS, com as informações do Inpi acerca de depósitos 
de marcas e de patentes. Essa divisão resultou em quatro categorias: 

a) firmas que depositaram tanto marcas quanto patentes no ano t;

b) firmas que depositaram somente marcas no ano t;

c) firmas que depositaram somente patentes no ano t; e

d) firmas que não depositaram marcas nem patentes no ano t.

Tais variáveis retratam políticas de propriedade intelectual distintas, adotadas 
pelas firmas. Aquelas que depositam marcas e patentes são mais agressivas no 
mercado, por buscarem, continuamente, a diferenciação de seus produtos e de 
seus serviços por meio de inovações tecnológicas e de marketing. Firmas que 
depositam apenas marcas são igualmente diferenciadoras, mas atuam exclu-
sivamente sobre a percepção, a sensibilidade do consumidor; e firmas que só 
depositam patentes auferem ganhos exclusivos de melhorias tecnológicas, sem  
associá-las a uma imagem. A apropriação dos ganhos com patentes se dá por meio 
do seu uso direto − que lhe darão economias sob todos, ou alguns, fatores de  
produção −, ou pelo licenciamento das patentes para que outras firmas possam 
introduzi-las no mercado. As firmas que se enquadram na última categoria não 
possuem política formal de propriedade intelectual11. 

O passo seguinte, retratado nas Tabelas 3 e 4, foi explorar as variáveis econômi-
cas e de qualificação da mão-de-obra, na tentativa de se encontrar as principais 
características das firmas que possuem distintas estratégias. O valor da transfor-
mação industrial (VTI) é uma variável específica da PIA, que informa quanto a 
indústria agrega ao seu produto final. Como, para a PAS, essa variável não existe, 
a variável a  correspondente a essa segunda pesquisa foi a receita líquida de ven-
das (RLV).

11 Devemos atentar para o fato de a pesquisa se basear nos dados do Inpi. assim, podem existir firmas classificadas 
com uma política ND, as quais criaram, porém, marcas ou patentes que não foram depositadas no Inpi.
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TABELA 3
Médias de algumas variáveis econômicas de firmas de serviços, 
por estratégia de marcas  e de patentes −1998 a 2002

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi e no IBGE. 
1 Os valores de RLV foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anual, com 

base em 2002, segundo informações do Ipeadata

Estratégia 

Não depositaram marcas  
nem patentes 

Depositaram apenas  
marcas 

Depositaram apenas  
patentes 

Depositaram marcas  
e patentes 

Variáveis 

RLV(1) (R$ mil) 

Pessoal ocupado 

Tempo de estudo 

RLV (R$ mil) 

Pessoal ocupado 

Tempo de estudo 

RLV (R$ mil) 

Pessoal ocupado 

Tempo de estudo 

RLV (R$ mil) 

Pessoal ocupado 

Tempo de estudo 

1998 

3,91 

120 

7,45 

31,58 

317 

8,68 

13,61 

286 

7,37 

370 

9347 

10,7 

1999 

3,98 

114 

7,70 

27,8 

237 

8,93 

34,32 

526 

8,04 

408 

10.439 

9,30 

2000 

4,27 

116 

7,86 

32,96 

254 

9,30 

8,07 

135 

8,32 

511,52 

7291 

9,91 

2001 

4,45 

116 

8,08 

40,69 

251,52 

9,34 

12,43 

198 

9,18 

385,7 

7743 

10,27 

2002 

4,99 

109 

8,27 

40,07 

238,4 

9,35 

44,04 

920 

10,60 

551 

8047 

10,63 

TABELA 4
Médias de algumas variáveis econômicas e de qualificação da 
mão-de-obra de firmas industriais, por estratégia de marcas e de 
patentes −1996 a 2002

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi e no IBGE.
1 Os valores de VTI foram deflacionados pelo IPCA anual, com base em 2002, segundo informações do 

Ipeadata.

Estratégia Variáveis 

Não depositaram marcas
nem patentes

 

Depositaram apenas
marcas

 

Depositaram apenas
patentes

Depositaram marcas
e patentes

 

VTI(1) (R$ mil) 

Pessoal ocupado 

Tempo de estudo   

VTI (R$ mil) 

Pessoal ocupado 

Tempo de estudo   

VTI (R$ mil) 

Pessoal ocupado 

Tempo de estudo   

VTI (R$ mil) 

Pessoal ocupado  

Tempo de estudo   

1996 

3,83 

137 

6,26 

16,72 

354 

6,95 

30,02 

604 

7,18 

114 

1.594 

7,55 

1997 

4,14 

134 

6,56 

16,77 

345 

7,25 

34,87 

515 

7,58 

124 

1.503 

8,04 

1998 

3,92 

119 

6,72 

15,50 

306 

7,42 

37,22 

527 

7,66 

113,3 

1.332 

8,27 

1999 

4,44 

119 

6,92 

16,16 

287 

7,64 

37,89 

444 

8,15 

166 

1.372 

8,35 

2000 

5,18 

124 

7,10 

16,52 

282 

7,91 

47,11 

549 

8,21 

216 

1.287 

8,62 

2001 

5,40 

118 

7,3 

20,97 

298 

8,07 

40,42 

472 

8,46 

220 

1.007 

8,79 

2002 

5,89 

118 

7,5 

23,68 

302 

8,29 

51,45 

491 

8,69 

273 

1.137 

9,12 
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Na indústria, é nítida a correspondência direta e positiva das estratégias com as 
variáveis selecionadas. Nos serviços, há uma inversão entre depositar só patente e  
depositar só marcas que, na maior parte dos anos, apresenta-se como a estratégia 
mais importante. 

