
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ─ UFS 

PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA ─ POSGRAP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL ─ PPGPI 

 

 

GLÁUCIA DA ROCHA ACIOLI 

 

 

 

 

 

PATENTEAMENTO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO BRASIL: 

TENDÊNCIAS, OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão (SE) 

2015



 

 

 

GLÁUCIA DA ROCHA ACIOLI 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTEAMENTO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO BRASIL: 

TENDÊNCIAS, OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Propriedade Intelectual, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em Ciência da 

Propriedade Intelectual 

 

 

 

 Orientador: Prof. Dr. Antônio Martins de Oliveira Júnior 

 Coorientadora: Profa.  Dra. Ana Karla de Souza Abud 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão (SE) 

2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLÁUCIA DA ROCHA ACIOLI 

 

 

 

PATENTEAMENTO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO BRASIL: 

TENDÊNCIAS, OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS 

 

Dissertação de Mestrado aprovada no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade 

Intelectual da Universidade Federal de Sergipe em 21 de setembro de 2015.             

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Martins de Oliveira Júnior – Orientador 

Universidade Federal de Sergipe 

 

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Ana Karla de Souza Abud – Coorientadora 

Universidade Federal de Sergipe 

 

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Tatiana Pacheco Nunes – Examinadora Externa ao PPGPI 

DTA/Universidade Federal de Sergipe 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profa. Dra. Ana Eleonora Almeida Paixão – Examinadora Interna ao PPGPI 

Universidade Federal de Sergipe 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Tenho plena consciência de que a presente dissertação não foi construída sozinha. Por 

isso, quero expressar a minha gratidão a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram 

imprescindivelmente para a concretização deste trabalho.  

Agradeço a Deus, autor da minha vida, sabedoria infinita, presença amorosa, constante 

e fiel, fortaleza, proteção, paz e refúgio, que tudo providenciou neste processo acadêmico, 

concedendo-me a graça de mais uma vitória em minha vida. 

Ao Prof. Dr. Antônio Martins de Oliveira Júnior, por aceitar o desafio de orientar uma 

discente de uma área totalmente diferente da sua e por acreditar no meu potencial acadêmico, 

o que me motivou a realizar um trabalho ainda melhor; por colaborar com o meu crescimento 

acadêmico através de suas orientações e sugestões, compartilhando os seus conhecimentos 

científicos e suas competências profissionais, desde o início até o final dessa jornada. 

 À Prof.ª Dr.
a
  Ana Karla de Souza Abud, pelo compromisso e competência 

profissional, pelo tempo empreendido nas orientações, correções, sugestões, enfim, por cada 

detalhe, o que absolutamente qualificou esta dissertação. 

Aos professores que compuseram a banca de qualificação (Prof.ª Dr.
a
  Ana Eleonora 

Almeida Paixão e Prof. Dr. Domingos Fabiano de Santana Souza) e a banca de defesa (Prof.ª 

Dr.
a
  Ana Eleonora Almeida Paixão e Prof.ª Dr.

a
  Tatiana Pacheco Nunes) pelas relevantes 

contribuições, as quais enriqueceram o presente trabalho. 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade 

Intelectual (PPGPI) que ministraram as disciplinas do mestrado, contribuindo para a minha 

formação acadêmica.  

Aos colegas de turma, a mais motivadora e solidária que já participei, com os quais 

compartilhei os momentos de aprendizagem em sala de aula, trabalhos acadêmicos e 

participação em eventos, mas, sobretudo, com os quais aprendi a ser uma pessoa melhor. 

Aos funcionários da Secretaria do PPGPI pela atenção e fornecimento de informações 

administrativas e trâmites do curso, tão necessários ao longo do período cursado. 

Ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que, em atenção a nosso 

requerimento, enviou alguns documentos completos de patentes que não estavam disponíveis 

para visualização em sua base de dados on line, o que foi de extrema importância para a 

complementação e análise de dados. 

Ao meu marido, pelo companheirismo, apoio, incentivo, paciência, enfim, pelo amor 

demonstrado concretamente em toda essa trajetória acadêmica.  



 

Aos meus pais, que trabalharam arduamente ao longo de suas vidas para conceder a 

mim uma boa educação, mas que acima de tudo me educaram com o exemplo de suas vidas, o 

que serviu de inspiração e contribuiu imensamente para que eu chegasse a essa etapa da 

minha vida. 

Aos meus irmãos, familiares e amigos, por suportarem minhas ausências e pelo apoio 

e torcida durante esse mestrado.  

Aos colegas de trabalho e gestores do Instituto Federal de Sergipe pelo apoio durante 

esse processo de qualificação profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pensar é o destino do ser humano, continuar 

sonhando é o seu grande desafio. E isto, é lógico, 

implica em trajetórias com riscos, em vitórias, com 

muitas lutas, e não poucos obstáculos pelo caminho. 

Augusto Cury 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_cury/


 

RESUMO 

 

A inovação tecnológica é um relevante instrumento de competitividade diante das novas 

exigências de mercado para a sustentabilidade das empresas. Nesse sentido, pode ser utilizada 

estrategicamente não apenas como vantagem para a redução da concorrência a partir da 

diferenciação de um novo produto, mas também para marcação de domínio de posição em 

mercados rentáveis e competitivos. Por isso, torna-se imprescindível a proteção dos novos 

ativos em diversos setores industriais. Dentre os instrumentos de proteção relativos aos 

direitos de propriedade intelectual estão as patentes, as quais conferem diversas vantagens 

competitivas a seu titular, não permitindo que terceiros usem, distribuam, importem ou 

vendam sem o seu consentimento. No setor farmacêutico, em que os medicamentos 

produzidos para solucionar diversos problemas de saúde da população resultam de processos 

caros, as patentes se tornam um incentivo para as inovações. Considerando a relevância 

econômica e social da atividade de patenteamento e da indústria farmacêutica para o país, o 

presente trabalho realizou uma análise sistêmica do patenteamento na indústria farmacêutica 

brasileira, avaliando os pedidos de patentes depositados na base do INPI pelas empresas 

líderes do segmento e analisando indicadores para categorização das suas tendências e 

estratégias. Os resultados indicaram principalmente o crescimento recente da indústria 

farmacêutica nacional, conforme ciclo de vida tecnológico, o comportamento estratégico 

analítico das empresas EMS e Eurofarma, o defensor, da União Química, e o prospector, da 

Aché e Hypermarcas e oportunidades de mercado para investimentos das empresas 

farmacêuticas brasileiras nas áreas oncológica e alérgica. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: indicadores; indústria farmacêutica; patentes. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Technological innovation is an important instrument of competitiveness in the face of new 

market requirements for sustainable enterprises. In this sense, it can be used strategically not 

only the advantage to reduce competition from the differentiation of a new product, but also 

to position domain dialing in profitable and competitive markets. Therefore, it is essential to 

protect the new assets in various industrial sectors. Among the hedging instruments relating to 

intellectual property rights are patents, which provide many competitive advantages to its 

owner, not allowing others to use, distribute, import or sell without his consent. In the 

pharmaceutical sector, where the products produced to solve many health problems of the 

population result from expensive processes, patents become an incentive for innovation. 

Considering the economic and social importance of patenting activity and the pharmaceutical 

industry for the country, this paper conducted a systematic analysis of patenting the Brazilian 

pharmaceutical industry, evaluating patent applications filed at INPI basis by industry-leading 

companies and analyzing indicators for categorization of trends and strategies. The results 

mainly showed the recent growth of the domestic pharmaceutical industry, as cycle of 

technological life, the analytical strategic behavior of EMS and Eurofarma companies, the 

defender, Chemical Union, and the prospector, the Aché and Hypermarcas and market 

opportunities for investments of Brazilian pharmaceutical companies in oncology areas and 

allergic. 

 

KEYWORDS: indicators; patents; pharmaceutical. 

 



 

 LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1. Legislação Brasileira correspondente à Propriedade Intelectual .............................. 21 

Tabela 2. Classificação internacional de patentes .................................................................... 26 

Tabela 3. Estrutura para a utilização de informações de patentes em tecnologia de gestão .... 29 

Tabela 4. Visão geral dos diferentes motivos para se patentear ............................................... 31 

Tabela 5. Empresas líderes no setor farmacêutico no Brasil em 2013 ..................................... 54 

Tabela 6. Distribuição das empresas por atuação no mercado farmacêutico ........................... 57 

Tabela 7.  Trajetória histórica da empresa Hypermarcas ......................................................... 57 

Tabela 8. Trajetória histórica da empresa EMS ....................................................................... 58 

Tabela 9.  Trajetória histórica da empresa Eurofarma.............................................................. 59 

Tabela 10. Distribuição de patentes de invenção x modelo de utilidade .................................. 63 

Tabela 11.  Distribuição de patentes depositadas e concedidas ............................................... 63 

Tabela 12.  Dados sobre o backlog no Brasil e no mundo em 2013 ........................................ 64 

Tabela 13.  Empresas líderes em vendas e em número de pedidos de patentes ....................... 65 

Tabela 14. Patentes resultantes de parcerias com instituição de ensino/pesquisa .................... 69 

Tabela 15.  Distribuição de depósitos com classificação internacional de patente 

(CIP)/empresa ........................................................................................................................... 70 

Tabela 16. Análise de indicadores das principais empresas farmacêuticas .............................. 78 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Modalidades de Direitos de Propriedade Intelectual ................................................ 19 

Figura 2. Pedidos de marcas (1968-2008) ................................................................................ 23 

Figura 3. Pedidos de patentes (1883-2003) .............................................................................. 23 

Figura 4.  O sistema de indicadores de patentes e a literatura .................................................. 28 

Figura 5. Ciclo de vida tecnológico .......................................................................................... 35 

Figura 6. Desenvolvimento cumulativo do ciclo de vida industrial ......................................... 40 

Figura 7. Oportunidades de inovação na indústria de nutrição médica .................................... 40 

Figura 8. Fases da Análise de Portfólio de Patentes ................................................................ 41 

Figura 9. Comparação das vendas líquidas das maiores empresas/ano .................................... 55 

Figura 10. Comparação do lucro das maiores empresas/ano.................................................... 55 

Figura 11.  Distribuição de pedidos de patentes depositados por empresa .............................. 62 

Figura 12. Evolução anual de patentes depositadas ................................................................. 66 

Figura 13. Comparação de número de depósitos de Patentes em 2013 .................................... 68 

Figura 14. Número de patentes com classificação internacional.............................................. 70 

Figura 15.  Distribuição de patentes depositadas por CIP ........................................................ 71 

Figura 16. Análise do ciclo de vida das principais empresas farmacêuticas ............................ 72 

Figura 17.  Análise do ciclo de vida da empresa Aché ............................................................ 73 

Figura 18. Análise do ciclo de vida da empresa Hypermarcas ................................................. 73 

Figura 19. Análise do ciclo de vida da empresa EMS .............................................................. 73 

Figura 20. Análise do ciclo de vida da empresa Eurofarma ..................................................... 74 

Figura 21. Análise do ciclo de vida da empresa União Química ............................................. 74 

Figura 22. Distribuição de patentes por área de doença ........................................................... 75 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ASBAI – Associação Brasileira de Alergia e Imunologia 

a-Si TFSCs –  células solares de película fina de silício amorfo  

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CI – Cites per Patent or Citation Index   

CII – Current Impact Index  

CIP – Classificação Internacional de Patentes  

CNC – Controle Numérico Computadorizado 

CNI – Confederação Nacional da Indústria  

C&T – Ciência e Tecnologia 

CT&I – Ciência, Tecnologia e Inovação  

DCB – Denominação Comum Brasileira 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DF – Distrito Federal 

DGE – Departamento de Gestão Estratégica 

DIT – Departamento de Inovação Tecnológica 

EPO – European Patent Office 

EUA – Estados Unidos da América 

FEBRAFAR – Federação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias  

FEBRAFARMA – Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica 



 

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz 

HHI – Índice Herfindahl-Hirschman  

I&D – Inovação e Desenvolvimento  

ICTQ – Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade Industrial 

INCA – Instituto Nacional de Câncer 

INFARMED – Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento de Portugal 

INID – International Agreed Numbers for the Identification of Data 

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial  

LPI – Lei da Propriedade Industrial  

MSD – Merck Sharp & Dohme  

NC– Citation Number  

NM – Nutrição Médica  

NP – Número de Patentes 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  

OMPI – Organização Mundial de Propriedade Intelectual  

OMS – Organização Mundial de Saúde  

OTC – Over-the-counter  

PCT – Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento 

PD&I – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

PCPA – Percentage of Company Patents in the Area 

PGPA – Patent Growth Percent in Area   

PI – Propriedade Intelectual 



 

PPR – Posição de Patente Relativa  

PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

RPI – Revista de Propriedade Industrial 

SL – Science Linkage 

SNC – Sistema Nervoso Central 

SNPC – Serviço Nacional de Proteção de Cultivares  

SPGV – Soluções parenterais de grande volume 

SS – Science Strength   

SUS – Sistema Único de Saúde 

TCT– Technology Cycle Time   

TI – Technology independence 

TS – Technology Strength  

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UPC – Classificação de Patentes dos Estados Unidos  

USPTO – United States Patent and Trademark Office  

VTR – Vantagem Tecnológica Revelada  



 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 16 

2. REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................................... 19 

2.1. A Propriedade Intelectual ...................................................................................................... 19 

2.2. As patentes ............................................................................................................................ 24 

2.2.1. Informações e indicadores de patentes .......................................................................... 26 

2.2.2. Vantagens e motivos para se patentear .......................................................................... 30 

2.2.3. Análise do portfólio de patentes .................................................................................... 32 

2.3. A indústria farmacêutica brasileira e a proteção patentária ................................................... 42 

2.3.1.  A indústria farmacêutica e os medicamentos genéricos no Brasil ..................................... 44 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................................. 49 

3.1. Análise preliminar ................................................................................................................. 49 

3.2. Avaliação em nível de indústria ............................................................................................ 51 

3.3. Avaliação em nível de empresa ............................................................................................. 51 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................................................... 54 

4.1. Análise preliminar ................................................................................................................. 54 

4.1. Pedidos de patentes das cinco empresas depositados no INPI .............................................. 62 

4.2. Indicadores em nível de indústria .......................................................................................... 71 

4.3. Indicadores em nível de empresa .......................................................................................... 77 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS .............................. 81 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 84 



16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da conjuntura contemporânea de mudanças tecnológicas e socioeconômicas 

cada vez mais velozes, em que emergem novas exigências de competitividade e flexibilidade 

de mercado, estratégias de sobrevivência tornam-se imprescindíveis para a sustentabilidade 

das empresas e diferenciação dos seus produtos em relação à concorrência.  

As inovações tecnológicas são um instrumento de competitividade que gera ganhos 

extraordinários. O processo de melhoria ou inserção de novos produtos possibilita o aumento 

da produtividade, suscitando bem-estar social, tornando-se, por isso, relevante para o conjunto 

de empresas dos mais diversos setores industriais e de serviços do país. 

Nesse contexto, várias podem ser as estratégias empreendidas, sendo uma delas a 

proteção dos novos ativos das empresas, ou seja, sua propriedade intelectual. Dentre os 

instrumentos de proteção aos direitos relativos à propriedade intelectual estão as patentes. 

Conforme a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 

2009), as patentes constituem uma forma de proteger as invenções desenvolvidas por 

empresas, instituições ou indivíduos, visto que, segundo a Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI, 2014) significa um direito exclusivo concedido a uma 

invenção (produto ou processo), que oferece uma nova solução técnica para um problema, não 

permitindo que terceiros usem, distribuam, importem ou vendam sem o consentimento do seu 

titular. 

As patentes conferem diversas vantagens competitivas a seu titular e ao 

desenvolvimento da sociedade, estimulando novos métodos de produção e aumento de 

produtividade, gerando riquezas, melhorando a qualidade de vida, ampliando a ciência e a 

tecnologia.  

Conforme a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, 2014), o 

número de pedidos de patentes tem crescido na ordem de 1,5 milhões a cada ano, resultando 

em mais de 500 mil patentes concedidas, sendo cada vez mais utilizado como insumo 

estratégico por empresas nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. 

O patenteamento das inovações pode garantir uma imagem positiva para as 

empresas, levando-as a obter recursos financeiros, estabelecer parcerias comerciais e 

aumentar seu valor de mercado, uma vez que muitos investidores consideram as patentes uma 

demonstração de alto nível de conhecimentos técnicos e de capacidade tecnológica.  

As patentes podem ser usadas estrategicamente pelas empresas e indústrias, não 

apenas como vantagem para a redução da concorrência a partir da diferenciação de um novo 
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produto, mas também para marcação de domínio de posição em mercados rentáveis e 

competitivos. Nessa perspectiva, vem sendo abordadas como armas inteligentes na guerra dos 

negócios, representando um dos indicadores de desempenho das empresas inovadoras 

(ADRIANO, 2014). 

O setor farmacêutico constitui um dos setores de cadeia produtiva complexa, que se 

estende desde a pesquisa e desenvolvimento (P&D) até a produção e comercialização dos seus 

produtos, consistindo sua relevância na capacidade de oferecer soluções para os problemas de 

saúde da sociedade (PERALTA et al., 2014). Nesse segmento em que os medicamentos 

resultam de processos caros, as patentes se tornam um incentivo para as inovações. 

O impacto econômico de produtos farmacêuticos é considerável nos países em 

desenvolvimento, pois, enquanto na maioria dos países desenvolvidos os gastos com produtos 

farmacêuticos representam menos de um quinto do total das despesas de saúde pública e 

privada, nos países em desenvolvimento correspondem de 25 a 66% (OMS, 2015). 

No Brasil, a indústria farmacêutica tem apresentado crescimento nas últimas 

décadas, configurando-se um segmento bastante promissor economicamente. Em 2011, o 

mercado farmacêutico brasileiro expunha um faturamento de aproximadamente 43 bilhões de 

reais (VARGAS et al., 2012). Em 2013, obteve valor estimado de 35 bilhões de dólares, e 

segundo a IMS Health (2012), espera-se, no Brasil, um crescimento médio do setor de 10% ao 

ano até 2016 (NOVARETTI et al., 2014). 

Além disso, o país é hodiernamente o 4º mercado consumidor de medicamentos no 

cenário global, superado apenas por Estados Unidos, China e Japão, sendo as vendas dos 

antibióticos responsáveis por 40% do total desse mercado, posição decorrente principalmente 

devido à introdução dos medicamentos genéricos, os quais viabilizaram o acesso da 

população tendo em vista o seu menor custo (NOVARETTI et al., 2014).  

Desse modo, as tendências, oportunidades e estratégias adotadas pela indústria 

farmacêutica brasileira no tocante ao patenteamento das inovações, tornam-se relevantes para 

a avaliação da propriedade intelectual na proteção dos ativos e desenvolvimento social e 

econômico do país. Em face da relevância apresentada e considerando que estudos recentes 

no Brasil não abrangem a discussão de determinados indicadores de patentes relacionados à 

indústria farmacêutica brasileira, gerou-se a motivação para a realização deste estudo. 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar uma análise sistêmica do 

patenteamento da indústria farmacêutica do Brasil. Os objetivos específicos são: 

 Identificar as principais empresas farmacêuticas do país; 
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 Realizar análise de portfólio de patentes, comparando os pedidos de patentes 

solicitados pelas empresas e proporcionando um panorama do patenteamento 

deste tipo de indústria no país; 

 Avaliar os indicadores de patentes para categorizar as tendências e estratégias das 

empresas líderes. 