O tempo de estudo é comumente tratado como sinalizador de produtividade e 
de qualificação da mão-de-obra. Analisando-se as Tabela 3 e 4, e aplicando-se 
tal tratamento, vê-se que esse indicador é maior para as firmas que depositam 
marcas e patentes. Sob um olhar mais atento, observa-se também que as demais 
variáveis obedecem a uma hierarquia, pela estratégia da firma, em marcas e em 
patentes. Há indícios, portanto, de que firmas com alguma marca ou patente, 
depositada no Inpi, são maiores em RLV ou em VTI, além de empregarem mais 
e de possuírem mão-de-obra mais bem qualificada.

As estatísticas descritivas proporcionam uma visão geral das diferenças entre as 
firmas. Porém, para alcançar-se o objetivo deste estudo é necessário isolar o efei-
to das políticas de marcas de outras variáveis que influenciam a performance das 
firmas. Apesar de o período da base do Inpi ser bem extenso, a pesquisa aqui 
desenvolvida se limitou aos períodos dos microdados da PIA (1996-2002) e da 
PAS (1998-2002), que estão à disposição. Com um vasto número de variáveis 
econômicas a serem relacionadas ao depósito de marcas e de patentes, durante 
uma seqüência de anos identificáveis, um dos métodos de análise utilizado foi 
o de “dados em painel”. Alternativamente, empregamos propensity score matching 
(PSM), que possui características desejáveis comparado às diversas estratégias.

4.1  Modelo de Dados em Painel

Para a aplicação de modelos em painel, a motivação básica é resolver o proble-
ma de variáveis omitidas, segundo Wooldridge (2001). Nas estimativas realizadas 
com o método de mínimos quadrados ordinários, a correlação entre o erro alea-
tório e as variáveis explicativas provoca viés no cálculo dos parâmetros. Esse viés  
faz-se presente à medida que variáveis omitidas, componentes fundamentais do 
erro aleatório, apresentam algum tipo de correlação com as explicativas.

A estimativa em painel pode ser feita por meio de efeitos fixos ou aleatórios.  
A escolha do efeito mais apropriado pressupõe a correta modelagem da corre-
lação entre as variáveis observáveis e as não observáveis. Como não sabemos 
medir, com exatidão, o efeito não observável, uma alternativa seria aplicar o teste 
de Hausman para subsidiar a escolha. Basicamente, o procedimento compara as 
estimativas dos coeficientes em cada efeito. 

A hipótese nula é aquela segundo a qual as diferenças entre os coeficientes não 
são sistemáticas, ou seja, os coeficientes do modelo e os efeitos aleatórios são 
ortogonais. Essa é a condição essencial para a escolha de efeitos aleatórios. A re-
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jeição da hipótese nula, portanto, indica que a melhor escolha é a da modelagem 
por efeitos fixos. Porém, tal modelagem introduz dummies, por firma, que aumen-
tam o poder explicativo dos coeficientes do modelo. Dada a grande quantidade 
de firmas que compõem nossa amostra, o teste de Haussman tende a escolher o 
modelo de efeitos fixos12. Portanto, apresentaremos aqui as estimativas feitas por 
ambos os métodos.

Para verificar a eficácia das estratégias de marcas e de patentes, construiu-se um 
modelo retratado na seguinte equação:

em que Yjt é o logaritmo neperiano da produtividade do trabalhador; Xjt são ca-
racterísticas de controle das firmas; T são dummies de ano;   são as características 
não observáveis das firmas; e  é o erro aleatório. Mjt são variáveis dummies 
representativas das diferentes estratégias de marcas e de patentes da firma j no 
tempo t. A estimativa por efeito fixo pressupõe que cov( ,Z)≠0, em que Z é um 
vetor constituído de Xjt, Mjt. Os subscritos j e t correspondem, respectivamente, 
à firma e ao tempo. 

A abordagem do modelo divide-se, setorialmente, entre indústria e serviços. No 
caso da indústria, a produtividade do trabalhador é medida pela razão: valor da 
transformação industrial (VTI)/pessoal ocupado (PO). Em serviços, a proxy para 
o VTI industrial é calculada pela diferença entre a receita líquida de vendas (RLV) 
e o custo de mercadorias vendidas (CMV), dividida pelo PO.