Para atingir aos objetivos mencionados foi realizada uma revisão de literatura para 

apreensão da temática abordada, como também o uso do método de análise a partir de 

indicadores de patentes.  

O conteúdo do referencial teórico será apresentado no segundo capítulo, conforme o 

seguinte ordenamento: A Propriedade Intelectual; As patentes; Informações e indicadores de 

patentes; Vantagens e motivos para se patentear; Análise do Portfólio de patentes; A indústria 

farmacêutica brasileira e a proteção patentária; A indústria farmacêutica e os medicamentos 

genéricos no Brasil. Os materiais e métodos serão demonstrados no terceiro capítulo. No 

quarto capítulo serão expostos os resultados e a discussão dos mesmos. No quinto capítulo 

serão apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros, por fim, as referências 

bibliográficas consultadas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. A Propriedade Intelectual 

 

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI, 2015), refere-se à 

Propriedade Intelectual (PI) como criações da mente, tais como invenções, obras literárias e 

artísticas, desenhos e símbolos usados no comércio. Essa definição foi instituída desde a sua 

Convenção em Estocolmo, em 1967, a partir da apresentação de uma lista extenuante de 

direitos relativos: 

 

às obras literárias, artísticas e cientificas, às interpretações dos artistas intérpretes e 

às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, 

às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, 

aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, 

bem como às firmas comerciais e denominações comercias, à proteção contra a 

concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos 

domínios industrial, cientifico, literário e artístico (Convenção que Instituiu a 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo, em 14 de 

julho de 1967; Artigo 2°, § VIII). 

 

De forma geral, os direitos de propriedade intelectual são classificados em três 

categorias principais: direitos autorais e conexos, propriedade industrial e direitos sui generis, 

conforme demonstra a  Figura 1. 

 

Figura 1. Modalidades de Direitos de Propriedade Intelectual 

 
Fonte: Jungmann; Bonetti, 2010. 
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Os direitos autorais e conexos são direitos concedidos aos autores de obras 

intelectuais expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, os quais incluem as 

obras literárias, artísticas e científicas (direitos de autor), interpretações artísticas e execuções, 

fonogramas e transmissões por radiodifusão (direitos conexos) e programas de computador 

(OMPI; INPI, 2014). 

A propriedade industrial constitui os direitos concedidos com o objetivo de promover 

a criatividade pela proteção, disseminação e aplicação industrial de seus resultados, 

abrangendo patentes (proteção de invenção ou modelo de utilidade), desenho industrial 

(proteção dos aspectos ornamentais ou estéticos de um objeto), marcas (sinal distintivo, 

visualmente perceptível), indicação geográfica (reconhecimento de que um determinado 

produto ou serviço provém de uma determinada região geográfica), repressão à concorrência 

desleal (práticas anticompetitivas de um agente em relação a seu concorrente no mesmo 

segmento produtivo) (OMPI; INPI, 2014). 

Os direitos sui generis compreendem a proteção de cultivares, a topografia de 

circuitos integrados e os conhecimentos tradicionais. A proteção de cultivar, também chamada 

de direito dos melhoristas, consiste na concessão de um certificado
1
 que reconhece a 

propriedade intelectual sobre uma nova variedade de vegetal resultante do trabalho do 

melhoramento de plantas. Topografia de circuitos significa uma série de imagens 

relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma que represente a 

configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada 

imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do 

circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura, sendo sua proteção 

concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e aplicada à topografia que 

seja original, resultante de esforço intelectual do seu criador e não comum a técnicos, 

especialistas ou fabricantes de circuitos integrados
2
. Conhecimentos tradicionais 

correspondem a um conjunto complexo de informações que foram transmitidas de gerações 

em gerações. Constituem-se, portanto, informação ou prática individual ou coletiva de 

comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao 

patrimônio genético mesclam características dos outros dois tipos de direitos citados 

                                                           
1
 Emitido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), localizado em Brasília-DF. 

2
 São produtos, em forma final ou intermediária, com elementos dos quais pelo menos um seja ativo e com ou 

todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade 

seja desempenhar uma função eletrônica (DTI/UFSC, 2015).  
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anteriormente, tentando proteger áreas resultantes do desenvolvimento científico e 

tecnológico (BRASIL, 2001; DGE, 2008; ADRIANO, 2014; OMPI; INPI, 2014).  

No Brasil, a proteção aos direitos de propriedade intelectual é regida por um 

conjunto de leis, conforme disposto na Tabela 1, sendo de competência do Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial (INPI) o aperfeiçoamento, a disseminação e a gestão do sistema 

brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual, ofertando serviços de 

registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e 

topografias de circuitos, concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das 

distintas modalidades de transferência de tecnologia (INPI, 2015).  

 

Tabela 1. Legislação Brasileira correspondente à Propriedade Intelectual 

Nº ORDEM LEGISLAÇÃO DISPÕE SOBRE 

I Lei nº 9.279/1996 Propriedade Industrial 

II Lei nº 9.456/1997 Proteção de Cultivares 

III Lei nº 9.609/1998  Programa de Computador 

IV Lei nº 9.610/1998  Direitos Autorais 

V Lei nº 11.484/2007 Topografia de Circuitos Integrados 

Fonte: Adaptado de BOCCHINO et al., 2010; INPI, 2014. 

 

O arcabouço legal de PI, nos últimos anos, tem implementado mudanças incidentes 

na harmonização das normas com o contexto industrial e tecnológico, destacando o 

desenvolvimento social e econômico do país.  

A Lei de Propriedade Industrial regulou, por exemplo, a possibilidade de proteção 

aos produtos e processos dos setores farmacêuticos e de biotecnologia. A Lei de Proteção a 

Cultivares buscou combater o mercado paralelo de sementes, instituindo a regulação para o 

melhoramento vegetal. A Lei de Programa de Computador e de Direitos Autorais dispôs 

sanções para combater a reprodução e comercialização ilegal das obras. E a Lei de proteção às 

Topografias de Circuitos Integrados, assegurou a titularidade dos direitos num cenário em que 

o mercado de semicondutores, altamente competitivo, vem expandindo e impulsionando a 

indústria eletrônica.  

Os diferentes tipos de PI abrangem múltiplas dimensões em que prazos, delimitações 

de escopo e territorialidade são legalmente estipulados como forma de garantir ao titular o 

direito à exclusividade de fabricação, comercialização, importação, uso, venda e cessão dos 

bens intangíveis evitando que terceiros usufruam ou explorem sem a sua prévia autorização.  
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Teece (1998) considera os direitos de propriedade intelectual um aspecto chave que 

aumenta o valor de ativos pelo seu caráter de proteção, através de leis que abrangem patentes, 

marcas, segredo industrial e direito de autor e afirma que o sistema de propriedade intelectual 

se constitui relevante não somente em indústrias como as microeletrônicas e biotecnológicas, 

mas continua a ser importante nas indústrias farmacêutica e química, além de despertar 

interesse em setores mais maduros como petróleo e aço. 

No mundo dos negócios, a propriedade intelectual legalmente protegida se 

transformou em um importante ativo para a competitividade das empresas que desejam 

aumentar o valor dos seus bens imateriais.  Em face de um potencial retorno econômico para 

o seu criador e para a sociedade, faz-se necessário que as empresas empreendam uma gestão 

competente de seu portfólio de PI para não correr o risco de perder prematuramente seus 

direitos de exclusividade, os quais garantem um posicionamento diferenciado no mercado 

(JUNGMANN; BONETTI, 2010). 

Kanwar (2007), pesquisando a relação entre investimento de P&D e o índice de 

direitos de patente, demonstrou que a proteção à propriedade intelectual que os países 

fornecem tem uma influência fortemente positiva sobre as despesas de P&D das empresas, e, 

portanto, sobre a inovação. 

A Índia, que antes de 1994 havia diminuído sua competitividade, resultando em uma 

atenuação das exportações, com mudanças nos regimes de PI conseguiu impactar a indústria 

farmacêutica e as capacidades tecnológicas locais, especialmente em pequenas e médias 

empresas. Protegendo as empresas nacionais da concorrência internacional, no mercado 

interno, reforçou a sua competitividade por meio de um processo de aprendizagem de 

capacidades de empreendedorismo para as pequenas e médias empresas e realização de 

atividades para as grandes empresas do país. O surgimento de capacidades industriais e o 

desenvolvimento de uma base tecnológica permitiram ao país aumentar a sua autossuficiência 

sanitária e diminuir os preços dos medicamentos no mercado interno e no mercado global 

(SIKKA, 1994; SIKKA, 1999; GRACE, 2004; SAMPATH, 2005; CHATURVEDI et al., 

2007). 

O desempenho em termos de direitos de propriedade intelectual é um aspecto 

marcante no desenvolvimento recente da Índia e também da China. Os pedidos de patentes e 

marcas têm ascendido em ritmo acelerado nestes dois países, considerando a demanda 

registrada pelos escritórios nacionais de patentes e marcas, como mostram as Figuras 2 e 3, 

em que a China subiu para a 1ª posição mundial em marcas e a 3ª em patentes (após os EUA e 

o Japão), e a Índia, respectivamente, para a 5ª e 9ª posições, indicando que uma mudança 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214001540#bib56
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214001540#bib49
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214001540#bib50
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214001540#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214001540#bib44
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214001540#bib16
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214001540#bib16


23 

 

importante na geografia global de inovação está ocorrendo (GODINHO; FERREIRA, 2012). 

Verifica-se, então, a estreita conexão entre o patenteamento de produtos e o grau de 

competitividade de um país (MASCARENHAS, 2008). 

 

Figura 2. Pedidos de marcas (1968-2008) 

 
Fonte: Godinho; Ferreira, 2012. 

 

 
Figura 3. Pedidos de patentes (1883-2003) 

 
Fonte: Godinho; Ferreira, 2012. 

 

Segundo Pereira (2011), entre os fatores que têm atribuído maior valor à propriedade 

intelectual, destaca-se a sua visibilidade política devido à grande importância econômica para 

os países e a constatação de que os bens intangíveis de uma indústria, em geral, são mais 

valiosos que o conjunto de seus ativos materiais.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214001540#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214001540#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214001540#bib22
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A intensa competição que configura o atual ambiente de negócios requer das 

empresas capacitação constante para realização de movimentos competitivos que 

proporcionem o estabelecimento de uma posição defensável e viabilizem retornos 

financeiros acima da média da indústria. Não é suficiente estabelecer um diferencial 

competitivo momentâneo nem buscar uma vantagem permanente, pois o ambiente 

de negócios exige melhorias contínuas das empresas que objetivam sobreviver e 

prosperar (PISCOPO, 2010). 

 

No contexto de acirrada competitividade, insurge a necessidade da gestão estratégica 

dos ativos intangíveis, perpassando pelos direitos de Propriedade Intelectual 

(MASCARENHAS, 2008). Nesse sentido, Loyola e Mascarenhas (2013) argumentam que a 

gestão de ativos de propriedade intelectual pode agregar valor ao negócio se alinhada à 

estratégia competitiva das empresas. 

 

2.2. As patentes  

 

Dentre as formas de proteção da propriedade intelectual, encontra-se classificada a 

patente, a qual é um direito exclusivo concedido a uma invenção, que é um produto ou um 

processo que fornece, em geral, uma nova maneira de fazer alguma coisa ou oferece uma 

nova solução técnica para um problema (OMPI, 2015). Consiste, portanto, em documentos 

legais que protegem os direitos do inventor de uma propriedade industrial (EDO et al., 2015). 

Segundo a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) 

que regula, no Brasil, os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, a patente 

pode ser de invenção, quando visar solução de um problema técnico específico em 

determinada área tecnológica podendo ser produzida industrialmente, ou modelo de utilidade, 

quando se tratar de objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, 

que apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na 

sua fabricação. 

 A patente de invenção vigora pelo prazo de 20 anos e a patente de modelo de 

utilidade tem vigência de 15 anos, contados da data de depósito, sendo que não pode ser 

inferior a 10 anos, no caso da invenção, nem inferior a 7 anos, no caso de modelo de utilidade.  

Constitui um direito territorial, uma vez que é limitado ao território do país onde a 

proteção foi outorgada, sendo necessário para a concessão o atendimento de três requisitos: 

1) Novidade, quando não compreendida no estado da técnica, ou seja, de conhecimento 

público antes da data do depósito por qualquer meio de divulgação;  
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2) Atividade inventiva, no caso de invenção, ou ato inventivo, no caso de modelo de 

utilidade, correspondente a não obviedade ou maneira ordinária, em relação ao estado 

da técnica para um técnico no assunto; 

3) Aplicação industrial, implicando que pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo 

de indústria.  

A LPI não considera invenção, nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias 

científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, 

planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de 

sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou 

qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de 

informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem 

como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e  

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou 

ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os 

processos biológicos naturais.  

Também não considera como patenteável(is):  I - o que for contrário à moral, aos 

bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, 

misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas 

propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando 

resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 

os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º da LPI e que não 

sejam mera descoberta. 

O documento de pedido de patente deve apresentar em sua estrutura: folha de rosto, 

relatório descritivo, desenhos (se houver), reivindicações e resumo. A folha de rosto 

compreende as informações bibliográficas que são definidas por códigos internacionais 

padronizados denominados INID – International Agreed Numbers for the Identification of 

Data, os quais abrangem indicação de números (número do pedido, número da prioridade 

etc.), indicação de datas (data de depósito, data da publicação, data da concessão etc.), 

identificação da origem/propriedade (nome do inventor, nome do titular, país do primeiro 

documento – prioridade, etc.) e informações relacionadas à classificação (código da 

Classificação Internacional de Patentes – CIP; etc.).  

Segundo o INPI (2015), estudos revelam que 70% das informações tecnológicas 

contidas nos documentos de patentes não estão disponíveis em outro tipo de fonte de 
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informação, compreendendo-se, assim, como a mais completa entre as fontes de pesquisa. A 

busca de informação em documentos de patentes se torna fundamental para orientar as 

atividades de pesquisa, poupar tempo e evitar gastos desnecessários. 

 

2.2.1. Informações e indicadores de patentes 

 

Segundo Rodrigues (2008), os documentos de patentes são considerados 

protagonistas no que diz respeito às informações tecnológicas, pois podem embasar o 

aprimoramento ou a geração de novas tecnologias e inovações. Constituem-se relevantes para 

a gestão de tecnologia, uma vez que são classificados segundo padrões estabelecidos, a 

exemplo da classificação internacional de patentes (Tabela 2), adotada por mais de 100 países, 

inclusive pelo Brasil, e coordenada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a 

qual serve como instrumento para o ordenamento dos documentos de patente de forma a 

facilitar o acesso e a seleção de informações tecnológicas/estado da técnica em diversas áreas, 

estando estruturada hierarquicamente em seção, classe, subclasse, grupo e subgrupo 

(INPI/GUIA IPC, 2012). 

 

Tabela 2. Classificação internacional de patentes 

Seção Classificação 

A Necessidades humanas 

B Operações de processamento; transporte 

C Química; metalurgia 

D Têxteis; papel 

E Construções fixas 

F Engenharia mecânica; iluminação; aquecimento; armas; explosão 

G Física 

H Eletricidade 

Fonte: Adaptado do INPI, 2015. 

 

   

As informações tecnológicas prospectadas podem apontar para tecnologias 

existentes, afins, concorrentes, lacunas a serem preenchidas, inventores que pesquisam o 

mesmo tema, países de origem das patentes, países onde ocorreram os depósitos, principais 

empresas depositantes e a classificação dos depositantes das patentes, entre outros dados. A 

prospecção tecnológica deve se tornar ferramenta rotineira, influenciando os processos de 

tomada de decisão, facilitando a apropriação com qualidade da Propriedade Intelectual (PI) e 

melhorando a gestão da inovação, ampliando a visão dos gargalos tecnológicos e das 

oportunidades a eles associadas (QUINTELLA et al., 2011). 
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Conforme Crespo e Souza (2006), a utilização do sistema patentário serve tanto a 

para proteção do conhecimento desenvolvido quanto relevante fonte de informações 

tecnológicas, permitindo: 

 

o acesso ao estado da técnica de uma determinada tecnologia, a identificação de 

tendências tecnológicas, o monitoramento dos investimentos em P&D da 

concorrência, a identificação de recursos humanos com determinadas competências 

e outras informações de interesse estratégico. 

 

Segundo Ernst (2003), os dados de patentes são uma fonte valiosa de informação que 

permitem aos tomadores de decisão: 

1) avaliar o seu próprio portfólio de tecnologia em comparação com a 

concorrência, avaliar a atratividade de tecnologias, especialmente as novas 

tecnologias que representam uma ameaça ou uma nova oportunidade para o 

negócio existente; 

2) reconhecer mudanças estratégicas no ambiente competitivo da empresa; 

3) identificar e avaliar fontes externas para a geração de conhecimento; 

4) avaliar a situação de patente em novas áreas de negócio que pode ser 

explorado; 

5) avaliar parceiros de mercado importantes, especialmente os clientes e 

fornecedores; 

6) determinar se a estratégia de P&D da empresa está em alinhamento com a 

estratégia de P&D de seus principais clientes e se existem alianças de P&D 

com a maioria dos fornecedores competentes; 

7) melhorar a gestão de recursos humanos em relação a inventores de liderança 

em áreas tecnológicas específicas. 

Os dados presentes nas patentes podem ser transformados em indicadores 

estratégicos para a análise concorrencial, das características de tecnologias, das oportunidades 

e ameaças, das organizações e pesquisadores relevantes e outros aspectos associados ao 

assunto tecnológico focalizado (SCOPEL et al., 2013).  

Há diversos indicadores que podem ser utilizados na avaliação de uma patente como, 

por exemplo, o número, âmbito de proteção e a “qualidade” das reivindicações; a dimensão da 

“família de patentes” em que se enquadra a patente avaliada; os resultados de eventuais 

oposições ao pedido de patente; a capacidade de fazer valer e respeitar o direito no mercado 
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(enforcement
3
) ou até mesmo o número de citações que uma patente recebe em pedidos de 

patentes posteriores (forward citations) que revela o seu valor científico e tecnológico o que, 

por conseguinte, acaba repercutindo no seu valor econômico (INPI/PORTUGAL, 2014). 

Os indicadores de patentes podem ser divididos em diferentes tipos, conforme a 

atribuição e finalidade, sendo classificados a partir de estudos anteriores em três etapas: os 

motivos (porque), a estratégia tecnológica (como)  e valor de produção (o que), conforme 

demonstra a Figura 4 (TSENG et al., 2011). 

 

Figura 4.  O sistema de indicadores de patentes e a literatura 

 
Fonte: Adaptado de TSENG et al., 2011. 

 

Os indicadores de patentes proporcionam o reconhecimento das mudanças 

tecnológicas, mostrando informações que podem ser usadas para analisar estratégias de 

patenteamento das empresas e podem apoiar a gestão de tecnologia em cinco áreas: decisões 

de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento, gestão de recursos humanos em P&D e 

gestão do conhecimento, proteção efetiva dos produtos, identificação e avaliação das fontes 

de criação de tecnologia externa, e maximização de valor estratégico e operacional do 

portfólio de patentes (CHEN; CHANG, 2010; TSENG et al., 2011). 

Ernst (2003), afirma que a informação de patentes pode ser usada em três 

importantes áreas de gestão de tecnologia (Tabela 3) para:  

                                                           
3
 Entendido, de modo genérico, como a capacidade que o sistema possui de fazer com que os contratos sejam 

cumpridos representando, assim, um dos mais importantes elementos definidores da formulação e desenho dos 

contratos. 
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1- Fornecer dados relevantes sobre estratégias de P&D do concorrente, contribuindo 

para avaliar o potencial competitivo de tecnologias; 

2- Identificar e avaliar opções para a geração externa de conhecimento tecnológico; 

3- Armazenar conhecimento relevante como um elemento central da gestão do 

conhecimento e como um instrumento de gestão de recursos humanos em P&D. 

 

Tabela 3. Estrutura para a utilização de informações de patentes em tecnologia de gestão 

Criação da 

tecnologia 
Armazenamento da tecnologia Uso da tecnologia 

Funções de 

patentes 
Informação Proteção 

Interna 

Apoio às decisões de 

investimento em P & D 

(monitoramento do concorrente 

e avaliação da tecnologia) 

Gestão de recursos 

humanos em P&D 

e gestão do 

conhecimento 

Proteção eficaz dos produtos, 

processos e serviços de 

imitação 

Externa 
Identificação e avaliação das 

fontes de criação de tecnologia 

externa (por exemplo, Alianças) 

- 

Estratégica (por exemplo, o 

licenciamento cruzado) e 

operacional (por exemplo, a 

venda de patentes) 

maximização de valor do 

portfólio de patentes 

Fonte: Adaptado de Ernst, 2003.  

 

 Nessa perspectiva, um conjunto de indicadores pode ser usado para analisar 

estratégias de patenteamento das empresas, como indicadores básicos, de citação, de ciência 

de ligação, entre outros. Um indicador fundamental de patenteamento é a atividade de patente 

de uma empresa em determinadas áreas tecnológicas, pois verificando a sua diminuição ou 

aumento em um campo tecnológico pode ser interpretado como alteração dos níveis de 

atividade de P&D e, portanto, como futuro interesse tecnológico e comercial. Outro indicador 

é a posição tecnológica, que mede a posição competitiva de uma empresa em um campo 

tecnológico, captando a posição em P&D e a participação de mercado no domínio do 

marketing. E a ênfase em P&D, que ilustra a importância colocada em um campo tecnológico 

específico dentro de todo portfólio da empresa e destaca as diferenças nas estratégias de P&D 

das empresas (ERNST, 2003). 

As citações de patentes também podem ser utilizadas como indicador para sinalizar o 

valor econômico da patente e a importância tecnológica da invenção. O número médio de 

citações realizadas em uma patente, indicando conhecimento prévio em que se baseia, tem 
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provado ser relacionado à forma radical ou incremental da invenção (DAHLIN, 2005; 

TSENG, 2011). 

Segundo Michel (2001), as citações de patentes são consideradas indicadores 

imparciais e confiáveis, sendo indispensável para uma análise de forma significativa ter um 

conhecimento mínimo sobre os relatórios de pesquisa. São amplamente utilizadas para 

representar os conhecimentos difundidos (STOLPE, 2002). E têm sido usadas para medir o 

conhecimento entre indústrias ou áreas tecnológicas (KARKI, 1997). 

Aplicações de patente estão entre as fontes mais confiáveis e abrangentes de 

informação formal de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e inovação e podem ser 

considerados indicadores essenciais em determinado tipo de indústria para avaliar a súmula 

tecnológica em uma área específica (OLIVEIRA et al., 2010). 

As empresas devem perceber o valor de informações sobre patentes para a gestão 

estratégica de tecnologia e avaliar rotineiramente informações sobre patentes, como parte de 

processos de planejamento estratégico da empresa, bem como a estratégia de comunicação às 

partes interessadas externas (ERNST, 2003). 

 

2.2.2. Vantagens e motivos para se patentear 

 

Conforme Pereira (2011), o valor econômico do conteúdo de conhecimento cresce 

embutido nos novos processos ou produtos, aumentando também a relevância da propriedade 

industrial sob dois aspectos: permite a proteção privada do novo conhecimento e confere a 

possibilidade de extrair rendas através da propriedade dos novos conhecimentos. 

 O aumento da capacidade de marketing das empresas através das inovações pode 

abranger vantagens sustentáveis em vista da exploração de novas oportunidades de negócios 

(SHENGCE, et al., 2015). Nesse sentido, a reputação tecnológica de uma empresa pode 

diferenciá-la da concorrência, potencializando-se economicamente.  

Enquanto ativos intangíveis de PI, as patentes, desempenham um papel importante na 

proteção de produtos de inovação das empresas (CHEN; CHANG, 2010). No entanto, além da 

sua finalidade inicial de proteção, há diferentes motivos para se patentear, conforme 

demonstra a Tabela 4.  

As estratégias de patentes podem ser classificadas em dois tipos principais: bloqueio 

ofensivo e bloqueio defensivo. O bloqueio ofensivo se refere às patentes que a empresa 

constrói em volta de um invento, não para uso, mas apenas para criar uma muralha de 

proteção em torno de uma verdadeira invenção, de forma a evitar que outras empresas 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162509000791
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utilizem sua invenção nos mesmos campos de aplicação ou em campos semelhantes ou 

relacionados. E o bloqueio defensivo, que corresponde ao patenteamento de uma invenção 

para evitar que outras empresas a patenteiem, mesmo que a empresa não dependa desse tipo 

de proteção para receber retorno financeiro, servindo apenas como meio para processar em 

caso de violação (WEENEN et al., 2013). 

 

Tabela 4. Visão geral dos diferentes motivos para se patentear 

Motivo tradicional Motivos estratégicos 

Proteção contra a imitação 

Bloqueio defensivo 

Bloqueio ofensivo 

Reputação/imagem técnica 

Extensão do mercado internacional 

Desempenho interno 

Troca de Potencial/negociação conjunta 

Receitas de licenciamento 

Fazer sua própria invenção 

Mercado de capitais 

Forçado a patentear por causa da prática de patentes de outros 

Fonte: Adaptado de BLIND et al., 2006. 

 

A gestão estratégica dos ativos de propriedade industrial, como as patentes, torna-se 

importante para a manutenção da vantagem competitiva das empresas, uma vez que esses 

intangíveis podem ser utilizados como instrumentos de negociação e defesa contra a 

concorrência, constituindo-se mecanismos de garantia dos direitos e estímulo aos 

investimentos, assumindo função estratégica, sobretudo num contexto de instabilidade do 

mercado global (BUAINAIN; CARVALHO, 2000). 

Segundo a OMPI (2014), a patente tem a finalidade de promover a criatividade e 

encorajar as empresas a continuar o desenvolvimento de novas tecnologias para torná-las 

comercializáveis, úteis e favoráveis ao interesse público.  

O patenteamento representa um dos mecanismos fundamentais de apropriação dos 

retornos obtidos com transferência de tecnologia, revestindo as negociações de maior 

formalidade e segurança jurídica (OECD, 2005). 

Os ganhos econômicos gerados pela proteção patentária, incluindo os royalties, 

corroboram para a nutrição da continuidade do processo inventivo convergindo o interesse 
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dos inventores, das organizações, do mercado e do Estado sob a égide do interesse social 

(QUINTELLA; TEODORO, 2013). 

 
Certo é que a concessão de patentes funciona como um estímulo à inovação 

tecnológica. Ora, não haveriam motivos para que se investisse em pesquisa e 

tecnologia caso não houvesse garantias de um retorno lucrável. Em outras palavras, 

no contexto capitalista não haveria razoabilidade alguma de empresas despenderem 

vultuosos recursos caso não pudessem auferir lucro sobre tais investimentos 

(FIGUEIREDO, 2010). 

 

São movimentados, anualmente no mundo, cerca de centenas de bilhões de dólares 

com operações comerciais de licenciamento. Contudo, além do fator econômico, o 

patenteamento também desempenha uma função social na medida em que os bancos de 

patentes mundiais, com abrangência de 80% de todo o conhecimento científico e tecnológico 

disponível, tornam-se uma fonte rica de informação e prospecção das novas tendências de 

mercado para as empresas inovadoras que desejam desenvolver e aperfeiçoar produtos, 

processos e serviços em prol do consumidor (JUNGMANN; BONETTI, 2010). 

De forma geral, os documentos de patentes têm sido utilizados com três finalidades: 

(1) garantir os direitos de propriedade intelectual; (2) como indicador de Ciência, Tecnologia 

e Inovação – CT&I; e (3) como fonte de informação tecnológica (SOUZA et al., 2010). 

Assim, protegem os titulares da patente contra imitações, de modo a recuperar os 

investimentos no desenvolvimento da invenção, estimulam a atividade inventiva 

proporcionando ganhos econômicos aos inventores e instigam o desenvolvimento tecnológico 

mediante disseminação das informações tecnológicas decorrentes da revelação do conteúdo 

protegido (JANNUZZI et al., 2007). 

 

2.2.3. Análise do portfólio de patentes 

 

Segundo Tseng et al. (2011), portfólio de patentes é um conjunto de patentes 

relacionadas a um determinado assunto ou tecnologia específica, sendo que podem ser 

combinadas para formar um panorama. Já o INPI de Portugal (2014) compreende que 

portfólio de patentes é uma carteira ou conjunto de patentes pertencentes a uma determinada 

pessoa (singular ou coletiva).  

Conforme Adriano (2014), o portfólio de patentes de uma empresa suscita um valor 

expressivo por meio da identificação de patentes valiosas que estão protegidas 

inadequadamente ou daquelas que não justificam as taxas de manutenção.  
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 A partir da análise do portfólio de patentes, podem-se adquirir informações 

relevantes concernentes às estratégias dos concorrentes em matéria de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e avaliar o potencial competitivo de tecnologias, tornando-se 

ferramenta eficaz de gestão para determinar melhor o valor econômico da carteira de direitos 

e aumentar a competitividade (TSENG et al., 2011; INPI/PORTUGAL, 2014).  

Natume et al. (2008), enfatiza a análise de patentes como uma ferramenta de gestão 

da tecnologia e inovação, a qual possui o objetivo de obter e avaliar informação de patentes, 

sendo aplicável para o monitoramento de competidor tecnológico, a gestão de P&D, a 

aquisição de tecnologia externa, a gestão do portfólio de patentes, a vigilância da área de 

produto e a gestão de recursos humanos. A avaliação de patentes,  

 
tem se tornado importante ferramenta de estratégia e gestão para as organizações 

intensivas em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), pois estão diretamente 

associadas com o sucesso na exploração de inovações e potencial de 

comercialização da tecnologia protegida ou a proteger (ADRIANO, 2014). 

 

De acordo com o INPI/Portugal (2014), as razões para se avaliar uma carteira de 

patentes podem ser determinadas por fatores internos ou externos: 

 Internos 

 Otimização dos custos com a gestão do portfólio de patentes; 

 Alinhamento da estratégia de PI com a estratégia de negócio; 

 Remuneração dos inventores. 

 Externos 

 Necessidades de financiamento; 

 Para efeitos de licenciamento; 

 Em caso de fusões ou aquisições; 

 Para efeitos contabilísticos; 

 Para efeitos de “enforcement” da patente. 

 

Jannuzzi et al. (2007) afirmam que as empresas utilizam o portfólio de patentes com 

pelo menos quatro objetivos: proteção contra a concorrência; liberdade de design; 

estabelecimento de alianças e joint ventures
4
; e para evitar o litígio entre empresas, sendo 

verificável através de uma estratégia ofensiva, defensiva, de negociação ou de melhoria da 

imagem tecnológica da empresa. 

                                                           
4
 Associação de empresas, que pode ser definitiva ou não, com fins lucrativos, para explorar determinado(s) 

negócio(s), sem que nenhuma delas perca sua personalidade jurídica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade_jur%C3%ADdica
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As metodologias para se aferir o portfólio de patentes para efeitos de negócio podem 

se dividir em quantitativas e qualitativas. As quantitativas se destinam a determinar o valor 

financeiro da patente, classificando-se em três categorias:  

1) Métodos de avaliação baseados nos custos, que apuram o valor da patente com base 

nos custos que seriam necessários para desenvolver uma patente com características 

similares ou equivalentes, tanto internamente como por terceirização; 

2) Métodos de avaliação baseados em transações idênticas no mercado, os quais 

utilizam como critério principal de avaliação os valores de referência apurados em 

transações de idêntica natureza realizadas recentemente no mercado;  

3) Métodos de avaliação baseados em previsões de receitas, fundamentados em 

previsões e projeções das receitas que a exploração econômica da patente pode vir a 

gerar.  

Já os métodos qualitativos identificam forças e fragilidades das patentes e pontuam 

diferentes variáveis e fatores relacionados com a patente, sendo utilizados para comparar, 

categorizar e classificar as patentes de um portfólio, bem como instrumento no apoio à 

definição da estratégia de gestão de PI das empresas e instituições de Inovação e 

Desenvolvimento (I&D) e aos serviços de vigilância tecnológica e inteligência competitiva 

(INPI/PORTUGAL, 2014). 

Ao longo dos anos, diversos pesquisadores como Ernst (1997), Chen; Chang (2010), 

Tseng et al. (2011), Weenem et al. (2013) e Adriano (2014) vêm empregando métodos de 

análise de dados de patentes para a compreensão científica de diversas realidades. 

Ernst (1997) avaliou os dados de patentes para prever a evolução tecnológica com 

base na tecnologia CNC (Controle Numérico Computadorizado), verificando se as mudanças 

fundamentais do mercado na indústria de ferramentas, introduzidas pela referida tecnologia 

CNC, eram refletidas pelos dados de patentes. Para tanto, utilizou o ciclo de vida tecnológico, 

como demonstra a Figura 5, por entender que a mudança tecnológica segue um determinado 

padrão em que diferentes estágios podem ser identificados no processo de desenvolvimento. 

 Fase emergente, caracterizada por um crescimento relativamente baixo do desempenho 

tecnológico em comparação aos esforços de P&D; 

 Fase de crescimento, em que o progresso tecnológico marginal cumulativo sobre as 

despesas de P&D é positivo;  

 Fase de maturidade, a qual assinala que mais investimentos na "velha" tecnologia não 

são recomendados, devendo-se procurar uma "nova" tecnologia com um maior 

potencial de desenvolvimento futuro; 
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 Fase de saturação, em que pequenas melhorias de desempenho tecnológico só são 

obtidas através de esforços muito elevados de P&D.  

 

Figura 5. Ciclo de vida tecnológico 

 
Fonte: Adaptado de Ernst, 1997. 

  

Chen e Chang (2010) examinaram as relações entre o valor de mercado das empresas 

de capital aberto e quatro indicadores de patentes na indústria farmacêutica dos EUA: posição 

de patente relativa (PPR); vantagem tecnológica revelada (VTR); índice Herfindahl-

Hirschman de patentes (HHI de patentes) e citações de patentes, enfatizando a influência da 

qualidade das patentes (posição de liderança, capacidade tecnológica, concentração de 

patentes das empresas, e valor inovador). Esses indicadores foram compreendidos da seguinte 

forma: 

 PPR – refere-se à contagem de patentes de propriedade da empresa em seu 

campo tecnológico com mais patentes, dividida pela contagem de patentes do 

líder no campo tecnológico, em que seu valor máximo é 1. É um indicador 

usado para medir graus de liderança em diversas áreas tecnológicas. A 

equação está demonstrada no item 3.3;  

 VTR – define-se como a parte de registro de patentes da empresa na área 

tecnológica com mais patentes, dividida pela ação de patenteamento total da 

empresa em todos os campos. É usado para medir as competências 

tecnológicas das empresas. Calcula-se segundo a Equação 1: 
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onde Pkg significa a contagem de patentes foco da empresa g em seu mais importante campo 

tecnológico k, ΣPig  a contagem de patentes foco da empresa g em todos os campos 

tecnológicos,  Σ Pkj a contagem de patentes de todas as empresas no campo tecnológico k e 

ΣΣPij a contagem de patentes de todas as empresas em todos os campos tecnológicos. 

 HHI – relativo à concentração da capacidade tecnológica de uma empresa. 

Quando este indicador é próximo de 1 (um), verifica-se um alto grau de poder 

de monopólio existente em uma indústria e, quando está perto de 0 (zero), 

presume-se que há pouco poder de monopólio existente dentro de uma 

indústria. Quando as empresas têm competências tecnológicas mais amplas 

(diversidade tecnológica), podem aproveitar as novas oportunidades 

tecnológicas com mais frequência. Para um conjunto de N patentes 

classificadas nas classes I com Ni patentes em cada classe (Ni  ≥ 0, i  = 1, 

..., I ), HHI de patentes através das classes é definido pela Equação 2: 
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      (2) 

 Citações de patentes – concernentes à soma das citações de patentes para 

indicação do valor das inovações e a importância do conhecimento 

tecnológico. Nessa perspectiva, calculam-se as vezes que as patentes de uma 

empresa foram citadas por outras. Nesse sentido, quanto maior o número de 

citações recebidas, maior será o seu valor inovador de patentes da empresa. 

 

Tseng et al. (2011) compararam o portfólio de patentes entre as principais empresas 

competitivas e analisaram as tendências e as estratégias tecnológicas no campo das células 

solares de película fina de silício amorfo (a-Si TFSCs), usado na fabricação de componentes 

eletrônicos semicondutores, utilizando uma abordagem tanto ao nível de empresa quanto ao 

nível de tecnologia.  

Para o nível de tecnologia, utilizou-se o sistema de classificação de patentes dos 

Estados Unidos (UPC) para identificar o campo tecnológico principal das células solares de 

película fina de silício amorfo em empresas que depositam patentes, tanto no European 
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Patent Office (EPO) quanto no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e 

empregou-se a tecnologia do ciclo de vida para avaliar o estado de desenvolvimento da 

tecnologia.  

Para o nível de empresa, os autores citados avaliaram o desempenho das patentes de 

silício amorfo, categorizando-se 20 principais empresas e centros de pesquisa em termos de 

capacidade de P&D, com base em 10 indicadores de patentes: indicadores básicos CHI
5
 

(Number of Patents –  NP, Patent Growth Percent in Area –  PGPA, Percentage of Company 

Patents in the Area – PCPA), indicadores de citação (Cites per Patent or Citation Index – CI, 

Current Impact Index – CII, Technology Strength – TS, Technology Cycle Time –  TCT),  

indicadores ligados à ciência (Science Linkage – SL, Science Strength –  SS) e citações 

(Citation Number – NC). 

Os indicadores básicos compreendem: 

 Número de patentes (NP) – contagem de patentes emitidas de uma empresa em 

um campo tecnológico específico, constituindo-se no resultado da atividade de 

P&D de uma empresa, pois na medida em que se acompanha o NP, o 

crescimento do patenteamento e sua distribuição, pode-se comparar a evolução 

da atividade e suas tendências quanto ao desenvolvimento tecnológico; 

 Porcentagem de crescimento de patente na área (PGPA) – alteração do número 

de patentes de um período de tempo para outro para uma determinada 

empresa, expressada em percentagem, em que a maior taxa de crescimento 

significa que as tecnologias têm recebido cada vez mais ênfase, enquanto que 

a taxa de crescimento mais baixa significa o oposto, contribuindo também para 

identificar as empresas que estão aumentando o seu desenvolvimento 

tecnológico bem como aquelas que não estão aproveitando o investimento em 

P&D aplicado. 

 Percentual de patentes da empresa na área (PCPA) – número de patentes no 

campo tecnológico dividido pelo número total de patentes da mesma empresa, 

expresso em percentagem, o qual é usado para entender a tecnologia central de 

uma empresa. 