O conjunto de variáveis de controle é diferente em cada uma das duas aborda-
gens. Em ambas, são adicionadas as seguintes variáveis de controle: a Classifica-
ção Nacional de Atividade Econômica das firmas (CNAE, com  dois dígitos), a 
sua Unidade da Federação (UF), e a origem de seu capital13 (se nacional ou es-
trangeiro). Também integram as duas abordagens o tempo de estudo médio dos 
trabalhadores, e o seu market share (concentração de mercado). Presentes apenas 
nas análises da indústria, temos ainda o estoque do capital físico14 e os gastos com 
marketing (essa é a razão entre as despesas com propaganda pagas ou creditadas a 
terceiros e a receita total). Para controlar os efeitos intrínsecos do tempo, variá-
veis binárias indicativas do ano foram consideradas.

12 Em ambos os modelos testados neste trabalho, os valores das estatísticas χ2 rejeitaram a hipótese nula em favor 
de efeitos fixos.
13 como a variável de origem de capital não muda ao longo do tempo, se utilizamos um modelo de painel com efeitos 
fixos ela não causa nenhum impacto.
14 a variável “estoque de capital” foi construída pelo método de inventário perpétuo. para mais detalhes, ver alves e 
Silva (2008).

(3)
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As variáveis financeiras foram deflacionadas. No caso da indústria, o deflator uti-
lizado foi o Índice de Preço por Atacado (IPA) – Oferta Global (OG) da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), que varia com a CNAE (de três dígitos). No caso dos 
serviços, o deflator foi o IPCA uniformemente utilizado para todas as CNAE. 
Como o objetivo é estimar as elasticidades, o logaritmo neperiano foi aplicado 
nas variáveis explicativas, à  exceção das binárias15 e das variáveis de razão (market 
share e gastos em marketing).

As estratégias de propriedade intelectual foram divididas segundo duas categorias 
de firmas: depositantes de marcas e depositantes de patentes. Incluiu-se uma 
variável binária de interseção para expurgar o efeito de firmas que depositam 
tanto marcas quanto patentes. Contudo, pode-se argumentar que aumentos na 
produtividade também provocam mudanças nessas estratégias, o que resultaria 
em viés nas estimativas dos coeficientes do modelo. Optou-se, portanto, pela 
defasagem na variável independente, alternativa freqüentemente empregada para 
resolver problemas de simultaneidade. É razoável supor que o efeito de marcas 
e de patentes não é imediato; porém, o tamanho da defasagem, arbitrariamente 
definido em 1 ano (t-1), pode ser mais controverso16. 

Os coeficientes estimados, do modelo, para a indústria são mostrados na Tabela 
5. O ajuste do modelo de efeitos aleatórios foi melhor, e todos os coeficientes das 
variáveis explicativas foram significativos e apresentaram o sinal teórico espera-
do. No que diz respeito ao nível de educação formal dos trabalhadores, captado 
pelo tempo de estudo médio deles em cada firma, o impacto foi positivo, uma 
vez que a elevação de 1% no tempo de estudo (medido em meses) elevou a pro-
dutividade do trabalhador em cerca de  0,2%. 

Aumentos no estoque de capital e nos gastos com marketing resultaram em au-
mentos de 0,31% e de 0,02%, respectivamente, da variável dependente.  O ganho 
de mercado também se mostrou importante para as empresas. O aumento abso-
luto de 1 ponto percentual na participação de mercado da firma, na sua indústria, 
implica o  aumento de 1,9% na produtividade do trabalhador.

Considerando ainda os efeitos aleatórios, observamos que a produtividade das 
firmas de perfil mais inovador, as quais só adotam patentes, é 7,1% maior, em 
média (de 1996 a 2003), que a das firmas que não adotam nenhuma estratégia. 
Levando em conta firmas que têm como estratégia investir na percepção do con-
sumidor, e só depositam marcas, verificamos que o aumento da produtividade 
é de 6,3%. Dessa forma, os resultados indicam que as firmas possuidoras de al-
guma estratégia de marcas, ou de patentes, são mais produtivas vis-à-vis às firmas 
que não adotam estratégias.

15 São binárias as variáveis de marcas no modelo 1, ou seja, aquelas que representam os anos da pesquisa e os 
controles de setor, a unidade Federativa e a origem de capital.
16 cabe ressaltar, também, que as equações consideraram possíveis efeitos da heterocedasticidade, e, portanto,  foram 
estimadas com erros-padrão robustos.
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TABELA 5
Resultados do modelo de impacto das estratégias de propriedade 
intelectual  sobre a produtividade das firmas industriais −1996 a 2003