Os indicadores de citação abrangem: 

                                                           
5
 Foram criados pela CHI Research, empresa de consultoria fundada em 1968, a qual fornece informações 

tecnológicas, científicas e indicadores financeiros e que desde 1970 pesquisou e desenvolveu indicadores 

científicos, indicadores de patentes de cocitação, e análises de citações de patentes construindo uma base de 

dados chamada de banco de dados de linha Tech para investigar a competência de P&D das empresas. 
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 Citação de patentes ou índice de citação (CI) – contagem de citações de 

patentes recebidas de uma empresa por patentes subsequentes, utilizada para 

avaliar o impacto tecnológico de patentes, sendo que patentes com altos 

valores desse indicador são muitas vezes invenções importantes ou 

fundamentais para futuras invenções. As empresas detentoras dessas patentes 

citadas têm portfólios de patentes mais valiosos e podem ser consideradas mais 

avançadas do que seus concorrentes; 

 Índice de impacto atual (CII) – número de vezes que as patentes dos últimos 5 

anos de uma empresa foram citadas no ano em curso em relação a todas as 

patentes no sistema de patentes dos Estados Unidos
6
;   

 Força tecnológica (TS) – tamanho do peso de qualidade do portfólio, definido 

como número de patentes multiplicado pelo índice de impacto atual, o qual 

pode medir a dimensão da influência de uma empresa em um campo 

tecnológico específico; 

 Tempo de ciclo de tecnologia (TCT) – média de idade, em anos, das 

referências de patentes nos EUA citadas na primeira página de patentes da 

empresa, sendo usado para medir a velocidade da inovação ou o quão rápido a 

tecnologia está mudando. O TCT mais curto indica que as empresas podem 

obter uma vantagem por inovar mais rapidamente ou realizar inovações 

incrementais ou substituir tecnologias antigas. 

Os indicadores ligados à ciência são relativos a: 

 Ciência de ligação (SL) – número médio de referências científicas citadas na 

primeira página de patentes da empresa. A elevação desse indicador demonstra 

que a empresa está construindo sua tecnologia baseada em avanços na ciência 

e tem melhor tecnologia; 

 Força científica (SS) – número de patentes multiplicado por ciência de ligação, 

indicando a capacidade total de atividade científica de uma empresa ou de um 

portfólio de patentes, podendo medir o grau ativo de uma empresa no domínio 

da ciência.   

Weenem et al. (2013) combinaram diferentes indicadores de patentes e 

características específicas de empresas com a finalidade de ilustrar as tendências da indústria 

                                                           
6
 Objeto de pesquisa de Tseng et al., 2011. 
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de nutrição médica
7
 da Europa, o patenteamento e as estratégias de inovação das empresas do 

segmento, fundamentando-se nos métodos de análise de portfólio de patentes de Ernst (1997), 

Chen e Chang
 
(2010) e Tseng et al. (2011). Basearam-se em cinco principais empresas, de 

acordo com as suas quotas de mercado na indústria de nutrição médica (NM) na Europa, 

dividindo sua análise em duas etapas:  

1) Em nível de indústria – esta etapa se refere à evolução do nível de 

desenvolvimento da indústria, avaliada com base no cronograma de pedidos de 

patentes acumulados, entre 1995 e 2010, das principais empresas e áreas de 

doenças que foram metas das patentes;  

2) Em nível de empresa – esta fase é alusiva à definição das estratégias de patentes a 

partir dos dados coletados sobre a caracterização da empresa (patentes, produtos, e 

quotas de mercado) e as citações de patentes (forward
8
 e backward

9
) da empresa.  

 

No nível industrial, para revelar as tendências na indústria de nutrição médica, 

Weenem et al. (2013) criaram uma linha do tempo com os pedidos cumulativos de patente, no 

período de 1995 a 2009, com base no ciclo de vida tecnológico, indicando o desenvolvimento 

tecnológico deste tipo de indústria (representado pelos círculos brancos), conforme demonstra 

a Figura 6. Seguiram o entendimento de Ernst (1997) de que a mudança tecnológica dentro de 

uma indústria segue certo padrão, com diferentes estágios de desenvolvimento dentro do ciclo 

de vida tecnológico: emergente, crescimento, maturidade e saturação.  

Observando o estágio da indústria dentro do citado ciclo de vida, complementaram a 

caracterização, como ilustra a Figura 7, separando os produtos comercializados, pedidos de 

patente e a prevalência de desnutrição (identificada pelo tamanho dos círculos) em nove 

diferentes áreas de doenças para identificação das áreas que ofereceriam possíveis 

oportunidades de inovação de produtos. 

Em nível de empresa, compararam os indicadores de patentes com as características 

específicas das empresas, calculando distribuição de patentes, distribuição de produtos e 

participação de mercado. Também combinaram os indicadores de patentes com as 

                                                           
7
 Esta indústria se encontra na interface entre a indústria alimentar e a farmacêutica. Os produtos de nutrição 

médica são composições nutricionais específicas de intervenção na progressão de doenças e alívio de sintomas 

(WEENEM et al., 2013). 

8
 Quando a patente é citada por patentes subsequentes, ou seja, refere-se às citações de patentes recebidas. 

9
 Quando a patente faz citações de patentes anteriores, ou seja, é pertinente às citações de patentes realizadas. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162509000791
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características das empresas para definir as estratégias de patentes das empresas de nutrição 

médica na Europa. 

 

Figura 6. Desenvolvimento cumulativo do ciclo de vida industrial 

 
Fonte: Adaptado de Weenem et al., 2013. 

 

 

 

Figura 7. Oportunidades de inovação na indústria de nutrição médica 

 
Fonte: Adaptado de Weenem et al., 2013. 

 

 Adriano (2014) propôs um modelo de mensuração gerencial do portfólio de patentes 

de um centro de pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações para análises rápidas do 

potencial econômico das mesmas, partindo da premissa de que uma exploração racional e sob 
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proteção permite encontrar uma justa remuneração dos esforços despedidos e recuperar os 

investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Compreendeu, então, a análise 

de portfólio de patentes a partir de quatro etapas (Figura 8), as quais estão descritas a seguir. 

Figura 8. Fases da Análise de Portfólio de Patentes 

 
Fonte: ADRIANO, 2014. 

  

1) Identificação dos pedidos de patentes – realização de triagem para decidir quais 

patentes requerem atenção imediata, uma vez que avaliar integralmente cada patente 

de um portfólio amplo pode se tornar um processo extremamente oneroso e que 

demanda bastante tempo, fazendo-se necessário a elaboração de um fluxo que analise 

o portfólio no que se refere a sua validade, as negociações que a envolveram e a 

definição da abordagem a ser adotada;  

2) Análise da importância estratégica das patentes – valorização de uma patente a partir 

da combinação de dois fenômenos: político-econômico (representado pela 

intensificação da competição nos negócios ocasionada pela globalização do comércio 

e desregulamentação de setores da economia) e tecnológico (representado pelo avanço 

da tecnologia e informação e consolidação da internet que afetaram significativamente 

a estrutura e as estratégias das empresas). Nesse sentido, os dois aspectos intensificam 

a valorização dos ativos intangíveis, sendo que a patente só é considerada valiosa se 

estiver sendo utilizada atualmente ou tiver perspectiva de vir a possuir valor, caso 

contrário, torna-se inútil para a empresa que a detém;  

3) Análise das patentes do ponto de vista legal – verificação dos requisitos legais para a 

obtenção da patente considerando a legislação vigente e o fluxo de análise dos pedidos 

junto ao INPI, numa perspectiva de que a exploração no mercado alvo seja livre e sem 

impedimentos, uma vez que, no caso do não preenchimento das exigências legais para 

a concessão da patente, a inovação é considerada inválida e inútil, além do que a 

possibilidade do novo ativo infringir patente anterior ou ser contestado judicialmente 

pode vir a diminuir seu valor potencial.  

4) Análise das patentes do ponto de vista de negociações – investigação sobre preços 

praticados nas negociações para comparabilidade de dados, o que envolve certa 

dificuldade pelo fato das negociações serem, em sua maioria, de caráter sigiloso. As 
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negociações podem ser de cessão (transferência de titular), de licenciamento 

(concessão de licença de uso de tecnologia protegida mediante pagamento de royalties 

ao titular), entre outras, sendo que todos os contratos devem ser averbados e 

registrados no INPI para produzir efeito perante terceiros, legitimar pagamento para o 

exterior decorrente dos mesmos e permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal, 

respeitadas as normas previstas em legislação específica.  

 

2.3. A indústria farmacêutica brasileira e a proteção patentária 

 

A indústria farmacêutica, responsável pela produção de medicamentos
10

, é um dos 

setores industriais mais produtivos e rentáveis em escala global, sendo o mercado controlado 

por grandes empresas multinacionais concentradas nos Estados Unidos, Europa e Japão, em 

consequência do seu compromisso intensivo em P&D, que produz vantagens competitivas 

sustentáveis (FIGUEIREDO, 2010). Essas empresas líderes, denominadas Big Pharma, são as 

criadoras de medicamentos patenteados conhecidos como blockbusters que por si só gera 

mais de 1 bilhão de dólares em vendas anuais (SZTULWARK; JUNCAL, 2014).  

O setor farmacêutico se caracteriza por ser intensivo em conhecimento (science-

based), possuir alto grau de inovação tecnológica e elevada competitividade, acrescentando-se 

alto custo de inovação simultaneamente ao baixo custo de imitação de seus produtos, sendo o 

alto custo do processo de inovação decorrente de: 

 Longos períodos de gestação, em média 10 anos;  

 Baixo índice de sucesso, uma vez que somente 22% das substâncias candidatas 

a fármacos atingem a fase de teste clínico e menos de 1/3 dos fármacos 

testados em ensaios clínicos chegam ao mercado;   

 Elevados investimentos em P&D, cerca de US$ 1 a 2 bilhões por fármaco 

aprovado (BRUNTON et al., 2011; SANTOS; FERREIRA, 2012; COELHO, 

2015). 

 Caracterizando-se como oligopólio diferenciado baseado na ciência, a fonte 

essencial de diferenciação de produtos são os novos conhecimentos gerados em razão da 

infraestrutura de C&T e das atividades de P&D das empresas do setor, constituindo-se o 

lançamento de novos produtos no mercado o principal fator competitivo, sendo as economias 

de escala e custos fatores menos importantes (GADELHA, 2003).  

                                                           
10

 Conforme Rosenberg et al.(2010), medicamento é uma fórmula farmacêutica acabada, contendo um princípio 

ativo ou fármaco que é apresentado sob várias formas: cápsula, líquido, injetável, pomada, comprimido, etc. 
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O fundamento das empresas produtoras de medicamentos inovadores concerne com 

o custeamento inerente à investigação desenvolvida. De fato, o investimento/risco 

realizado é particularmente significativo em virtude de estarem em causa 

procedimentos bastante onerosos e demorados. Trata-se de uma atividade 

relativamente à qual está subjacente um esforço intelectual do inventor e, nesse 

sentido, é merecedor de salvaguarda jurídica (MAGALHÃES, 2014). 

 

A proteção da propriedade intelectual por meio da patente é um dos pilares para o 

sucesso da indústria farmacêutica, pois podem gerar receitas suficientes para realizar a cara e 

arriscada P&D, que faz a introdução de novos produtos, de modo que as empresas do setor 

possam tentar obter mais patentes para aumentar a exclusividade de seus produtos no 

mercado. Torna-se comum à formação de portfólio de patentes, utilizado sob várias formas, 

na obtenção da vantagem competitiva, manutenção do segmento de mercado e criação de 

barreiras a novos concorrentes (JANNUZZI et al., 2007; CHEN; CHANG,
 
2010). 

 
A indústria farmacêutica mundial ilustra bem a importância da Propriedade 

Intelectual. Os valores necessários para que um novo medicamento atinja o mercado 

são, em geral, da ordem de centenas de milhões de dólares. Sem os direitos da 

Propriedade Intelectual, para impedir que os concorrentes também fabriquem esse 

novo medicamento, as empresas farmacêuticas não teriam incentivos para despender 

o tempo e os esforços descritos acima para desenvolver seus medicamentos. Sem a 

proteção por meio de patentes, essas empresas poderiam apresentar prejuízos 

econômicos em função da liberdade de produção e comercialização pelos seus 

concorrentes (OMPI; INPI, 2014). 

 

Estratégias empresariais de diferenciação pela inovação, pesquisa e desenvolvimento 

trazem maiores retornos para manutenção da indústria farmacêutica que vislumbra no sistema 

de propriedade industrial barreiras à entrada de novos competidores, pois trabalham as forças 

competitivas no sentido de torná-las ainda menos opressoras, o que normalmente acarreta 

sucesso pela recompensa com elevados níveis de preço-prêmio de seus produtos 

(CAPANEMA; FILHO, 2007; JANNUZZI et al., 2007). O lançamento de produtos novos ou 

aprimorados representa um elemento-chave para o padrão concorrencial da indústria, em 

especial na indústria farmacêutica, permitindo a inovação tecnológica, exigindo intensos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento e altos custos de marketing e publicidade.  

(CARVALHO et al., 2009). 

 No Brasil, a indústria farmacêutica vem crescendo, passando da 10ª para a 6ª 

posição no ranking mundial, no período de 2003 a 2011, com previsão de ocupar a 4ª 

colocação em 2016, segundo estudo da IMS Health
11

. Em 2013, o faturamento das empresas 

                                                           
11

 Empresa internacional de marketing farmacêutico que fornece informação, serviços e tecnologia para o setor 

de saúde. 
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líderes do setor alcançou 4.290,5 milhões de dólares. Também em 2013, foram vendidas 2,9 

bilhões de unidades de medicamentos, representando um aumento de 11,6% em relação a 

2012. Em 2014, o estudo Saúde, Medicalização e Qualidade de Vida, do Instituto de Ciência, 

Tecnologia e Qualidade Industrial, diagnosticou que 54% da população brasileira consome 

remédios regularmente (ICTQ, 2014; FEBRAFAR, 2014; EXAME, 2015).  

A evolução da indústria farmacêutica brasileira nas últimas décadas se configura 

principalmente após a Lei nº 9.279, de 1996, com inclusão dos medicamentos no rol de 

invenções patenteáveis, proporcionando o aumento dos investimentos em pesquisa, 

desenvolvimento e depósitos de pedidos de patentes por empresas e instituições brasileiras 

que vislumbraram a possibilidade dos investimentos realizados serem compensados pela 

exclusividade de comercialização (FIGUEIREDO, 2010). E também após a implantação da 

Lei dos medicamentos Genéricos, em 1999, que estimulou a competitividade no setor criando 

nova perspectiva, redistribuindo as forças entre fabricantes, distribuidores e varejistas (PAIM 

et al., 2012).  

 

2.3.1.  A indústria farmacêutica e os medicamentos genéricos no Brasil 

 

A discussão sobre os medicamentos genéricos no Brasil foi iniciada na década de 70, 

porém a sua implementação ocorreu no final dos anos 90, com a publicação da Lei nº 9.787, 

de 10 de fevereiro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 3.181, de 23 de setembro de 1999. 

A estrutura da Política de Medicamentos Genéricos envolve a articulação entre o Ministério 

da Saúde, órgão que implementou a política, a ANVISA, instituição responsável pelo registro 

de medicamentos e regulação da política, e os laboratórios, que executam o papel de 

fabricação e distribuição dos medicamentos (AZARA et al., 2012). 

A Lei nº 9.787/1999, a qual estabelece o medicamento genérico e dispõe sobre a 

utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos, conceitua as categorias de 

medicamentos (similares, genéricos e de referência) em seu Artigo 3º, incisos XX, XXI e 

XXII, respectivamente: 

XX – Medicamento similar: aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios 

ativos  apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia 

e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência registrado 

no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em 

características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, 
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rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou 

marca; 

XXI – Medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou 

inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a 

expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, 

comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB
12

 ou, na sua 

ausência, pela DCI
13

; 

XXII – Medicamento de referência: produto inovador registrado no órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e 

qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião 

do registro (BRASIL, 1999). 

Nesse sentido, compreende-se que o medicamento de referência, por ser inovador, é 

aquele oriundo da pesquisa inventiva, enquanto que o medicamento genérico é aquele que 

possui as mesmas características do medicamento de referência (mesmo princípio ativo – 

fármaco, mesma dose e forma farmacêutica, mesma via de administração e mesma indicação 

terapêutica), cujos direitos patentários tenham sido expirados ou renunciados pelo titular, 

sendo comercializado pelo nome do princípio ativo. Já o medicamento similar também 

consiste numa cópia do medicamento de referência contendo, portanto, as mesmas 

características, diferenciando-se por ser vinculado a um nome comercial ou a uma marca.  

 
Uma importante distinção de termos de mercado é que os medicamentos genéricos 

são comercializados sem uma marca comercial, apenas com a referência ao princípio 

ativo e à Lei no 9.787/99, ao passo que os medicamentos de referência e similares 

têm um nome comercial. Isso teria o efeito de poupar os genéricos de gastos com 

publicidade, contribuindo para a diminuição dos custos e do preço final (AZARA et 

al., 2012). 

 

A comprovação da eficácia, segurança e qualidade dos genéricos é realizada por 

meio de testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Estes asseguram aos genéricos a 

mesma composição e os mesmos efeitos dos medicamentos de referência. Segundo a referida 

lei, a bioequivalência consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos 

apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e 

quantitativa de princípio(s) ativo(s), e que tenham comparável biodisponibilidade, quando 

                                                           
12

 Denominação Comum Brasileira – denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo aprovado 

pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária. 

13
 Denominação Comum Internacional – denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde. 
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estudados sob um mesmo desenho experimental; a biodisponibilidade indica a velocidade e a 

extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva 

concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina. 

A legislação dos genéricos obriga que, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

os medicamentos sejam prescritos e adquiridos conforme denominação do princípio ativo, 

dando preferência aos mesmos nas aquisições quando houver igualdade de preço. E, para 

facilitar a identificação desse tipo de medicamento à população, a legislação estabelece que na 

embalagem externa deve constar uma tarja amarela com a descrição: “Medicamento 

Genérico” e a letra “G” em destaque. 

 
O provimento de incentivos aos fabricantes de genéricos é explícito na Lei 9787/99, 

que determina que os médicos do sistema único de saúde (SUS) devem receitar 

medicamentos pelo nome do princípio ativo (sem menção à marca), justamente 

porque são genéricos, por definição, produtos sem marca (NISHIJIMA et al., 2014). 

 

 Acerca da prescrição e dispensa de medicamentos, a Resolução RDC – nº 135/2003 

da ANVISA estabelece normas que promovem nitidamente o comércio e a concorrência de 

genéricos no mercado de medicamentos (NISHIJIMA et al., 2014). 

Conforme Quental et al. (2008), os medicamentos genéricos se apresentam como 

uma experiência de sucesso na integração de políticas sociais e econômicas que se voltam 

para um maior acesso da população a medicamentos de qualidade garantida, com baixo custo 

no mercado e apoio ao desenvolvimento industrial. 

 Segundo a FEBRAFARMA (Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica), a 

introdução dos genéricos no Brasil representou uma nova frente para a indústria farmacêutica, 

estimulando investimentos de cerca de R$ 1 bilhão em construção e modernização de 

indústrias (PAIM et al., 2012). 

Nesse limiar, as empresas apenas vendiam os genéricos no país, mas, posteriormente 

passaram para as fases de estudos e de implantação de plantas industriais no mercado local, 

contribuindo de modo decisivo para a ampliação de oferta de genéricos no Brasil, sendo que 

hoje é possível tratar com esses medicamentos mais de 80% das moléstias mais prevalentes 

(NOVARETTI et al., 2014). 

Com os incentivos governamentais o número de empresas atuantes nessa indústria 

evoluiu, passando de 04, em fevereiro de 2000, para 66, em maio de 2006 (QUENTAL et al., 

2008). Houve também o fortalecimento da indústria nacional, uma vez que das 10 maiores 

empresas farmacêuticas, 06 são brasileiras e destas, 05 produzem genéricos. Atualmente no 



47 

 

mercado de genéricos, por origem de capital, cerca de 90% são nacionais, 6,3% são indianas, 

0,8% alemã, 0,5% espanhola e 0,6% canadense (PRÓGENÉRICOS, 2015).    

A produção de medicamentos genéricos vem aumentando desde a implementação da 

legislação, pois a produção de 2,7 milhões de unidades em junho de 2000 passou para 200 

milhões em 2005, alcançando 871,7 milhões de unidade em 2014, gerando, neste último ano, 

um faturamento de R$ 13,7 bilhões para as empresas do setor (QUENTAL et al., 2008; 

EXAME, 2015).  

O segmento de medicamentos genéricos vem crescendo a uma taxa superior ao 

mercado farmacêutico total, sendo ocupado majoritariamente por empresas de controle 

nacional, evidenciando-se desenvolvimento, no período de 2007 a 2011, de uma taxa média 

anual de 24,41%. Representa hoje, para a economia do país, vendas de aproximadamente R$ 

34 bilhões, investimentos de R$ 3,4 bilhões, R$ 1,5 bilhões de impostos diretos pagos (PAIM 

et al., 2012; SANTOS; FERREIRA, 2012).  

Os genéricos também têm influenciado a redução de preço dos seus congêneres de 

marca. Entre 1999 e 2001, os medicamentos de referência correspondentes a genéricos 

tiveram uma queda real nos preços, em média, de 7,93%. A política dos medicamentos 

genéricos tem se mostrado um bom mecanismo de regulação do preço dos remédios (SILVA; 

COHEN, 2004). 

A redução de preços decorre da ampliação da competição diante da possibilidade de 

prescrição do princípio ativo ao invés de marcas de medicamentos, deixando o consumidor 

livre para escolher o produto que mais lhe convier; da introdução de novos produtos mais 

baratos no mercado e da redução dos custos com publicidade – que podem atingir 40% do 

custo final do produto (ROSENBERG et al., 2010).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015), a falta de acesso a 

medicamentos essenciais
14

 para tratar as doenças permanece um grave problema de saúde 

pública mundial. Por tal motivo se recomenda a utilização dos medicamentos genéricos, uma 

vez que em média o seu custo para os consumidores é 30% a 70% inferior em relação aos 

medicamentos de referência (PAIM et al., 2012).  

Estima-se que, desde a sua criação, os medicamentos genéricos já proporcionaram 

uma economia de mais de R$ 38 bilhões para a população brasileira. No entanto, igualmente 

                                                           
14

 São aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de saúde da população. São selecionados de acordo 

com a prevalência da doença, evidência de eficácia e segurança e comparativo de custo-efetividade, destinando-

se a estar disponíveis nos sistemas de saúde em quantidades e dosagens adequadas, qualidade assegurada e preço 

que a comunidade possa pagar (OMS, 2015). 
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se destaca que ao possibilitar que tratamentos sejam feitos de forma adequada, mas com 

redução de gastos com medicamentos, também redireciona os recursos dos indivíduos para 

outros setores como educação, lazer e cuidados pessoais fortalecendo a indústria de bens e 

serviços (NOVARETTI et al., 2014). 

Com a produção dos genéricos houve uma mudança na mentalidade do mercado 

devido à procura crescente pelo medicamento, também capaz de tratar as enfermidades da 

população
15

 (PAIM et al., 2012). Segundo a IMS Health, o medicamento mais vendido no 

Brasil em 2014 (R$ 515 milhões) foi um produto genérico, o anti-hipertensivo Losartana 

Potássica da Neo Química, marca institucional da Hypermarcas para genéricos e similares 

(CFF, 2015). 

 

A implementação efetiva de novas ações referentes aos medicamentos genéricos no 

Brasil e o crescimento de suas vendas, devem ser encarados como estratégias 

fundamentais, facilitando não somente o acesso a medicamentos e sua distribuição, 

mas promovendo o uso de medicamentos pelo tempo e doses recomendados, além 

de contribuir para a melhoria da saúde pública ao possibilitar a transferência de 

recursos do Estado para investimentos em outras áreas da saúde e de fortalecimento 

da economia e desenvolvimento do país ao estimular os setores da indústria e do 

comércio (NOVARETTI et al., 2014). 

 

Não obstante o crescimento do segmento dos genéricos, o mercado brasileiro de 

medicamentos ainda se constitui predominantemente por produtos de marca, sendo os mais 

vendidos no país os constituídos por diversas classes terapêuticas, tais como analgésicos, anti-

inflamatórios, antibióticos e ansiolíticos (SANTOS; FERREIRA, 2012). Segundo a IMS 

Health, os genéricos respondem por 28% das vendas em unidades no conjunto do mercado 

farmacêutico brasileiro e correspondem a 23% de participação nos medicamentos vendidos no 

país (NOVARETTI et al., 2014; PRÓGENÉRICOS, 2015). 

                                                           
15

 No mercado brasileiro já existem genéricos para tratamento dos sistemas cardio circulatório, nervoso central e 

urinário/sexual e doenças infecciosas, inflamatórias hormonais e não hormonais, dermatológicas, respiratórias, 

oftalmológicas, oncológicas, para o aparelho digestivo/metabólico, anemia, trombose, helmínticos/parasitários e 

contraceptivos (PróGenéricos, 2015). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O método de análise adotado no presente trabalho foi fundamentado nos métodos de 

análise de portfólio de patentes empregados por Chen e Chang (2010) e Weenem et al. 

(2013). A análise destacou as cinco maiores empresas farmacêuticas no Brasil, segundo sua 

posição no mercado, sendo dividida em duas etapas:  

1- Análise em nível de desenvolvimento da indústria farmacêutica, baseada no 

levantamento e cronograma dos pedidos cumulativos de patentes para 

configuração das tendências;  

2- Avaliação de indicadores de patentes para categorização das estratégias das 

empresas líderes. 

 

3.1. Análise preliminar  

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
16

 acerca do objeto em tela, 

principalmente por meio do portal de periódicos CAPES
17

, dos sites ScienceDirect
18

, 

SciELO
19

, Web Of Science
20

, do INPI e da OMPI. Em seguida, foi feita a identificação das 

05(cinco) maiores empresas farmacêuticas do Brasil
21

, com base no ranking 2013 publicado 

pela Revista Exame
22

, estabelecido a partir da liderança nas vendas líquidas.  

Na sequência, foi empreendida uma pesquisa documental
23

, no período de novembro 

de 2014 a maio de 2015, acerca dos pedidos de depósitos de patentes no banco de dados do 

                                                           
16

 Segundo Marconi; Lakatos (2003) consiste num apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, 

revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema.  

17
 Biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que reúne e disponibiliza 

a instituições de ensino e pesquisa no Brasil a produção científica internacional (CAPES, 2014). 

18
 Banco de dados científicos que oferta textos completos de artigos de periódicos e livros (SCIENCEDIRECT, 

2014). 

19
 Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros (SCIELO, 

2015). 

20
 Plataforma de pesquisa que fornece acesso integrado e multidisciplinar a dados, livros, revistas, anais ou 

patentes (WEB OF SCIENCE, 2015). 

21
 As empresas nacionais foram definidas com base no controle acionário totalmente brasileiro. 

22
 Revista brasileira especializada em economia e negócios publicada pela Editora Abril. Sua publicação (2013) 

foi adotada neste trabalho por apresentar dados mais atuais sobre as empresas líderes do setor no país, já que a 

referência científica mais próxima (Santos e Ferreira, 2012) publicou em 2012 dados do ano de 2008. 

23
 Segundo Marconi; Lakatos (2003) a fonte de coleta de dados desse tipo de pesquisa está restrita a documentos, 

escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. 
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INPI
24

 correspondentes às empresas identificadas. Para a coleta dos dados, foi utilizada a 

denominação de cada uma das empresas selecionadas como termo de busca no campo “Nome 

do Depositante” da consulta por pesquisa avançada, sendo todos os documentos encontrados 

considerados válidos para a análise, não sendo filtrados os documentos pendentes, 

indeferidos, arquivados ou concedidos.  

A partir dos pedidos de patentes levantados, foi feita a verificação por documento de 

cada uma das empresas para a organização e separação de indicadores em planilhas
 
do 

software Excel
®
. Nesta etapa foram estratificados os dados bibliográficos por número de 

patentes por empresa, de patentes concedidas, de patentes de invenção e de modelo de 

utilidade, ano de depósito, coparceria com universidades/entidades de pesquisas, classificação 

internacional de patentes (CIP). A partir do resumo e do relatório descritivo foram extraídas e 

classificadas as citações de patentes (realizadas e recebidas) e as áreas de doenças, às quais se 

destinam as patentes. 

No período de dezembro de 2014 a janeiro de 2015 foi realizada a busca dos 

produtos das empresas e de janeiro a fevereiro de 2015 foi realizado o levantamento histórico 

das mesmas, ambos por meio dos sítios eletrônicos das companhias. 

Ressalte-se que a etapa de coleta de dados junto ao INPI, configurou-se bastante 

árdua e exigiu assaz tempo, fazendo-se necessário o procedimento de verificação, 

praticamente manual, de cada patente das cinco empresas pesquisadas para a extração dos 

dados e organização de cada um dos indicadores almejados, uma vez que a base do referido 

instituto, diferentemente de outras bases, não fornece a possibilidade de exportação dos dados 

de patentes em arquivos que possam ser abertos e organizados em programas como, por 

exemplo, o Excel
®
 e o CSVed. Também, interrompeu-se a coleta de dados em determinados 

momentos, tendo em vista que a base do INPI se encontrou indisponível devido à manutenção 

da área virtual destinada à busca de patentes. 

Além disso, encontrou-se dificuldade para acessar inicialmente 25 documentos 

completos de patentes
25

, uma vez que estes não estavam disponíveis na base do INPI mesmo 

não estando em período de sigilo, sendo seus conteúdos essenciais para a estratificação das 

                                                           
24

 A escolha exclusiva do banco de dados do INPI ocorreu em razão de o objeto da pesquisa se referir somente à 

realidade do patenteamento da indústria farmacêutica brasileira e o INPI ser a instituição responsável pelas 

concessões de patentes no país.  

25 A base fornecia acesso a alguns dados bibliográficos, como por exemplo, número da patente e data de 

depósito, porém não disponibilizava on line os citados documentos integralmente.   
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citações de patentes (realizadas e recebidas)
26

 e áreas de doenças. Foi feito, então, 

requerimento formal ao INPI para acesso aos referidos documentos de patentes. Desses, a 

instituição enviou 15 documentos por email
27

. Posteriormente, executou-se revisão dos 

documentos não disponíveis anteriormente na base do citado instituto numa perspectiva de 

complementação de dados
28

.  

Não obstante os obstáculos encontrados no momento inicial, as informações 

coletadas possibilitaram a verificação de indicadores, elaboração de tabelas e a geração de 

gráficos, os quais contribuíram para a consequente análise.  

 

3.2. Avaliação em nível de indústria 

 

Para revelar as tendências da indústria farmacêutica no Brasil, foi criada uma linha 

do tempo com os pedidos cumulativos de patentes das cinco maiores empresas, no período de 

1988
29

 a 2014. Com base no ciclo de vida da indústria, foi identificada a fase de 

desenvolvimento em que o citado setor se encontra, bem como as novas oportunidades de 

mercado a partir da classificação das áreas de doenças das patentes. 

 

3.3. Avaliação em nível de empresa 

 

Nesta etapa foram classificadas as estratégias das principais empresas farmacêuticas 

no país, a partir dos indicadores de patentes combinados com as características das empresas: 

posição de patente relativa, distribuição de patentes, média de citações de patentes, 

distribuição de produtos e participação de mercado.  

                                                           
26

 Bases como a Derwent Innovations Index já fornecem informações sobre o número de citações, o que não 

acontece ainda com a base do INPI, em que se tem que verificar o relatório descritivo de cada patente de 

interesse para sua extração, procedimento que precisou ser adotado no presente trabalho. 

27
 Informou sobre os 10 documentos restantes, que 01 havia sido retirado por não cumprimento de exigência 

formulada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 2122 DE 20/11/2011 e 09 continuavam indisponíveis; 

contudo, acerca destes não justificou os motivos. 

28
 Em agosto/2015, verificou-se que dos 09 documentos anteriormente não disponíveis, 01 pôde ser visualizado e 

os demais continuaram sem disponibilização (06 porque o pedido não foi digitalizado e 02 por motivo ainda não 

esclarecido), sendo que 01 arquivado em 2011, o depositante interpôs recurso em 16/12/2014 para reexame da 

matéria; contudo o documento não foi digitalizado, permanecendo indisponível.  

29
 A linha do tempo se iniciou em 1988 porque neste ano foi efetuado o primeiro depósito de patente dentre as 

empresas pesquisadas. 
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A posição de patente relativa (PPR), refere-se à contagem de patentes de propriedade 

da empresa em seu campo tecnológico em que tem mais patentes, dividida pela contagem de 

patentes do líder no campo tecnológico, em que seu valor máximo é 1. É um indicador usado 

para medir graus de liderança em diversas áreas tecnológicas (CHEN; CHAN, 2010). Foi 

calculado por meio da Equação 3. 

 

atecnológic área na líder do patentes de nº

patentes mais tem que em otecnológic campo

 no empresa da epropriedad de patentes den

PPR

º

                              (3) 

 

Os demais indicadores foram baseados no método de Weenem et al. (2013), sendo: a 

distribuição de patentes correspondente à porcentagem de todas as patentes atribuíveis a uma 

empresa (Equação 4); a média de citações de patentes realizadas
30

, relativa ao número médio 

de patentes contendo prévio conhecimento, o que indica se uma inovação é radical ou 

incremental (Equação 5); a média de citações recebidas por patentes
31

, atinente ao número 

médio de vezes que as patentes têm sido citadas por patentes subsequentes, indicando se uma 

inovação é relevante e valiosa (Equação 6);  a distribuição de produtos alusiva à percentagem 

de todos os produtos
32

 na indústria farmacêutica, atribuível a uma empresa (Equação 7); a 

participação de mercado referente à percentagem das vendas líquidas totais na indústria, 

atribuível a uma empresa (Equação 8).  

 

100.
º

º






mercado no patentes de totaln

 empresa da epropriedad de patentes de totaln
patentes de ãoDistribuiç     (4) 

 

100.
º

º






possui companhia a que patentes das n

 patentes as todas em realizadas citações dasn
realizadas citações de Média     (5) 

 

 

                                                           
30

 Considerado neste estudo apenas as citações de patentes brasileiras, em razão do objeto definido. 

31
 Considerado neste estudo apenas as citações de patentes brasileiras, em razão do objeto definido. 

 

32
 Considerado neste estudo apenas os produtos farmacêuticos, não sendo considerados os produtos de higiene e 

limpeza pessoal, afins ou de outra natureza. 
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100.
º

º






possui  companhia a que patentes das n

 patentes as todas  em recebidas  citações dasn
recebidas citações  de  Média        (6) 

 

 

100.
º

º






mercado no produtos de otalt n

 empresa da produtos de totaln
produtos de ãoDistribuiç       (7) 

 

 

100.
º

º






brasileira cafarmacêuti indústria da anual receita n

 companhia da anual receita n
mercado no ãoParticipaç     (8) 

 

A análise dos indicadores para a categorização, foi efetuada, principalmente, com base 

no modelo de tipologia de estratégias organizacionais de Miles et al. (1978), utilizado por 

Weenem et al. (2013). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Análise preliminar 

 

Foi realizada uma pesquisa preliminar nas fontes de investigação científica 

ScienceDirect, Web Of Science, SciELO e Google Patents sobre indicadores de patentes no 

Brasil, utilizando as palavras-chave “patent indicator performance brazilian”, não sendo 

identificado, no período de 2011 a 2015,  nenhuma produção científica inerente à indústria 

farmacêutica brasileira e aos indicadores de patentes utilizados no presente trabalho para a 

avaliação nos níveis industrial e de empresa.  

Adotando como base a publicação mais atual (Revista Exame, 2013) acerca das 

maiores empresas farmacêuticas do Brasil, em vendas líquidas, foram identificadas as 

05(cinco) principais empresas, conforme demonstra a Tabela 5. 

 

Tabela 5. Empresas líderes no setor farmacêutico no Brasil em 2013 

Posição Empresa Vendas líquidas (US$ milhões) 

1ª Hypermarcas S/A 1.900,20 

2ª EMS S/A 809,6 

3ª Eurofarma Laboratórios S/A 738,5 

4ª Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A 587,3 

5ª União Química Farmacêutica Nacional S/A 254,9 

Fonte: Adaptado da Revista Exame, 2013. 

 

Esses dados iniciais permitiram não somente a identificação das empresas 

farmacêuticas basilares, mas também a indicação do posicionamento das mesmas no cenário 

do mercado brasileiro, segundo a sua liderança nas vendas líquidas.  

Nesse sentido, constata-se que a Hypermarcas ocupa predominantemente a 1ª 

posição no ranking, abrangendo ampla diferença de 134,7% em relação à EMS (2ª colocada) 

e de 645,5% em relação à União Química (5ª colocada). Entretanto, constata-se uma 

prevalência menor da 2ª empresa (EMS) em comparação a 3ª (Eurofarma), com diferença de 

apenas 9,6%.  

Comparando os números de 2013 com os dados de 2011 e 2012, verifica-se, por 

meio da Figura 9, que as empresas que aparecem no ranking 2013 são as mesmas presentes 

nos anos 2011 e 2012, ocupando, inclusive as mesmas posições; exceto a União Química que 
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só aparece em 2012 na 5ª colocação, posição anteriormente ocupada pela Biolab, já que em 

2011 aquela empresa ocupava a 6ª posição com 193,9 (US$ milhões) em vendas líquidas.  

Constata-se também que, de forma geral, as empresas estão em ascensão, ano a ano, 

em termos de vendas, conforme demonstram as suas taxas de crescimento: Hypermarcas 

(21,6% - 2011/2012 e 3,9% - 2012/2013), Eurofarma (4,1% - 2011/2012 e 9,3% - 2012/2013), 

EMS (6,1% - 2012/2013), Aché (8,4% - 2011/2012 e 11,3% - 2012/2013) e União Química 

(12,5% - 2011/2012 e 16,8% - 2012/2013). A única exceção se encontra na EMS, no período 

de 2011-2012, em que se apresenta taxa de crescimento negativa (-5,2%). 

 

Figura 9. Comparação das vendas líquidas das maiores empresas/ano 
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Figura 10. Comparação do lucro das maiores empresas/ano 
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Analisando o lucro das empresas em igual período, percebe-se na Figura 10 que a 

Eurofarma, a Aché e a União Química apresentam crescimento no lucro a cada ano, sendo a 

Eurofarma a que apresenta a maior taxa de crescimento do lucro (432,7%), no período de 

2011/2012, e a União Química (24,1%), no período de 2012/2013.  

Já a Hypermarcas e a EMS demonstram certa instabilidade. A Hypermarcas, em 

2011, apresentou lucro negativo de -76,2 (US$ milhões), aumentando o valor em 2012, mas 

diminuiu em 2013. A EMS apresenta queda no lucro em 2012, em comparação a 2011, mas 

alcança elevação em 2013.  