Haussman 278,2 

P-Valor <0,00001 

Variáveis(1) Efeitos fixos Efeitos aleatórios 

Intercepto 3,127** 4,974** 

Depositaram marcas -0,018ns 0,063** 

Depositaram patentes 0,038 ns 0,071* 

3,995** 1,912** 

Ln tempo de estudo 0,056* 0,199** 

Ln estoque de capital 0,045** 0,315** 

Ln gastos em  0,009** 0,025** 

P-Valor <0,00001 <0,00001 

R2 0,042 0,347 

Estatísticas F e  17,6 93345,0 2 

A Tabela 6  demonstra que as estratégias de propriedade intelectual são mais rele-
vantes no setor de serviços do que no da indústria, e impactam mais fortemente a 
produtividade dessas firmas, mesmo que em um período menor (1998-2002). Da 
mesma forma que no setor industrial, a qualidade do ajuste foi melhor quando 
considerados os efeitos aleatórios. As firmas que depositaram apenas patentes 
aumentaram a sua produtividade em 49,4%, no período, e aquelas que só depo-
sitaram marcas 11,3%. Conforme esperado, o ganho de mercado e o tempo de 
estudo também apresentaram impactos positivos.
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4.2  Propensity Score Matching (PSM)

Para contornar a questão da endogeneidade entre o depósito de marcas e de 
patentes e a produtividade, introduzimos, no modelo em painel, uma defasagem 
nas variáveis representativas das estratégias de propriedade intelectual. A fim de  
avaliar a robustez dos resultados anteriores, aplicamos o propensity score matching 
(PSM): técnica cujo objetivo é comparar firmas com características semelhantes 
e, em dado momento, recebem algum tratamento diferenciado que, em nosso 
caso, é representado pela mudança na estratégia de propriedade intelectual. 

A princípio, escolhemos um vetor de características observáveis que explicam 
a aplicação, ou não, dessa estratégia, e, então, calculamos a probabilidade de as 
firmas da amostra, o propensity score, aplicarem-no. O primeiro desafio é selecionar 
fatores observáveis suficientes, de forma que dois indivíduos, com os mesmos 
valores desses fatores, não terão respostas sistematicamente distintas à introdu-
ção da estratégia. Essa abordagem pressupõe que o resultado da variável de inte-
resse dos não tratados é independente do status de participação. 

TABELA 6
Resultados do modelo de impacto das estratégias de propriedade 
intelectual sobre as firmas de serviços − 1998 a 2002

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi e no IBGE. 

** Significativo a 1%.  

* Significativo a 5%. 
ns Não significativo.

Haussman 1486,3 

P-Valor <0,00001 

Variáveis Efeitos fixos Efeitos aleatórios 

Intercepto 9,986** 8,462** 

Depositaram marcas  0,003 ns 0,113** 

Depositaram patentes 0,009 ns 0,494* 

7,179** 8,391** 

Ln tempo de estudo -0,016 ns 0,090** 

Ln pessoal ocupado -0,351* -0,265* 

Estatísticas F e  2 13,8 16165,4 

P-Valor <0,00001 <0,00001 

R2 0,008 0,294 
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O propensity score foi calculado, em 2000, por meio de um modelo probit em que a 
variável dependente teve de ser ligeiramente modificada. Agora, em vez de con-
siderarmos o depósito de marcas, ou de patentes, em um ano específico, referir-
nos-emos ao período compreendido entre 1997 e 200017. 

Para explicar a propensão a depositar marcas e patentes, deve-se esperar que as 
seguintes características da firma sejam importantes: o tamanho,  representado 
pela variável PO (pessoal ocupado); o tempo de estudo; os gastos com marketing; 
o controle de capital; e o esforço de inovação medido pela razão entre gastos 
com P&D e a RLV.

TABELA 7
Resultados do modelo probit das firmas industriais em 2000

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi e no IBGE.   

** Significativo a 1%.  

* Significativo a 5%. 
ns Não significativo.
1 Esforço de inovação é medido pela relação entre os gastos com a aquisição interna e externa de P&D em 

relação à RLV da firma.

Variáveis Somente 
marcas 

Somente 
patentes 

Marcas e 
patentes 

Intercepto -4,403 ns  -7,194 ns  -8,444 ns

Ln pessoal ocupado 0,247** 0,306** 0,352** 

Ln tempo de estudo 0,464** 0,498** 0,825** 

Ln gastos com  0,047** 0,046** 0,061** 

Esforço de inovação(1) -3,412 ns  6,105** 7,293** 

Controle de capital -0,397** -0,364** -0,442** 

R2 0,43 0,36 0,41 

 TABELA 8
Resultados do modelo probit sobre as firmas de serviços − 1998 a 2002

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi e no IBGE.   

** Significativo a 1%.  

* Significativo a 5%. 
ns Não significativo.

Variáveis Somente 
marcas 

Somente 
patentes 

Marcas e 
patentes 

Intercepto -4,157 -9,380 ns -10,635 ns 

Ln pessoal ocupado 0,198** 0,136** 0,201** 

Ln tempo de estudo 0,733** 0,639* 0,889* 

 7,928** -1,045 ns 5,152 ns 

Controle de capital 0,329** -0,026 ns -0,246 ns 

R2 0,12 0,12 0,19 

17 Se a firma depositou marcas entre, por exemplo, 1997 e 2000, estará categorizada entre aquelas depositantes de 
marcas.
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Os resultados dos modelos são apresentados nas Tabelas 7 e 8. Os coeficien-
tes para a indústria são significativos e apresentam o sinal esperado, exceto pela 
variável “controle de capital” na estratégia de depósito de marcas. No setor de 
serviços, por sua vez, alguns coeficientes foram não significativos, e a capacidade 
explicativa do modelo foi menor. Contudo, não podemos precisar o quanto essas 
considerações afetarão a qualidade do matching. Podemos dizer, por ora, que há 
qualidade no ajuste.

Uma vez calculado o propensity score, o próximo passo é combinar as firmas, com 
resultados semelhantes, em dois grupos: um com as beneficiárias do tratamento, 
e outro com o grupo de controle. O grupo de comparação para cada indivíduo é 
construído com base num critério predefinido de proximidade. O efeito da intro-
dução da estratégia foi medido como a diferença entre a produtividade do traba-
lho do grupo de beneficiárias e a do grupo de controle, em 2001 e em 2002.

TABELA 9
Teste de diferenças de médias em 2001 e em 2002

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi e no IBGE.   
1 Em razão da pequena quantidade de observações, os valores da estatística t foram obtidos por meio de teste 

não paramétrico. 

Variáveis 

Depositaram 
 só marcas Depositaram só patentes Depositaram 

 marcas e patentes 

Grupo de 
controle 

Benefi- 
ciárias 

t- valor Grupo de 
controle 

Benefi- 
ciárias 

t- valor Grupo de 
controle 

Benefi- 
ciárias 

t- valor 

Indústria 

Serviços 

Produtividade do
trabalho (2001) 69.912 1,72 58.937 0,65 53.494 -0,77 44.682 55.008 57.500 

Produtividade do
trabalho (2002) 57.248 1,86 63.222 0,45 56.523 -0,95 47.950 60.355 61.665 

Nº de observações 1.138 262 226 

Produtividade do
trabalho (2001) 57.627 -3,38 37.531 -2,21 60.569 -0,35 76.960 80.402 124.552 

Produtividade do
trabalho (2002) 70.786 -1,97 44.892 -2,02 92.980 -0,21 92.314 66.142 104.322 

Nº de observações 4.658 25(1) 20(1) 
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A Tabela 9 mostra os resultados estatísticos do teste de diferença de médias. Na 
indústria, não houve significância na diferença das médias, em nenhum caso. Em 
serviços, a produtividade das firmas que registraram apenas marcas e apenas pa-
tentes foi maior, em 2001 e em 2002, do que em firmas semelhantes, exceto por 
ter seguido estratégia oposta de propriedade intelectual. Em termos percentuais, 
firmas de serviços que depositaram patentes obtiveram ganhos médios de 100% 
e de 50%, na produtividade do trabalho, em 2001 e em 2002, respectivamente. 
Aquelas que depositaram somente marcas obtiveram o ganho médio aproximado 
de 30% em ambos os anos.

Todavia, quando observamos somente a média verificamos haver casos em que 
firmas do grupo de controle apresentaram maior produtividade que as beneficiá-
rias. A significância estatística não foi atingida pela alta variância da produtividade 
das firmas.

Esse resultado, portanto, deve ser analisado sob a perspectiva do método em 
questão. A separação entre grupos de controle e as beneficiárias é a chave do 
sucesso da aplicação do PSM. Neste capítulo, decidimos definir essa separação 
binária entre grupos analisando os depósitos de marcas e de patentes num de-
terminado período de tempo. Caso optássemos por escolher um ano específico, 
negligenciaríamos o efeito desses instrumentos no tempo. Mas essa decisão nos 
impôs também uma outra questão: o modelo contém dados das variáveis explica-
tivas do ano de 2000, os quais têm de captar a aplicação dessa estratégia ao longo 
do tempo. Dada a boa qualidade do ajuste do modelo, acreditamos que esse seja 
o caso. No passo seguinte, no teste de diferenças de médias notamos que algu-
mas firmas pertencentes ao grupo de controle podem ter recebido tratamento 
em 2001 e em 2002. Não podemos precisar, porém, a influência desse tipo de 
ocorrência nos resultados em questão18. 

18 uma alternativa seria retirar da amostra essas ocorrências, mas assim estaríamos considerando que o efeito do 
depósito de marca, ou de patente, é imediato; contrariamente ao que a teoria diz.
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5  O INPI: ASPECTOS OPERACIONAIS

Na seção anterior, mostramos que o depósito de marcas e de patentes influencia 
a produtividade. Dada a demora, por parte do Inpi, no processamento de re-
gistros e na concessão, na prática as firmas investem em suas marcas e em suas 
patentes a partir do momento em que as depositam. Firmas maiores podem acio-
nar procuradores que realizam consultas prévias nas publicações do Inpi, o que 
reduz o risco da não efetivação da concessão. Contudo, só uma pequena parte 
das firmas pode recorrer a tal alternativa. A presteza na efetivação de registro de 
marcas e patentes é, portanto, essencial para que o risco dos investimentos seja 
minorado.