No contexto geral, a empresa Aché apresentou maior lucro em 2012 (US$ 152,4 

milhões) e a EMS em 2013 (US$ 167,9 milhões). Comparando o resultado do lucro com os 

dados das vendas, nota-se que a liderança da Hypermarcas nas vendas, nos últimos anos, 

apesar de gerar lucro a partir de 2012, este não está sendo constante e crescente. Contudo, a 

média de lucro das empresas pesquisadas em 2013 (107,78), bem como a soma por ano do 

valor das vendas líquidas de todas as empresas, no período 2011-2013, correspondente a 

3.726,8 (US$ milhões), 4.011,2 (US$ milhões) e 4.290,5 (US$ milhões), respectivamente, 

indicam que o setor farmacêutico é lucrativo e está em ascensão no Brasil.  

Percebe-se no decorrer dos últimos anos, concentração expressiva do domínio de 

mercado por um grupo minoritário, constituído pelas cinco empresas pesquisadas, 

ressaltando-se que existem outras empresas no setor farmacêutico brasileiro. Tal aspecto é 

corroborado por Santos e Ferreira (2012), que afirmam que, devido à estrutura típica de 

oligopólio diferenciado da indústria farmacêutica brasileira, parcela relevante do mercado está 

concentrada nas mãos de poucas empresas, ficando o faturamento do setor, desde seus 

primórdios, voltado para esta concentração. 

A partir do levantamento histórico realizado nos sites das principais empresas, foi 

possível identificar o ano e o tempo de atuação no mercado brasileiro (Tabela 6). Os dados 

mostraram que a empresa União Química atua há mais tempo no setor farmacêutico, enquanto 

que a Hypermarcas iniciou suas operações há menos tempo. Quando cruzados esses dados 

com os das vendas líquidas, percebe-se que a empresa com mais tempo de atuação no 

mercado ocupa a última posição nas vendas, enquanto a que atua há menos tempo lidera o 

ranking. 

Informações complementares coletadas nesse levantamento também ampliaram o 

conhecimento acerca do perfil das empresas do setor farmacêutico do Brasil. A respeito da 

Hypermarcas, verifica-se que durante a sua trajetória a companhia vem investindo na 

aquisição de indústrias detentoras de marcas e produtos renomados, iniciando no ramo 
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farmacêutico em 2007, com medicamentos isentos de prescrição médica, chamados 

medicamentos over the counter (OTC) ou sobre o balcão e entrando no segmento de 

genéricos a partir de 2009, conforme demonstra a Tabela 7. 

 

Tabela 6. Distribuição das empresas por atuação no mercado farmacêutico 

Empresa Ano de atuação Atuação no mercado farmacêutico 

UNIÃO QUÍMICA 1936 79 ANOS 

EMS 1964 51 ANOS 

ACHÉ 1966 49 ANOS 

EUROFARMA 1972 43 ANOS 

HYPERMARCAS *2007 08 ANOS 

         *Ano de Criação 2001, atuando no mercado de higiene e limpeza.  

Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado da Aché, EMS, Eurofarma, Hypermarcas, União Química, 2015. 

 

 

Tabela 7.  Trajetória histórica da empresa Hypermarcas 

Ano Histórico 

2007 Ingresso no mercado de medicamentos isentos de prescrição médica com a aquisição da DM 

Indústria Farmacêutica, detentora das marcas Apracur, Atroveran, Benegrip, Doril, Estomazil, 

Gelol, Lactopurga, Merthiolate, etc. 

2008 Aquisição do laboratório Farmasa, tornando a empresa o maior fabricante de medicamentos 

OTC do país. 

2009 Aquisição do Laboratório Neo Química Comércio e Indústria S.A., proporcionando a entrada no 

segmento de genéricos, bem como o aumento significativo na participação no setor de 

medicamentos. 

*2010 Aquisição da Luper Indústria Farmacêutica Ltda., cujo negócio consiste na fabricação e 

distribuição de medicamentos comercializados sob as marcas Gastrol, Virilon, Dramavit, Blumel 

e Senareti, complementando seu portfólio de similares e produtos isentos de prescrição médica. 

Compra de ativos relacionados à aquisição das marcas da Medley Indústria Farmacêutica: 

"Digedrat", na linha de cardiologia, "Peridal", na linha de gastroenterologia, e "Lopigrel", na 

linha de pediatria. 

Celebração de entendimento para aquisição da totalidade de quotas da Bitufo, que fabrica e 

distribui escovas, fios e fitas dentais, antissépticos bucais, cremes dentais, etc. 

Aquisição da Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica S.A., somando ao seu portfólio 

marcas renomadas, tais como Coristina D, Polaramine, Celestamine,  incluindo ativos no setor 

de medicamentos. 

* Não há disponibilização do histórico dos anos subsequentes no site da empresa. 
Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado da Hypermarcas, 2015. 

 

A Hypermarcas tem sede em São Paulo. No entanto, desde 2011, vem concentrando 

a plataforma operacional na região Centro-Oeste do Brasil, com pretensão de ter suas 
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principais operações consolidadas no Estado de Goiás, nas cidades de Goiânia, Anápolis, 

Senador Canedo e Aparecida de Goiânia. 

 A EMS tem focalizado na construção e modernização do seu complexo industrial, 

em C&T, em genéricos, em biotecnológicos e na internacionalização, como mostra a Tabela 

8.  

Tabela 8. Trajetória histórica da empresa EMS 

Ano Histórico 

1964 Construção da primeira fábrica, em São Bernardo do Campo-SP. 

1999 Funcionamento do segundo complexo industrial (obra de R$ 100 milhões), em Hortolândia-SP. 

2000 
Modernização da planta do complexo de São Bernardo (investimento de R$ 20 milhões), tornando-

se o primeiro laboratório brasileiro a produzir, no país, medicamentos genéricos. 

2001 

Fabricação pioneira da Ciclosporina Microemulsão
33

 Genérica na América Latina, e continua a 

manter a exclusividade, comercializando-a ainda na Inglaterra, Alemanha e em outros países da 

Comunidade Européia. 

2002 Construção de centro de P&D no complexo de Hortolândia (aplicação de R$ 25 milhões). 

2005 

Início da ampliação da unidade produtiva de sólidos. Credenciamento pioneiro junto ao Instituto 

Nacional da Farmácia e do Medicamento de Portugal (INFARMED) para exportação de 

medicamento para a Europa, sendo sua presença em Portugal garantida por meio da joint venture 

com a Germed. 

2006 
Firmou acordo técnico-científico com o laboratório de pesquisa Monte Research, na Itália, visando 

o intercâmbio de conhecimento e tecnologia. 

2007 Término da ampliação da unidade produtiva de sólidos (mais de R$ 100 milhões aplicados). 

2010 

Disponibilizou no país as versões genéricas de importantes produtos que tiveram a patente 

expirada, como o Citrato de Sildenafila
34

 e a Atorvastatina
35

 e investiu no funcionamento de uma 

nova unidade de embalagens de medicamentos sólidos em Hortolândia, ampliando a capacidade 

produtiva do laboratório de 45 milhões de unidades/mês para 76 milhões de unidades/mês. 

2011 
Lançou as moléculas Valsartana (para tratamento de Hipetensão Arterial) e Rosuvastatina 

(indicado para diminuição do colesterol e prevenção de doenças cardiovasculares). 

2013 

Anunciou a criação da empresa Brace Pharma, no Estado de Maryland (EUA), apostando em 

inovação radical no mercado americano. Investiu no segmento de medicamentos biotecnológicos 

como uma das farmacêuticas nacionais acionistas da joint venture Bionovis. 

Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado da EMS, 2015. 

 

                                                           
33

 Medicamento indicado para prevenção ou tratamento de rejeição de transplantes em pacientes, bem como para 

doenças não relacionadas a transplante como: Síndrome nefrótica, Artrite Reumatoide, Psoríase. 

34
 Medicamento para tratamento de disfunção erétil.  

35
 Medicamento para tratamento de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, ou seja, para a 

redução de colesterol, de triglicérides. 
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A Eurofarma, fundada em 1972 com o nome de Billi Farmacêutica, passou a adotar a 

atual nomenclatura desde 1993. Iniciou suas atividades fabricando medicamentos para outros 

laboratórios nacionais e estrangeiros, ou seja, enfatizando na terceirização. Com o tempo, 

adquiriu outros laboratórios
36

 e ampliou seu escopo de atuação, passando a produzir e 

comercializar marcas
37

 próprias e sob a licença de multinacionais e a investir na área 

Veterinária e em PD&I através de parcerias
38

 e da criação do Núcleo de Inovação (Tabela 9).  

 

Tabela 9.  Trajetória histórica da empresa Eurofarma 

Ano Histórico 

2001 Entrada no mercado brasileiro de genéricos. 

2006 Criação do Núcleo de Inovação e do Instituto Eurofarma. 

2007 Lançamento no mercado brasileiro dos primeiros genéricos de anticoncepcionais orais. 

2009 

Aquisição de 10 marcas da indústria veterinária Allvet, incrementando o seu portfólio com 

antiparasitários, tônicos, fortificantes e vitaminas, possibilitando a comercialização e distribuição 

exclusiva de medicamentos no Brasil. 

2010 

Lançamento do Citrato de Sildenafil (genérico do Viagra
39

) e da Atorvastatina
40

. Lançamento do 

CIMAher (nimotuzumabe), primeiro anticorpo monoclonal lançado no país por uma empresa 

nacional, indicado para pacientes com Glioma pediátrico (câncer cerebral). 

Comercialização do estimulador hormonal natural Aminofort e da Aftomune (vacina contra a febre 

aftosa) decorrente da parceria com a Hertape Calier Saúde Animal que originou a Inova 

Biotecnologia
41

. 

2011 Ingresso no mercado venezuelano, o terceiro maior da América Latina. 

2012 Produção de 192 milhões de unidades (caixas), totalizando em vendas brutas (R$ 1,8 bilhões). 

2013 Iniciou o projeto de inovação de embalagens dos produtos de uso hospitalar. 

Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado da Eurofarma, 2015. 

                                                           
36

 Laboratótio Inaf e Sede da Unidade de Campo Belo (1979), Laboratório ISA (1982) – primeiro nacional a 

produzir Penicilina, Subsidiária Stanley Home no Brasil – Unidade Interlagos II (1992), instalações fabris da 

Pearson (1997), Quesada Farmacêutica (2009), Gautier, Volta e Farmaindústria e Segmenta (2010), planta na 

Colômbia (2012), planta no Peru e Guatemala (2013).  

37 Aquisição das marcas: do laboratório Majer Meyer (1987), Pearson (1997), Wyeth (1998) – Amplacilina
®
, 

Benzetacil
®
, Penve-Oral

®
, Wycillin

®
, Helmiben

®
, Hehidrat

®
. 

38
 Com os laboratórios: Aché, Almirall, Amarin, Bioderma, CIMAB, Erowlabs, PUCRS, etc. 

39
 Medicamento oral para o tratamento da disfunção erétil. 

40
 Versão genérica do Lípidor (medicamento para a prevenção e o tratamento do colesterol elevado) em parceria 

com a Pfizer. 

41 Indústria nacional especializada na produção da vacina contra a febre aftosa. 
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A empresa atua nos principais segmentos por meio de Unidades de Negócios: 

Prescrição Médica, Genéricos, Hospitalar, Licitações, Oncologia, Serviços a Terceiros, 

Veterinária (Pearson), Euroglass, Exportação e Quadra. 

A unidade de Prescrição Médica é responsável pela comercialização de 

medicamentos de marca com prescrição médica e representa mais de 60% do faturamento da 

companhia, sendo os produtos mais vendidos os contraceptivos Tâmisa e Selene e o 

antibiótico Astro.  

A unidade Hospitalar é a segunda maior unidade de negócio da empresa, destacando-

se por sua atuação em diversas classes terapêuticas: antibióticos, anestésicos, antifúngicos, 

antiviral, antiulcerosos, anticoagulantes e anti-inflamatórios, e linha de SPGV (soluções 

parenterais
42

 de grande volume), no atendimento a 1.700 instituições de saúde no país.  

A unidade de Genéricos, responsável por pouco mais de 10% da receita bruta da 

empresa, destaca o atendimento principalmente nas classes de antibióticos, antidepressivos e 

ansiolíticos. A unidade de Licitações participa dos processos licitatórios com medicamentos 

genéricos e similares atendendo direta ou indiretamente a instituições públicas de saúde. 

A unidade Oncologia comercializa medicamentos de marca para o tratamento do 

câncer: quimioterápicos, de terapia de suporte e hormonioterapia, com venda direta a 

hospitais, clínicas privadas e farmácias especializadas em manipulação de quimioterápicos. 

A unidade Serviço a Terceiros oferta serviços e capacidade produtiva para a 

fabricação de medicamentos de diferentes classes terapêuticas e nas mais diversas formas 

farmacêuticas, incluindo produtos cosméticos e de higiene, para outros laboratórios, nacionais 

e internacionais. 

A unidade Veterinária, denominada Pearson, atua nos segmentos de suinocultura e de 

animais de grande porte, principalmente bovinos. A unidade Euroglass é responsável pela 

produção de ampolas e frascos de vidro neutro tipo I.  

A unidade Exportação trabalha para ampliar o portfólio de produtos oferecidos no 

exterior, estabelecendo parcerias com companhias da América Latina, África, Oriente Médio 

e Ásia e intensificando a elaboração de dossiês para submissão de registro de medicamentos 

em outros países.  

A unidade Quadra reúne medicamentos isentos de prescrição médica e produtos 

voltados à saúde e bem-estar, como polivitamínicos, reguladores intestinais, expectorantes, 

fotoprotetores, suplementos alimentares, entre outros. 

                                                           
42

 Administradas por via intravenosa. 
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A empresa Aché surgiu em 1966 quando a Prodoctor (especializada na distribuição 

de produtos farmacêuticos) adquiriu e incorporou o laboratório, predominando a marca Aché.    

Em 1988, criou a Joint Venture Prodome, em parceria com a Merck Sharp & Dohme 

(MSD) e, em 2001, iniciou o processo de profissionalização da sua gestão. Adquiriu e 

incorporou a Asta Médica do Brasil, em 2003, ampliando a sua atuação para novas classes 

terapêuticas.  

Em 2005, adquiriu a Biosintética, o que permitiu a sua entrada no mercado dos 

genéricos, fortalecendo a participação em especialidades como cardiologia respiratória, 

sistema nervoso central e oncologia. Neste mesmo ano lançou o Acheflan
®43

(Cordia 

verbenacea DC.), inovação radical, resultante de sete anos de estudos com mais de R$ 15 

milhões de investimentos em pesquisa, parcerias com importantes universidades nacionais e 

com pesquisadores de renome internacional, que obteve concessão de patente na Europa, 

através do Escritório Europeu de Patentes, em 2011, com vigência até 2024.  

Em 2010, adquiriu 50% da Melcon, agregando à empresa uma planta especializada 

na produção de medicamentos hormonais. Em 2011, lançou linha própria de dermocosméticos 

Profuse, criou em 2012 a unidade de negócio Dermatologia e em 2013, investiu R$ 54,9 

milhões em pesquisa, desenvolvimento e inovação, lançando 32 produtos
44

.  

A empresa União Química teve sua origem em 1936, data de fundação do 

Laboratório Prata, que em 1971 foi adquirido por João Marques de Paulo, sendo transformado 

em União Química Farmacêutica Nacional em 1980. Ao longo de sua trajetória vem 

investindo na aquisição de produtos
45

 e de outros laboratórios
46

, sendo que em 2007 iniciou o 

processo de internacionalização exportando produtos para a América Latina e África. 

Sua estrutura abrange duas divisões de negócios: a divisão Humana e a divisão Saúde 

Animal. A primeira divisão conta com seis linhas de produtos: Hospitalar, OTC, Farma, 

Genéricos, Genom Oftalmologia e Genom Dor/SNC (Sistema Nervoso Central) e a segunda 

divisão integra as linhas Pet e grandes animais. 

                                                           
43

 Anti-inflamatório (creme e aerosol) indicado para tendinites crônicas e dores musculares. 

44
 Destaca-se o Atrolive Saché, indicado para Osteoartrite, Osteoartrose ou Artrose. 

45 Aquisição, em 1998, do produto Nipride, da Roche, Conidrim, da Arrow, dos produtos Benzitrat e Nutrimaiz 

da Searle, e da linha dermatológica Vodol, Foldan, Andriodermol,  

46
 Laboratórios: Veterinário Agener (2000), que viabilizou a criação da Divisão Animal; Genom Oftalmologia 

(2003), BioMacro (2007), Tecnopec (2010), que propiciou a entrada no mercado de reprodução animal. 
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Além das pesquisas internas realizadas por seus profissionais, investe na realização 

de estudos e pesquisas científicas voltadas à identificação de novas moléculas e inovações no 

tratamento de doenças através de parcerias com instituições públicas e privadas do país.  

 

4.1. Pedidos de patentes das cinco empresas depositados no INPI 

 

Na base do INPI foi identificado um total de 84 depósitos de pedidos de patentes 

referentes às cinco empresas líderes no mercado farmacêutico brasileiro. Conforme ilustra a 

Figura 11, percebe-se que a empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. é prevalente no 

número de depósitos (28), sendo seguida pela Hypermarcas S/A (22), EMS S.A. (15), 

Eurofarma Laboratórios S/A (13) e União Química Farmacêutica Nacional S.A. (06).  

 

Figura 11.  Distribuição de pedidos de patentes depositados por empresa 
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UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A  
Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado do INPI, 2015. 

 

Dentre esses depósitos de patentes, verifica-se, na Tabela 10, que 88% são patentes 

de invenção e 12% são patentes de modelo de utilidade, o que demonstra que as empresas 

estão investindo preferencialmente em desenvolvimentos tecnológicos inovadores e não no 

aprimoramento ou melhoria funcional de produtos já existentes. Nesse aspecto, destacam-se 

respectivamente as empresas Aché, EMS e Eurofarma que depositaram 100% de pedidos de 

patentes de invenção. Acerca da totalidade desse tipo de depósito, nota-se que a 

predominância é da empresa Aché (38%), seguida da EMS (20%), Hypermarcas (19%), 

Eurofarma (18%) e União Química (5%). E em relação aos modelos de utilidade, observa-se 

que somente a Hypermarcas (80%) e a União Química (20%) fizeram uso dessa modalidade 

de depósito.  
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Outro aspecto perceptível é o ínfimo número de concessões em comparação ao 

quantitativo de depósitos realizados (Tabela 11). Do total de pedidos depositados, apenas 

10,7% conseguiu carta de concessão. Dentre as cinco empresas pesquisadas, a que mais 

obteve concessões foi a Hypermarcas, pois do seu total de pedidos de depósitos foram 

concedidos 27,3%. Entretanto, a Aché, a EMS e a Eurofarma tiveram apenas 01 patente 

concedida, enquanto que a União Química ainda não alcançou concessão. 

 
Tabela 10. Distribuição de patentes de invenção x modelo de utilidade 

Empresa 
Patentes de invenção       Modelo de utilidade Total 

Nº % (Ordem) Nº % (Ordem) Nº % 

ACHÉ 28 38 (1) 0  0 (0) 28 33 

HYPERMARCAS 14 19 (3) 8 80 (1) 22 26 

EMS 15 20 (2) 0  0 (0) 15 18 

EUROFARMA          13 18 (4) 0  0 (0) 13 16 

UNIÃO QUÍMICA 4   5 (5) 2 20 (2) 6 7 

Total geral 74 100 10 100 84 100 

Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado do INPI, 2015. 

  

Tabela 11.  Distribuição de patentes depositadas e concedidas 

Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado do INPI, 2015. 