Régibeau e Rockett (2003) estudaram a relação entre o tempo de avaliação de 
uma patente e sua importância econômica. Analisando-se tal relação pelo prisma 
da  importância da invenção, verifica-se que o benefício social da patente diminui 
com o aumento do tempo de avaliação. Como as patentes podem pertencer a se-
tores em que o ciclo de tecnologia é diferente, é importante considerar esse efeito 
para evitar correlação espúria19.  Pela perspectiva da posição no ciclo de tecno-
logia, constata-se que o tempo “ótimo” de avaliação da patente decresce com o 
aumento da importância da invenção. Segundo os autores, o fato de patentes de 
maior  importância demorarem mais tempo para serem avaliadas  enfraquece o 
incentivo em produzi-las. 

O cruzamento de dados com aqueles das bases setoriais do IBGE (PIA e PAS), 
revela que a maior parte das firmas da indústria e de serviços não tem qualquer 
marca ou patente registrada no Inpi, como mostra as Tabelas 10 e 11. Em 1998, 
94% das firmas de serviços, e 86% da indústria, não depositaram qualquer mar-
ca ou patente no Inpi. Em 2002, esses percentuais sofreram alterações pouco 
significativas. Outro dado que merece atenção é o número pouco expressivo de 
firmas de serviços que depositam patentes.

Obviamente, tal tendência deve ser ponderada em razão do curto tempo  
observado, bem como do fato de nem todas as firmas que depositam marcas no 
Inpi serem computadas pelo IBGE − como é o caso de firmas estrangeiras, por 
exemplo −, e de nem todas as firmas que criam e usam marcas ou patentes as 
depositarem no Inpi.

19 considerem-se duas indústrias em diferentes estágios do ciclo de tecnologia. a primeira delas  pertence a um setor 
em fase de declínio, no qual as patentes são menos importantes e sua  avaliação menos demorada que as daquelas da 
segunda indústria. a correlação de uma análise cross-section entre a importância da patente e o tempo de avaliação 
deve, portanto, revelar uma correlação positiva, ainda que o órgão responsável esteja empreendendo esforços para 
agilizar o processo.
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TABELA 10
Número de firmas de serviços por estratégia de propriedade 
intelectual – 1998-2002

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi e no IBGE. 
1 ND: Não depositaram.
2 M: Depositaram marcas.
3 P: Depositaram patentes.
4 MP: Depositaram marcas e patentes.

Estratégia 

ND(1) 

M(2) 

P(3) 

MP(4) 

Total 

1998 
Nº 

20.904 

1.213 

14 

9 

22.140 

% 
94,42 

5,48 

0,06 

0,04 

100,00 

1999 
Nº 

22.656 

1.583 

17 

8 

24.264 

% 
93,37 

6,52 

0,07 

0,03 

100,00 

2000 
Nº 

24.447 

1.696 

18 

13 

26.174 

% 
93,40 

6,48 

0,07 

0,05 

100,00 

2001 
Nº 

26.564 

1.842 

10 

12 

28.428 

% 
93,44 

6,48 

0,04 

0,04 

100,00 

2002 
Nº 

30.096 

1.787 

14 

13 

31.910 

% 
94,32 

5,60 

0,04 

0,04 

100,00 

TABELA 11
Número de firmas da industria, por estratégia de propriedade 
intelectual – 1996-2002

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados obtidos no Inpi e no IBGE.   
1 ND: Não depositaram.
2 M: Depositaram marcas.
3 P: Depositaram patentes.
4 MP: Depositaram marcas e patentes. 

Estratégia 

ND(1) 

M(2) 

P(3) 

MP(4) 

Total 

1996 
%

86,32 

11,4 

1,32  

  0,93 

100,00 

Nº 
18.966 

2.512 

289 

205 

21.972 

1997 
% 

85,01 

12,62 

1,32 

1,05 

100,00 

Nº 
18.117 

2.689 

282 

224 

21.312 

1998 
Nº 

19.247 

2.623 

268 

257 

22.395 

% 
85,94 

11,71 

1,20 

1,15 

100,00 

1999 
Nº 

19.564 

2.930 

343 

264 

23.101 

% 
84,69 

12,68 

1,48 

1,14 

100,00 

2000 
Nº 

19.768 

3.124 

310 

293 

23.495 

% 
84,14 

13,30 

1,32 

1,25 

100,00 

2001 
Nº 

21.342 

3.400 

327 

272 

25.341 

% 
84,22 

13,42 

1,29 

1,07 

100,00 

2002 
Nº 

22.986 

3.208 

398 

271 

26.863 

% 
85,57 

11,94 

1,48 

1,01 

100,00 

Os resultados mostram, portanto, que as firmas pouco utilizam o sistema de 
propriedade intelectual brasileiro. A opção por formas alternativas de proteção, 
como o segredo industrial, por exemplo, é uma explicação parcial para isso, pois 
atende a situações mais específicas. Além de ter um valor intrínseco, o valor das 
marcas e das patentes pode ser também depreciado à medida que a demora em 
sua avaliação adia novos investimentos, ou, no caso de indeferimento, torna-os 
estéreis. A questão da eficiência do Inpi na análise de marcas e das patentes se 
coloca, portanto como fator de fundamental importância.

No contexto das ações horizontais da Política Industrial, Tecnológica e de Co-
mércio Exterior (PITCE), reconhece-se a importância da estruturação de um sis-
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tema de proteção do intangível como instrumento de estímulo à inovação tecno-
lógica. Para isso, a reestruturação do Inpi requer o fortalecimento de seu quadro 
funcional. No fim de 2005, esse instituto contava com 630 servidores, dos quais 
120 eram examinadores de patentes, e 43 examinavam marcas; ao passo que em  
1991 contava com um quadro de pessoal de 1.050 servidores. Como pode ser  
observado, apesar de haver o incremento significativo de depósitos de marcas e 
de patentes no período, o quantitativo de pessoal do instituto caminhou na di-
reção oposta. Mais recentemente, o concurso realizado no primeiro semestre de 
2006, para o preenchimento de 338 vagas, ampliou um pouco esse contingente. 

A discussão da eficiência, porém, deve ser mais abrangente e considerar outros 
aspectos. Para determinar se o instituto é, de fato, ineficiente, fazem-se necessá-
rias bases de comparação. As Tabelas 12 e 13 apresentam alguns indicadores do 
Inpi, bem como de institutos de outros países que desempenham função seme-
lhante à desse instituto.

Comparado ao de órgãos dos Estados Unidos e da Coréia, o prazo médio de 
concessão de patentes do Inpi é quatro vezes mais longo. Em se tratando do 
tempo de espera de efetivação do registro de marcas, o do Inpi é três vezes maior 
do que o do órgão americano. A demanda média, por examinador, no Inpi, é 
também bem maior em comparação à dos demais países.

TABELA 12 
Comparação internacional de concessão de patentes – 2005

Fontes: 
1 European Patent Office (EPO).  
2 United States Patent and Trademark Office (USPTO).
3 Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). 
4 Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I, disponível em: http://www.consecti.org.br>. 

Órgão  Nº de examinador Prazo médio de concessão 
(meses) 

Demanda média 
 por examinador

EPO (Europa)(1) – 45,3 –

USPTO (EUA)(2) 4.400 29,1 68 

Kipo (Coréia do Sul)(4) 900 30 56 

Inpi (Brasil)(3) 120 102 167 

TABELA  13 
Comparação internacional de registro de marcas – 2005

Fontes: 
1 European Patent Office (EPO).  
2 United States Patent and Trademark Office (USPTO).
3 Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

Órgão  
 

Nº de examinador Prazo médio de concessão 
(meses) 

Demanda média 
 por examinador

USPTO (EUA)(1) 300 19,6 833 
Kipo (Coréia do Sul)(3) 150 8 720 
Inpi (Brasil)(2) 43 67 2.326 



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

496

Com os dados de que dispomos, é possível inferir que a estrutura do Inpi não 
comporta a demanda total de depósitos, o que se reflete claramente no prazo mé-
dio de concessão. Para discutir a eficiência de cada examinador, seria necessária 
a informação da média de concessões por examinador. Contudo, não possuímos 
tal informação.

Podemos, porém, discutir a eficiência do processamento de pedidos. Atuando 
nessa matéria, é possível obter ganhos expressivos no prazo médio de concessão. 
Para fins de ilustração, em agosto de 2006 foi implantado um sistema eletrônico 
de acompanhamento de processos de marcas. A partir de primeiro de dezembro 
de 2006 as firmas passaram a registrar, obrigatoriamente, pedidos de registro de 
marcas por meio eletrônico. A modernização de equipamentos e sistemas, por-
tanto, é outro aspecto importante para aumentar a eficiência desse instituto. 

Além da reestruturação interna, a inserção efetiva do Inpi no Sistema Nacional 
de Inovação (SNI) deve também passar pela ampliação da interface com o setor 
produtivo e acadêmico. Nesse sentido, convênios com secretarias estaduais de 
Ciência e Tecnologia (C&T) permitiram o treinamento e a capacitação de diver-
sos novos parceiros do Inpi. A participação desse instituto no Programa Inovar, 
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e a parceria dele com o Serviço 
Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Projeto Focar, 
estão estreitando os laços desse instituto com pequenas e médias empresas.

6  CONCLUSÃO

O estudo investigou o impacto na produtividade das diversas estratégias de pro-
priedade intelectual, adotadas pelas firmas industriais e de serviços no Brasil. 
Partimos da hipótese de que a produtividade do trabalho é influenciada pela 
formalização de marcas e de patentes. Porém, ante a fragilidade do Inpi, os be-
nefícios advindos dessa formalização não são plenamente alcançados. Para esse 
fim, contamos com um espectro de informações de diversas fontes, as quais 
propiciaram uma ampla abrangência de perspectivas.