 

Este resultado pode ser reflexo do backlog de patentes no INPI, compreendido como 

o acúmulo do número de depósitos de patentes que aguardam para serem analisados. No 

Brasil, o prazo médio para o exame de uma patente é de aproximadamente de 11 anos (CNI, 

2014). Comparando essa realidade brasileira com a de outros escritórios de propriedade 

intelectual do mundo (Tabela 12) em que o prazo médio não ultrapassa 03 anos e o índice 

mínimo atinge 1,8 anos, percebe-se o quanto o país necessita avançar na otimização de seu 

processo de concessão. 

Empresa Nº  Patentes depositadas 
Patentes concedidas 

Nº % 

ACHÉ 28 1 3,6 

HYPERMARCAS 22 6 27,3 

EMS 15 1 6,7 

EUROFARMA 13 1 7,7 

UNIÃO QUÍMICA 6 0 0 

Total 84 9 10,7 



64 

 

 

Tabela 12.  Dados sobre o backlog no Brasil e no mundo em 2013 

Escritório Backlog Examinador Patentes/examinador Prazo médio 

EUA 603.898 7.831 77,1 2,6 anos 

Europa 363.521 3.987 91,2 3,0 anos 

China s/ informação 2.058 __ 1,9 anos 

Japão 319.247 1.713 186,4 2,5 anos 

Coreia do Sul 523.040 813 643,3 1,8 anos 

Brasil 184.224 192 959,5 10,8 anos 

Fonte: Adaptado de CNI, 2014. 

 

Outro aspecto incidente é o número de examinadores. Em 2012, o backlog nacional 

foi de 166.181 patentes para avaliação de 225 examinadores do INPI. Em 2013, a fila de 

espera no país foi elevada para 184.224 patentes e o número de técnicos diminuiu para 192, o 

que corresponde a 9.595 pedidos por examinador, situação divergente de outros escritórios 

mundiais, como por exemplo, dos EUA que contabiliza 77,1 pedidos por técnico (CNI, 2014). 

Nesse sentido, constata-se a sobrecarga de trabalho que acomete os examinadores brasileiros e 

a necessidade iminente de mais recursos humanos para o atendimento da crescente demanda 

no INPI. 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2014), a morosidade na 

execução do exame e na concessão de patentes desestimula o empresário nacional a solicitar, 

no Brasil, a proteção legal para sua inovação tecnológica, impulsionando-o de certo modo a 

buscar esse recurso em outros mercados ou induzindo-o à não proteção. E propõe a redução 

do backlog de patentes para no máximo quatro anos; a promoção da automação de processos 

internos de exames e priorização de exame de patentes para as áreas tecnológicas estratégicas; 

adequação do quadro de examinadores e estabelecimento de colaboração internacional em 

matéria de patentes. Essa afirmação é corroborada pela Revista Valor Econômico
47

 (2015) em 

publicação do mês de agosto do ano corrente, a qual relata que o tempo que o INPI leva para 

conceder uma patente tem levado as empresas nacionais a optarem por depositar patentes fora 

do País.  

Comparando o resultado do número de patentes com os dados obtidos em termos de 

vendas líquidas, percebe-se que há disparidade na classificação das empresas (Tabela 13). A 

Hypermarcas, por exemplo, que ocupa a liderança nas vendas passa para a 2ª posição no 

                                                           
47

 Revista de economia e finanças. 
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ranking dos pedidos de patentes, enquanto a Aché desponta da 4ª colocação para a 1ª posição. 

A única exceção se encontra na União Química, a qual permanece na 5ª colocação em ambas 

dimensões. 

 

Tabela 13.  Empresas líderes em vendas e em número de pedidos de patentes 

Posição Vendas líquidas Pedidos de patentes Patentes Concedidas 

1ª Hypermarcas Aché Hypermarcas 

2ª EMS Hypermarcas Eurofarma 

3ª Eurofarma EMS EMS 

4ª Aché Eurofarma Aché 

5ª União Química União Química __ 

Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado do INPI e da Revista Exame, 2015. 

 

Nesse sentido, verifica-se que a liderança em termos de número de patentes não 

implica necessariamente em liderança no âmbito das vendas, já que podem perpassar no ramo 

outros tipos de produtos das empresas, como por exemplo medicamentos similares e 

genéricos e não apenas os de referência, de caráter inovador, além de mecanismos como 

marketing, entre outros. Embora um único produto inovador patenteado possa incidir em 

retorno dos investimentos empreendidos devido a seu caráter de exclusividade na vigência de 

alguns anos, principalmente se for voltado para tratar uma enfermidade que afete grande parte 

da população, pode significar um grande mercado consumidor para o titular da patente.  

Em relação à evolução dos pedidos de patente ao longo dos últimos anos, identifica-

se, na Figura 12, uma maior concentração de documentos nos anos de 2001 (11), 2003 (8), 

2008 (8), 2011(8) e 2013 (7), sendo que em 2001 se destaca a depositante Aché com 10 

documentos e em 2003 se destaca a EMS com 03 documentos. Em 2008, as empresas EMS, 

Eurofarma e União Química depositaram cada uma 02 documentos e em 2011, a Eurofarma 

foi a que mais depositou patentes (06). 

Verifica-se também que há depósitos, no período de 1988 até 2014, havendo um 

intervalo de nove anos entre o primeiro depósito, em 1988, realizado pela empresa Aché 

Laboratórios, e o segundo, feito em 1997, pela União Química, sendo que não constam 

processos de nenhuma empresa em 2005 e em 2010. 

Acerca do intervalo de tempo sem depósitos de pedidos de patentes (1988-1997), o 

histórico das empresas evidencia que quatro
48

 das cinco empresas pesquisadas já atuavam no 

                                                           
48

 Aché, Eurofarma, EMS e União Química. 
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mercado antes de 1988, ano do primeiro depósito; contudo, voltavam as suas atividades para a 

estruturação das suas fábricas, aquisição e comercialização de produtos de marcas e não 

inovadores. 

 

Figura 12. Evolução anual de patentes depositadas 
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Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado do INPI, 2015. 

 

Bastos (2005) ressalta ainda que, a partir de 1971, só eram admitidas no Brasil as 

patentes de processos farmacêuticos, não sendo aceitas as patentes de produtos, situação que 

somente foi modificada com a aprovação da Lei de Propriedade Industrial em 1996 com a 

inclusão dos medicamentos no rol de invenções patenteáveis motivando e impulsionando a 

indústria local para o investimento em PD&I e para o patenteamento. Nesse sentido, os dados 

demonstram que o primeiro depósito (1988) se refere a um processo de patente, e o segundo 

depósito (1997), emergente logo após a LPI, corresponde a uma patente de produto 

(veterinário). 

Com relação aos anos sem depósitos (2005 e 2010), verifica-se por meio da 

observação correlata do histórico das empresas, que as mesmas se concentraram em outras 

ações: 

 Aché, em 2005 no mercado dos genéricos e lançamento de anti-inflamatório 

resultante de pesquisas; em 2010, na produção de medicamentos hormonais; 

 EMS, em 2005 na exportação de produtos para a Europa; em 2010, em versões 

genéricas e ampliação da capacidade produtiva de um dos seus laboratórios; 

 Eurofarma, em 2010 em genéricos, em biotecnologia e área veterinária; 

 Hypermarcas, em 2010 na aquisição de marcas de medicamentos e indústria de 

produtos de higiene bucal; 
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 União Química, em 2010 na área de reprodução animal. 

 

Observa-se, também, o baixo número total de depósitos de patentes das cinco 

principais empresas farmacêuticas brasileiras (84), numa trajetória de 26 anos, o qual pode ser 

melhor visualizado quando comparado com o quantitativo de depósitos de apenas um(a)  

fundação/instituto de pesquisa nacional, como por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ)
49

 e o Instituto Butantan
50

, que depositaram no INPI
51

, no mesmo intervalo de 

tempo (1988-2014) que as citadas empresas, o total de 129 e 32 depósitos de patentes, 

respectivamente.  

Comparando as empresas farmacêuticas e as entidades de pesquisa anteriormente 

mencionadas, percebe-se que a FIOCRUZ apresenta percentual superior (53,6%) em relação 

ao total dos pedidos das cinco empresas líderes e que a soma de depósitos do Instituto 

Butantan, apesar de ser inferior em quantidade, é um dado bastante expressivo, levando em 

consideração que somente o seu número de patentes equivale a 38,1% da soma das cinco 

empresas pesquisadas. Além disso, nenhuma das cinco companhias alcançou, 

individualmente, o total de depósitos do citado instituto no mesmo período investigado. 

Nesse sentido, os dados encontrados pressupõem uma realidade da indústria 

farmacêutica pesquisada. Esta pode estar relacionada ao investimento do setor brasileiro em 

P&D, pois segundo Nishijima et al. (2014) a indústria farmacêutica brasileira não realiza 

gastos significativos com P&D, abrangendo seu processo produtivo, em grande parte, à 

composição de medicamentos aplicável aos genéricos e similares, os quais se utilizam de 

princípios ativos/fármacos disponíveis no mercado internacional, facilmente importáveis. 

Conforme Santos e Ferreira (2012), as atividades de pesquisa e desenvolvimento locais são 

marginais.  

                                                           
49

 Instituição pública de ciência e tecnologia em saúde vinculada ao Ministério da Saúde, a qual tem como 

missão produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e a 

consolidação do Sistema único de Saúde (SUS), contribuindo para a promoção da saúde e qualidade de vida da 

população brasileira. Uma das suas unidades de produção é a Farmanguinhos, voltada à garantia a população aos 

medicamentos essenciais – antibióticos, antiinflamatórios, antiulcerosos, analgésicos, entre outros (FIOCRUZ, 

2015). 

50
 Centro de pesquisa Biomédica (instituição pública do Estado de São Paulo) que integra pesquisas científicas e 

tecnológicas; principal produtor de imunobiológicos do Brasil, responsável por grande porcentagem nacional de 

soros, hiperimunes e antígenos vacinais que compõem as vacinas utilizadas no Programa Nacional de 

Imunizações (BUTANTAN, 2015). 

51
 Pesquisa feita em agosto/2015. 
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É notório que a indústria farmacêutica demanda tempo, em seu processo de 

desenvolvimento da inovação tecnológica, levando em média 10 anos para gerar um novo 

produto,  processo que se apresenta oneroso pelos investimentos em PD&I e de risco, já que 

nem todas as substâncias que são candidatas a fármacos atingem a fase de teste clínico. 

Contudo, os custos ao longo dos anos poderiam ser minimizados e melhores resultados 

fomentados por meio do investimento em parcerias com universidades e centros de pesquisa, 

elevando o rol de inovações patenteáveis e favorecendo uma cultura de patenteamento. 

A cultura de patenteamento se faz necessária não somente no setor farmacêutico 

brasileiro que, segundo publicação da Revista Valor Econômico (2015), compreende apenas 

8% das requisições junto ao INPI, ao contrário de 92% dos pedidos que são de empresas não 

residentes no país; mas, também, no âmbito nacional, conforme pode ser observado, na Figura 

13, através do número anual de depósitos de patentes no INPI em comparação a outros 

escritórios de PI no mundo, em que esse aspecto é bastante expressivo.  

 

Figura 13. Comparação de número de depósitos de Patentes em 2013 

 
Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado da CNI, 2014. 

 

 A esse respeito, Pereira (2011) afirma que a geração de estímulos e o fomento às 

parcerias entre as universidades, os centros de pesquisa e o segmento industrial é essencial 

para facilitar o intercâmbio de informações específicas que proporcionem agilidade nos 

processos de pedidos de patente e definam parâmetros de comercialização e transferência de 

tecnologia, uma vez que essas instituições são potencialmente geradoras de tecnologias 

inovadoras. 

No entanto, os dados da Tabela 14 demonstram que o estabelecimento de parcerias 

ainda não é uma realidade vivenciada pelo setor farmacêutico brasileiro. Do total de 84 

depósitos de patentes, apenas 09 foram realizadas em parceria com universidades e fundações 
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de apoio à pesquisa, o que representa somente 10,7%. A União Química é a que mais se 

destaca com 33,3%  das patentes com parcerias firmadas; em segunda posição, tem-se a 

Eurofarma com 23%; em terceiro lugar está a EMS com 13,3% e em quarta colocação, 

encontra-se a Aché com 7%. A Hypermarcas não depositou patente proveniente de parceria 

com instituição de ensino ou pesquisa. 

 

Tabela 14. Patentes resultantes de parcerias com instituição de ensino/pesquisa 

Empresa Nº de patentes  
Patentes com parceria 

Nº % 

ACHÉ 28 2 7,0 

HYPERMARCAS 22 0 0 

EMS 15 2 13,3 

EUROFARMA 13 3 23,0 

UNIÃO QUÍMICA 6 2 33,3 

TOTAL 84 9 10,7 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado do INPI, 2015. 

 

Dos nove depósitos, foram identificadas 06 instituições parceiras, sendo 05 

universidades e 01 fundação de apoio à pesquisa: Universidade Federal de São Paulo, 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Universidade de São Paulo, Fundação 

Universidade do Vale do Itajaí, União Brasileira de Educação e Assistência – mantenedora da 

PUC/RS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.  

Essas entidades parceiras se localizam em São Paulo (04), Santa Catarina (01) e Rio 

Grande do Sul (01), concentrando-se, portanto, nas regiões sudeste (67%) e sul (33%) do país.   

As que aparecem mais vezes nos pedidos de patentes são a Fundação Universidade do Vale 

do Itajaí e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

No tocante à classificação das patentes, foi detectado (Figura 14) que 86% dos 

documentos possuem classificação internacional de patentes (CIP) e 14% não possuem 

classificação, sendo 7% porque os documentos estão em período de sigilo e 7% porque as 

classificações não foram disponibilizadas na base do INPI, por motivo não identificado, 

mesmo os pedidos estando fora do período de sigilo
52

. Dos 72 depósitos com CIP, verificou-

se o número de pedidos de patentes com classificações em relação ao número total de 

                                                           
52

 Buscou-se identificar, por email, junto ao INPI, o motivo da não disponibilização das classificações de 

patentes dos depósitos que estavam fora do período de sigilo; contudo, não obtivemos resposta. 
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depósitos de cada empresa (Tabela 15), em que a União Química, a Aché e a Eurofarma 

apresentaram, respectivamente, maior percentual, enquanto a Hypermarcas e a EMS 

demonstraram menor percentual em termos de depósitos de patentes com CIP. 

 

Figura 14. Número de patentes com classificação internacional 
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Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado do INPI, 2015. 

 

Tabela 15.  Distribuição de depósitos com classificação internacional de patente (CIP)/empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado do INPI, 2015. 

 

Identificou-se, dos 86% de depósitos mencionados, o total de 200 classificações de 

patentes distribuídas, uma vez que alguns documentos abrangeram mais de uma subclasse 

para sua caracterização. Desse total, observou-se (Figura 15) que a seção com maior 

quantidade de depósitos é a A, correspondente às necessidades humanas, em que os mesmos 

foram alocados predominantemente nas subclasses A61K (100) e A61P (30) que tratam, 

respectivamente, de preparações para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas e de 

atividade terapêutica específica de compostos químicos ou preparações medicinais.  

Essas subclasses se referem a subgrupos que correspondem, sobretudo, às 

preparações medicinais, contendo ingredientes ativos orgânicos, materiais de constituição 

Empresa Total de depósitos Depósitos com CIP % Depósitos com CIP 

ACHÉ 28 26 92,8 

HYPERMARCAS 22 15 68,2 

EMS 15 13 86,6 

EUROFARMA 13 12 92,3 

UNIÃO QUÍMICA 6 6 100 

Total 84 72 86 
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indeterminada derivada de algas, líquens, fungos ou plantas ou derivados dos mesmos, formas 

físicas especiais, agentes analgésicos não-centrais, antipiréticos ou anti-inflamatórios, 

fármacos para o tratamento de doenças do sistema nervoso e fármacos para o tratamento de 

distúrbios imunológicos ou alérgicos.  

 

Figura 15.  Distribuição de patentes depositadas por CIP 
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Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado do INPI, 2015. 

 

Outros depósitos abrangeram as seções B (operações de processamento e transporte) 

e C (química e metalurgia), principalmente as subclasses C07C (compostos acíclicos ou 

carbocíclicos – preparação de compostos macromoleculares), C07D (compostos 

heterocíclicos – preparação de compostos macromoleculares), B65D (recipiente para 

armazenamento ou transporte de artigos ou materiais), B65B (máquinas, aparelhos ou 

dispositivos para embalar artigos ou materiais), respectivamente. 

 

4.2. Indicadores em nível de indústria 

 

Analisando de forma geral os pedidos de patentes acumulados das maiores empresas 

nacionais, no período de 1988 a 2014, e partindo do pressuposto que a indústria farmacêutica 

segue um padrão de desenvolvimento tecnológico, verificou-se que o setor se encontra em 

fase de crescimento, no entanto, com leve indicação de que poderá chegar ao estágio de 

maturidade em alguns anos (Figura 16). Ressalta-se que o início dessa ascensão ocorreu a 

partir de 1998, coincidindo com o período pós-regulatório de proteção aos produtos e 

processos farmacêuticos no país.  
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Figura 16. Análise do ciclo de vida das principais empresas farmacêuticas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Observando de forma específica cada empresa, constatou-se que a única exceção em 

relação a esse quadro geral é a Aché (Figura 17), que a partir de 2008 entrou no estágio de 

maturidade e vem mantendo os seus números de pedidos acumulados de patentes, não 

efetuando mais depósitos no INPI, tendendo à fase de saturação no país. Os resultados do 

levantamento histórico indicaram que nesse período a empresa passou a investir em novas 

oportunidades de mercado, avançando no projeto de internacionalização, através de acordos 

de licenciamento em 12 países nas Américas e na África, e entrando no mercado de 

dermocosméticos e de produtos biotecnológicos.  

Isto não implica que a empresa deixou marginalizada a sua atividade de 

patenteamento para adotar outras ações, podendo indicar que passou a investir em outra tática, 

deixando de depositar no Brasil para realizar seus requerimentos de depósitos no exterior, até 

mesmo via PCT
53

, onde o exame para a concessão das patentes se apresenta mais célere, 

conforme dados demonstrados anteriormente. No entanto, a comprovação dessa hipótese 

sobre a migração dos depósitos requer uma nova pesquisa abrangendo o citado objeto.  

Os ciclos da Hypermarcas (Figura 18) e da EMS (Figura 19) demonstram que ambas 

se encontram na fase de crescimento, uma vez que seus dados cumulativos de patentes 

continuam em ascensão ao longo do período analisado. 

 

                                                           
53

 Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – tratado multilateral que permite a requisição da proteção 

patentária, sinultaneamente, num grande número de países signatários, dentre eles o Brasil, por intermédio de um 

único pedido internacional de patente, de forma a simplificar todo o processo (INPI, 2015). 
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Figura 17.  Análise do ciclo de vida da empresa Aché 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Figura 18. Análise do ciclo de vida da empresa Hypermarcas 
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 Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Figura 19. Análise do ciclo de vida da empresa EMS 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
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Os ciclos da Eurofarma (Figura 20) e da União Química (Figura 21) demonstram que 

ambas estão em fase de crescimento, porém, desde 2012 se mantêm sem efetuar depósitos no 

INPI. Considerando que abrange uma situação ainda recente e tendo em vista que existe a 

possibilidade de ainda não ter sido publicado algum pedido de patente pelo INPI, faz-se 

necessário o monitoramento por mais tempo para verificar se o ciclo continuará apontando 

para o crescimento ou se irá apresentar tendência para outra fase. 