Iniciamos o estudo com um perfil geral da base de dados, com o propósito de 
realçar as características mais relevantes das firmas que depositam marcas e pa-
tentes no Inpi. Em primeiro lugar, observamos que o acúmulo de processos 
para análise é crescente; e, com o aumento no volume de depósitos, tal situação 
tende a tornar-se crítica em longo prazo. Conforme esperado, a distribuição dos 
depósitos de marcas, por UF, reflete as disparidades existentes no Brasil, e parece 
ter alta correlação com o padrão de desenvolvimento econômico dos estados. 
A distribuição de marcas, por setor, também já reflete mudanças estruturais re-
centes na economia brasileira, na qual o setor de serviços assume papel cada vez 
maior. 
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Além disso, as evidências iniciais do cruzamento das bases de marcas e de pa-
tentes com as bases do IBGE e da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 
apontaram que, no que concerne a firmas depositantes de marcas e de patentes, 
são maiores tanto o tempo de estudo de funcionários como o faturamento; assim 
como é maior também o tamanho da firma.

Na avaliação da importância das estratégias de marcas e de patentes nas firmas, 
verificamos se essas estratégias influenciam a produtividade do trabalhador. Os 
resultados disso foram obtidos mediante o controle das características das firmas, 
bem como da heterogeneidade das variáveis não observadas. Para isso, duas téc-
nicas econométricas foram empregadas: o modelo em painel e o PSM.

Considerando-se o modelo em painel com efeitos aleatórios, constatamos que 
as estratégias de propriedade intelectual são significativas nos dois setores anali-
sados: indústria e serviços, e, nesse último, são ainda mais relevantes. Os ganhos 
de produtividade das firmas com perfil mais inovador, as quais depositam apenas 
patentes, são de 7,1%, na indústria, e de 49,4% em serviços, comparados aos ga-
nhos das firmas que não adotam nenhuma estratégia. Entre as firmas que deposi-
tam apenas marcas, e têm como estratégia investir na percepção do consumidor, 
o aumento da produtividade é de 6,3%, na indústria, e de 11,3% em serviços.

Para avaliar a robustez dos resultados anteriores, aplicamos o PSM: técnica cujo 
objetivo é comparar firmas com características semelhantes que, em dado mo-
mento, recebem algum tratamento diferenciado; no nosso caso representado pela 
mudança na estratégia relativa à propriedade intelectual. 

O efeito da introdução da estratégia foi medido como a diferença entre a pro-
dutividade do trabalho do grupo de beneficiárias e a do grupo de controle, em 
2001 e 2002. No que se refere à indústria, não houve significância na diferença 
das médias em nenhum caso. No que diz respeito a serviços, a produtividade das 
firmas que registraram apenas marcas ou apenas patentes foi maior, em 2001 e 
em 2002, do que em firmas semelhantes, embora estas últimas tenham adotado 
estratégia diferente no que diz respeito à propriedade intelectual. 

Em termos percentuais, firmas de serviços que depositaram patentes obtiveram 
ganhos médios de 100% e de 50% na produtividade do trabalho em 2001 e em 
2002, respectivamente. Aquelas que depositaram somente marcas obtiveram ga-
nho médio aproximado de 30% em ambos os anos. Obviamente, tal tendência 
deve ser anunciada sem alarde, visto que, quando se observa somente a média 
verifica-se haver casos em que firmas do grupo de controle apresentam maior 
produtividade do que as beneficiárias. Algumas dificuldades, em especial no to-
cante à separação entre o grupo de controle e o de beneficiárias, sugerem a rea-
lização de testes complementares que considerem diversas alternativas para essa 
separação. 
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Se, por um lado, as firmas que depositam marcas e patentes obtêm ganhos de 
produtividade, por outro os dados mostram que poucas firmas utilizam o sistema 
de propriedade intelectual brasileiro. Em 1998, 94% das firmas de serviços, e 
86% das firmas da indústria, não depositaram qualquer marca ou patente no Inpi. 
Em 2002, esses percentuais sofreram alterações pouco significativas. 

Apesar dessa tendência, é inequívoca a fragilidade do Inpi em comparação a 
outros órgãos internacionais que desempenham sua mesma função. Comparado 
ao tempo despendido por órgão a ele semelhante nos Estados Unidos, em países 
da Europa e na Coréia do Sul, o tempo médio de concessão de marcas e de pa-
tentes é bastante maior no Brasil, assim como maior é também a demanda média 
por examinador. Mais recentemente, ou seja, a partir de 2006, algumas ações 
vêm sendo implementadas, no Inpi, a fim de  reverter essa tendência. Além da 
contratação de novos servidores, podemos citar também a adoção do sistema de 
processamento eletrônico de marcas para equiparar o tempo médio de concessão 
àquele de órgãos internacionais. 

Embora haja restrições impostas pela pouca quantidade de informações dispo-
níveis, há evidências de que o depósito de marcas e de patentes afeta positiva-
mente a produtividade das firmas, o que reforça a necessidade de investimen-
tos que tornem mais eficiente a operação do sistema de propriedade intelectual.  
É importante enfatizar que os resultados empíricos devem ser considerados 
como um passo inicial para fins de esclarecimento de alguns pontos a respeito da 
propriedade intelectual. À medida que novas informações forem disponibiliza-
das, naturalmente este estudo poderá ser revisitado e novas conclusões poderão 
ser dele extraídas.
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