 

Figura 20. Análise do ciclo de vida da empresa Eurofarma 
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 Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Figura 21. Análise do ciclo de vida da empresa União Química 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Para a identificação das oportunidades do setor farmacêutico, foram analisados os 

resumos e relatórios descritivos de cada depósito, classificando os pedidos de patentes em 13 

áreas de doenças
54

: alérgica, cardio e cerebrovascular, dermatológica, gastrintestinal, 

                                                           
54

 Ressalta-se que não foi possível a identificação das áreas de doenças em 15 depósitos, pois 06 documentos 

estavam em período de sigilo e 09 não estavam digitalizados no banco de dados do INPI. Além disso, das 
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ginecológica
55

, infecciosa, inflamatória, neuropsiquiátrica, odontológica, oncológica, 

sexualmente transmissível, urológica e veterinária (Figura 22).  

 

Figura 22. Distribuição de patentes por área de doença 
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Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado do INPI, 2015. 

 

Avaliando esses dados, notou-se que lideram o ranking as patentes voltadas para as 

doenças inflamatórias (24), que corresponde a 28,5% do total, depositadas principalmente 

pela empresa Aché (18), o que equivale a 21,4%, sendo que a Hypermarcas e a União química 

não possuem nenhum documento nesta área. Em segundo lugar está a área odontológica com 

09 patentes, que corresponde a 11 % do total, depositadas exclusivamente pela Hypermarcas. 

Em terceira posição está a área veterinária com 06 patentes, o que equivale a 7% do total, 

depositadas pela Eurofarma e União Química, com 03 documentos cada uma. 

                                                                                                                                                                                     
patentes identificadas, 06 não se enquadraram em nenhuma área de doença por se tratar de dispositivos, objetos 

ou composições inerentes a outras finalidades. 

55
 Área de doença considerada pelo autor neste estudo, embora também pudesse ser enquadrada na área de 

endocrinologia.  
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Em quarta colocação está a gastrintestinal, com 05 patentes depositadas somente pela 

Aché (3) e Eurofarma (2), correspondendo a 6% do total. Em quinto lugar, com 03 patentes 

cada, estão as áreas: dermatológica, com patentes depositadas pela Aché (2) e pela 

Hypermarcas (1); infecciosa, com 3 patentes depositadas somente pela EMS; 

neuropsiquiátrica, com patentes depositadas pela Aché (2) e EMS(1) e urológica, com 1 

patente depositada pela EMS, 1 pela Eurofarma e 1 pela União Química.  

Além disso, analisando as áreas de doenças dos depósitos por empresa, percebeu-se 

que a Hypermarcas investe mais em patentes voltadas para a área odontológica, a EMS em 

doenças infecciosas e inflamatórias, a Eurofarma em inflamatórias e veterinárias, a Aché 

essencialmente em inflamatórias e a União Química em veterinárias e oncológicas. 

Em sentido mais específico, conforme conteúdo dos documentos de patentes, 

identificou-se que a Hypermarcas concentra em dispositivos destinados à limpeza do aparelho 

bucal, inclusive de forma terapêutica, e a maquinários designados a compor ou a construir 

dispositivos com finalidade afim.  

A EMS enfatiza composições farmacêuticas para artrite reumatóide, colite ulcerativa, 

Alzheimer e infecciosas (humanas e veterinárias) para tratamento de bactérias ou 

protozoários, microorganismos e parasitas.  

A Eurofarma destaca composições farmacêuticas para parasitoses, bicheiras, mastite, 

sistema muscular, afecções dolorosas, inflamatórias e febris, redução da obesidade e 

prevenção do envelhecimento.  

A Aché centraliza em processos de sínteses de compostos e processos para obtenção 

de extrato ou óleo essencial com propriedades anti-inflamatórias, enquanto a União Química 

concentra em dispositivos de fertilização e reprodução animal e processos para diagnóstico e 

inibição de câncer. 

Verificando a concentração das patentes por área de doença, categorizaram-se dois 

grupos: Grupo A, denominado saturado; Grupo B, denominado não saturado.  

A organização dos grupos atendeu aos seguintes critérios:  

 No Grupo A foram consideradas as áreas de doenças que apresentaram número 

considerável de patentes
56

, entendendo-se que indicam maior investimento 

por parte das empresas pesquisadas para atender as necessidades de saúde 

relacionadas às referidas áreas, configurando que maior investimento em 

                                                           
56

 Neste estudo, para esse grupo, foram consideradas as maiores concentrações de número de patentes por área 

de doença até a quarta posição no ranking da Figura 22. 
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patentes relacionadas às mesmas não é tão necessário, porque já estariam 

saturadas;  

 No Grupo B foram consideradas as áreas de doenças que apresentaram baixo 

número de patentes
57

 e com necessidade médica não atendida sendo, por tal 

motivo, considerada não saturada.  

Os resultados do Grupo B mostraram nichos de mercado com capacidade de 

inovação na área oncológica e alérgica.  

As alergias acometem 30% da população, sendo 20% crianças (ASBAI, 2015). Elas  

envolvem, dentre outros fatores (como agentes externos), questões genéticas e imunológicas, 

sendo que cada vez mais estão surgindo novos tipos, a exemplo das alergias alimentares, 

necessitando de novos kits diagnósticos e novos produtos para tratamento e sobretudo para a 

cura. Uma linha de desenvolvimento poderia ser efetuada através de produtos 

biotecnológicos. 

O câncer acomete 12,7 milhões de pessoas no mundo, sendo que 7,6 milhões morrem 

vítimas dessa doença. A estimativa no Brasil em 2014 foi de 572 mil novos casos. Os 

registros de base populacional sobre a incidência da doença em 2014 possibilitaram a 

identificação de 19 tipos específicos de câncer
58

, de acordo com a magnitude e impacto. 

O custo do câncer no mundo para a economia global em mortes prematuras e invalidez, sem 

considerar os custos médicos, foi estimado em US$ 1 trilhão (INCA, 2015).  

Além de compreender necessidades de saúde da população ainda não atendidas, 

implicam também em oportunidades de mercado para futuros investimentos das empresas 

brasileiras no campo farmacêutico.  

 

4.3. Indicadores em nível de empresa 

 

Para caracterizar as principais empresas farmacêuticas do país e suas estratégias, 

analisou-se a posição de patente relativa (PPR), a distribuição de patentes e de produtos, a 

participação de mercado e a média de citações de patentes realizadas e recebidas (Tabela 16).  

 

                                                           
57

 Para este grupo foi considerado até 02 depósitos de patentes. 

58
 Cavidade oral, esôfago, estômago, cólon e reto, laringe, traqueia, brônquio e pulmão, melanoma maligno da 

pele, mama feminina, colo do útero, corpo de útero, ovário, próstata, bexiga, sistema nervoso central, glândula 

tireoide, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, leucemias (INCA, 2015). 
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Tabela 16. Análise de indicadores das principais empresas farmacêuticas 

Empresa Aché EMS Eurofarma Hypermarcas 
União 

Química 

*PPR  (valor máximo = 1) 1 0,53 0,46 0,78 0,21 

Distribuição de patentes (%) 33,33 17,85 15,47 26,19 7,14 

Média de Citações realizadas 

(radical < incremental) 
0,00 13,33 92,30 18,18 0,00 

Média de Citações recebidas          

(baixo valor < valor elevado) 
0,00 0,00 0,00 **4,54 0,00 

Distribuição de produtos (%) 22,28 17,59 16,24 34,81 9,05 

Participação de mercado (%) 13,68 18,86 17,21 44,28 5,94 

* Referente ao grau de liderança tecnológica no setor farmacêutico brasileiro. 

** Autocitação da empresa. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
 

Identificou-se em relação a PPR, ou seja, a respeito do grau de liderança tecnológica 

no setor farmacêutico, que a Aché se destaca, detendo o grau máximo de liderança (1), a 

Hypermarcas ocupa a segunda posição (0,78), a EMS, a terceira (0,53), a Eurofarma, a quarta 

(0,46) e a União Química, a quinta colocação (0,21). 

Com relação à distribuição de patentes correspondestes às empresas, constatou-se 

que a Aché ocupa a liderança (33,33%), a Hypermarcas, a segunda posição (26,19%), a EMS, 

a terceira (17,85%), a Eurofarma, a quarta (15,47%) e a União Química, a quinta (7,14%). 

A respeito da média de citações realizadas, a qual indica se as patentes se basearam 

em conhecimento precedente de patentes brasileiras, relacionando-as a inovações radicais ou 

incrementais, verificou-se que: os resultados da Aché (0) e da União Química (0), indicam 

que suas inovações são somente radicais, uma vez que não houve nenhum conhecimento 

prévio de patentes detectado; a Eurofarma apresenta inovações predominantemente 

incrementais (92,30), tendo em vista que sua média indica que fundamentou suas patentes em 

conhecimento de patentes anteriores; a EMS (13,33) e a Hypermarcas (18,18), demonstram 

média baixa de citações de patentes – a segunda, um pouco maior, indicando que suas 

inovações são majoritariamente radicais em detrimento das incrementais.  

Quanto à média de citações recebidas, a qual indica se as patentes pesquisadas foram 

citadas por outras patentes, de forma que possam ser consideradas valiosas economicamente 

por sua relevância tecnológica, constatou-se que as inovações das empresas Aché, EMS, 
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Eurofarma e União Química não são consideradas valiosas, uma vez que não receberam 

citações de patentes subsequentes. A Hypermarcas apresentou baixo valor (4,54), tratando-se, 

no entanto, de autocitação.  

A distribuição dos produtos farmacêuticos das empresas pesquisadas demonstrou que 

a Hypermarcas ocupa a primeira posição (34,81%); a Aché, a segunda (22,28%), a EMS, a 

terceira (17,59%), a Eurofarma, a quarta (16,24%) e a União Química, a quinta (9,05%). 

Concernente à participação de mercado, observou-se que a Hypermarcas ocupa a 

liderança (44,28%), com ampla diferença em relação à EMS, que ocupa a segunda posição 

(18,86%), a Eurofarma, que ocupa a terceira (17,21%), Aché, que ocupa a quarta (13,68%) e 

União Química, que ocupa a quinta colocação (5,94%). 

Avaliando os citados indicadores, percebeu-se que as empresas apresentam as 

seguintes características: 

 Aché – grau máximo de liderança tecnológica, alta distribuição de patentes, 

média distribuição de produtos, baixa participação de mercado, média de 

citações realizadas que indica apenas inovações radicais e média de citações 

recebidas que indica que as inovações não são consideradas valiosas; 

  EMS – média liderança tecnológica, distribuição mediana de patentes, 

distribuição intermediária de produtos e participação de mercado intermediária, 

média de citações realizadas que indica baixa inovação incremental e 

consequentemente maior investimento em inovação radical e média de citações 

recebidas que indica que as inovações não são consideradas valiosas; 

 Eurofarma – média liderança tecnológica, distribuição mediana de patentes, 

distribuição intermediária de produtos e participação de mercado intermediária, 

média de citações realizadas alta, indicando que suas inovações são 

predominantemente incrementais e média de citações recebidas que indica que 

as inovações não são consideradas valiosas; 

 Hypermarcas – alta liderança, alta distribuição de patentes, alta distribuição de 

produto, alta participação de mercado, média de citações realizadas que indica 

baixa inovação incremental e consequentemente maior investimento em 

inovação radical e média de citações recebidas que indica baixo valor de suas 

inovações;  

 União Química – baixa liderança, baixa distribuição de patentes, baixa 

distribuição de produtos e baixa participação de mercado, média de citações 
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realizadas que indica que suas inovações são totalmente radicais e média de 

citações recebidas que indicam que suas inovações não são consideradas 

valiosas. 

Com base nessas características e no modelo de tipologia de estratégias 

organizacionais de Miles et al. (1978), também utilizado por Weenem  et al. (2013), 

percebeu-se que as empresas apresentam três comportamentos estratégicos distintos: 

Analítico, Defensor e Prospector.  

 TIPO 1 – Estratégia Prospectora: aplicada pelas organizações que 

continuamente procuram pesquisar em vista das oportunidades de mercado e a 

inovação dos seus produtos, demonstrando capacidade de liderança elevada 

para explorar e aproveitar chances de crescimento. Empresas prospectoras são 

fontes de instabilidade na indústria por causa de sua constante geração de 

inovações. Enquadram-se nessa estratégia as empresas Aché e Hypermarcas. 

No entanto, a Aché diverge em relação aos índices de participação de mercado 

e de distribuição de produtos.  

 TIPO 2 – Estratégia Analítica: adotada por empresas que tentam manter uma 

linha limitada de produtos, relativamente estável. Representam uma categoria 

intermediária, constituindo uma combinação entre as estratégias defensiva e 

prospectiva possuindo área central de negócios mais estável e componente 

mais dinâmico. Verificou-se que as empresas EMS e Eurofarma utilizam essa 

estratégia; no entanto, com uma diferença: a primeira prioriza as inovações 

radicais e a segunda se destaca fortemente pelas inovações incrementais. 

 TIPO 3 – Estratégia Defensiva: caracterizada por estreitos domínios de 

produtos/mercados e por ênfase muito grande em eficiência. As empresas 

defensivas buscam nichos de mercados onde possam encontrar estabilidade, 

mesmo nas indústrias mais dinâmicas. São organizações muito eficientes na 

sua área e raramente precisam de grandes ajustes em sua tecnologia, estrutura 

ou método de operação. Apresentou esse perfil estratégico a companhia União 

Química. 
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5.  CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Observou-se que as cinco empresas líderes de controle nacional atuam no mercado 

em média há mais de 47 anos. Todavia, a análise do ciclo de vida tecnológico indicou um 

crescimento recente da indústria, uma vez que a fase emergente iniciou somente em 1988, 

com duração de 10 anos, principiando a fase de crescimento, há 17 anos, a qual perdura até 

hoje.  

Tendo em vista o volume de receita caracterizado em termos de vendas e lucro para 

as principais empresas ao longo dos últimos anos, o setor vem se configurando, sobretudo, 

como lucrativo, com as companhias que predominam no mercado brasileiro ocupando 

constantemente as mesmas posições, estruturando-se um típico oligopólio.  

As empresas pesquisadas depositam, majoritariamente, patentes de invenção, 

demonstrando o investimento preferencial em desenvolvimentos tecnológicos inovadores e, 

não, no aprimoramento funcional de produtos já existentes.  

Na distribuição de patentes por área de doença, prevaleceu o tratamento de doenças 

inflamatórias. Todavia, percebeu-se que a Hypermarcas investe mais em patentes voltadas 

para a área odontológica, a EMS para doenças infecciosas e inflamatórias, a Eurofarma para 

inflamatórias e veterinárias, a Aché essencialmente em inflamatórias e a União Química em 

veterinárias e oncológicas. 

Os resultados também mostraram que as áreas oncológica e alérgica constituem 

possíveis nichos de mercado para futuros investimentos das empresas brasileiras no campo 

farmacêutico, por abrangerem necessidades de saúde da população ainda não atendidas. 

A constatação do baixo número de depósitos de patentes, principalmente em 

comparação aos depósitos de entidades basileiras de pesquisa farmacêutica que efetuaram 

requerimentos no mesmo intevalo de tempo, pressupõe uma realidade da indústria 

farmacêutica nacional, a qual envolve um conjunto de fatores, como:  o período longo de 

tempo para a geração dos produtos do setor, intrínseco a seu próprio processo de PD&I, o 

qual também se apresenta oneroso e de risco; o recente processo de desenvolvimento da 

indústria nacional, pós marco regulatório brasileiro; necessidade de maior investimento no 

citado processo pelas empresas farmacêuticas brasileiras.  

Os indicadores econômicos e de patentes demonstraram que a indústria farmacêutica 

nacional constitui um segmento em ascensão, principalmente após a implantação das Leis de 

Propriedade Industrial e dos Genéricos que impulsionaram o setor a investir em PD&I, 
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patentear os medicamentos inovadores e a produzir localmente os genéricos, estimulando a 

competitividade entre as empresas e o acesso aos remédios pela população. 

A análise de patentes resultantes de parcerias com instituição de ensino/pesquisa 

indicou que esta prática ainda não configura uma realidade firmada na indústria farmacêutica, 

haja vista o restrito número de instituições de ensino e pesquisa coparceiras nos depósitos de 

patentes pesquisados, inferindo que o setor precisa evoluir nesse aspecto. Denota-se que os 

resultados de PD&I poderiam ser ampliados com maior investimento em parcerias entre o 

setor farmacêutico e as universidades e os centros de pesquisa, instituições potencialmente 

geradores de tecnologia e conhecimento. Nessa perspectiva, poder-se-ia fomentar o 

intercâmbio de informações e agilizar o processo de produção de novos produtos e 

consequentemente ampliar a atividade de patenteamento do setor nacional. 

O índice limitado de concessões das patentes nas empresas pesquisadas indicou que é 

necessário não apenas o fomento das parcerias com entidades de ensino e pesquisa em prol da 

intensificação nacional em PD&I, mas também uma reestruturação no INPI, sobretudo, para a 

avaliação dos pedidos de patentes, devido ao extenso tempo médio que o referido instituto 

leva para conceder uma patente.   

O backlog de patentes no INPI demonstra o quanto o país necessita avançar na 

celeridade de seu processo de concessão, principalmente quando se toma como parâmetro 

outros escritórios de propriedade intelectual do mundo, o que dentre outros aspectos perpassa 

essencialmente pela elevação do quantitativo de examinadores no país, os quais se encontram 

com sobrecarga de trabalho.  

Esta morosidade para a concessão das patentes pode estimular as empresas 

brasileiras a depositar fora do país, tornando os dados sobre os depósitos apresentados neste 

trabalho irreais, uma vez que os pedidos de patentes do setor farmacêutico no Brasil indicam 

que apenas 8% são decorrentes de empresas brasileiras e 92% de não residentes no país, 

sugerindo maior atenção à questão.  

O aumento dos recursos humanos no INPI também pode contribuir para a 

alimentação da base de dados, evitando dificuldades como as enfrentadas neste trabalho 

acerca da não digitalização de documento completo de patente e disponibilização de CIP em 

processos que não estão mais em período de sigilo. Assim, o acesso completo às informações 

pode favorecer as pesquisas e as prospecções tecnológicas tanto das empresas quanto dos 

pesquisadores. 

As empresas líderes se caracterizam por comportamentos estratégicos diferenciados: 

40% prospector, 40% analítico e 20% defensivo. No entanto, a maioria das companhias tem 
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apresentado perfil investidor em inovações radicais e não em inovações incrementais, por não 

apresentarem conhecimento prévio de patentes anteriores, embora seus depósitos de patentes 

não sejam considerados relevantes tecnologicamente, nem valiosos economicamente por não 

serem citados por patentes subsequentes. 

Apesar da maioria das empresas líderes do setor farmacêutico no país adotar 

estratégias que demonstram capacidade de liderança tecnológica, há um ínfimo número total 

de depósitos de patentes, numa trajetória de 26 anos. 

Novas pesquisas poderão ser empreendidas com novos indicadores para avaliação da 

atividade de patenteamento das inovações da indústria farmacêutica brasileira sob novos 

ângulos, bem como para a análise de outras modalidades de propriedade intelectual utilizadas 

pelo setor, de forma a viabilizar novos resultados, contribuindo para a ampliação do panorama 

contemporâneo dessa indústria no Brasil.  

Sugere-se, sobretudo, nova aplicação do ciclo de vida tecnológico, daqui a algum 

tempo, para analisar se a referida indústria adentrou ou não na fase de maturidade, bem como 

pesquisa para comprovar ou não a migração dos depósitos de patentes das empresas 

farmacêuticas brasileiras para países estrangeiros. 
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