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Resumo: Repensando o desenvolvimento econômico sob uma nova perspectiva, considerando 

os determinantes fundamentais de crescimento econômico o desenvolvimento sustentável 

passou a ser tratado como estratégia fundamental para o crescimento dos países. O INPI 

instituiu então o programa de patentes verdes o qual prevê procedimentos específicos 

objetivando tornar mais ágil o exame e a concessão de pedidos de patentes relacionados a 

tecnologias sustentáveis. Neste sentido o presente estudo objetivou analisar as estratégias do 

programa piloto através de análises quantitativas dos dados referentes aos pedidos de patentes 

verdes. Observou-se que apesar do exame prioritário os pedidos de patentes verdes ainda 

levam um grande tempo de tramitação entre 478 e 506 dias no INPI o que mostra que algumas 

mudanças devem ser feitas se analisado o prazo de concessão de patentes em relação ao prazo 

de validade da tecnologia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das primeiras definições de sustentabilidade foi formulada pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento como: satisfazer as necessidades do presente sem 
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comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades 

(FORSTER, 2015). 

Verificando as constantes alterações climáticas o desenvolvimento sustentável passou a ser 

tratado como estratégia fundamental para o crescimento dos países (BLOHMKE, 2014).  

Na sociedade atual, os valores ligados ao desenvolvimento sustentável e ao respeito às 

políticas ambientais têm sido institucionalizados em maior ou menor grau nos diversos países 

pela mídia, pelos movimentos sociais e ambientalistas, e pelos governos. Como resposta a essas 

pressões institucionais, surgem novos modelos organizacionais, vistos como os mais adequados 

para o novo ciclo que se inicia como é o caso das organizações inovadoras sustentáveis (FARIA 

et al., 2012). 

Como impulsor da inovação, de novas tecnologias e da abertura de novos mercados, o 

desenvolvimento sustentável fortalece o modelo empresarial atual baseado em ambiente de 

competitividade global. Como forma de avaliar essa dimensão ambiental nas empresas, são 

usados os resultados da gestão sob seus aspectos ambientais (VALINHAS, 2010). 

Segundo Diniz e Bermann (2012), fez-se necessário repensar o desenvolvimento 

econômico sob uma nova perspectiva, considerando os determinantes fundamentais de 

crescimento econômico trazendo mudanças na acumulação de fatores de produção e da 

produtividade, englobando o progresso tecnológico e mudanças na eficiência com que os 

fatores são utilizados, além de influenciar a taxa de crescimento do país. 

As tecnologias verdes trazem uma inovação para que o processo produtivo possa ser 

sustentável e beneficiar tanto individualmente aquele que a desenvolve, quanto à coletividade 

através da preservação de um meio ambiente. Ocorre que tal inovação sustentável merece ser 

protegida, sobretudo, diante da intensa competitividade existente no mercado global e que pode 

acarretar a usurpação dos conhecimentos desenvolvidos sem a devida autorização (SANTOS e 

OLIVEIRA, 2014). 

A propriedade intelectual constitui importante instrumento de proteção à tecnologia que é 

desenvolvida, tanto no âmbito individual, ou coletivo, quanto no das empresas, universidades 

e centros de pesquisa, evitando assim que seja apropriada indevidamente. O conhecimento e a 

aplicação do mesmo são condições relevantes ao processo de modernização e competitividade 

no mundo globalizado (INPI, 2002). 

A patente representa um ativo valioso e também um recurso competitivo à disposição das 

organizações, tendo em vista que propicia o domínio da exploração monopolística de dado 

produto ou processo produtivo, privilégio este capaz de criar ou adicionar valor à riqueza das 

empresas e de seus sócios (FERREIRA, et al., 2009). 
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Unindo o desenvolvimento sustentável com a proteção da propriedade intelectual, surgem 

então as chamadas patentes verdes, que preveem procedimentos específicos visando tornar mais 

ágil o exame e a concessão de pedidos de patentes relacionados a tecnologias sustentáveis, 

contribuindo para a inovação relacionada à sustentabilidade (SANTOS e OLIVEIRA, 2014). 

O INPI instituiu então o programa “Patentes Verdes” que tem como objetivo contribuir 

para as mudanças climáticas globais e visa a acelerar o exame dos pedidos de patentes 

relacionados a tecnologias voltadas para o meio ambiente (INPI, 2012). 

O programa brasileiro “Patentes Verdes” segue uma tendência internacional de priorizar a 

análise das tecnologias verdes. Desde 2009, uma série de países, especialmente os mais 

industrializados incluindo o Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Coréia, Japão, Israel e 

Canadá têm implementado medidas de acelerar a tramitação dos pedidos de patentes. Mais 

recentemente, economias emergentes, como o Brasil e a China também aderiram a esta 

tendência (RICHTER, 2014). 

Segundo a resolução nº 131/2014 do INPI no seu art. 2º pedidos de patentes verdes são 

pedidos de patentes com foco em tecnologias ambientalmente amigáveis ou ditas tecnologias 

verdes, sendo tais tecnologias dispostas e apresentadas em um inventário publicado pela 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI - excluindo as áreas: administrativas, 

regulamentadoras ou aspectos de design, e, geração de energia nuclear. 

O programa piloto teve seu início em 17 de abril de 2012 e encontra-se na sua terceira fase, 

que se estenderá até 16 de abril de 2016 ou até atingir 500 novas vagas de acordo com o disposto 

na resolução nº 145/2015 do INPI (BRASIL, 2015). 

O presente artigo objetiva mostrar a evolução do número de depósitos de patentes verdes, 

bem como analisar a média do tempo que a patente verde leva para ser deferida já que essa tem 

direito ao exame prioritário de acordo com a Resolução nº 75/2013 (BRASIL, 2013), além de 

verificar também a quantidade de pedido de patentes não deferidos e as em processo de análise 

pelo INPI. 

 

 

2. MÉTODO 

 

Utilizou-se a metodologia quantitativa para a construção desse artigo a partir dos dados 

oficiais das patentes verdes disponíveis no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 

Entre eles constam os dados de pedidos deferidos e indeferidos, pedidos aptos e não aptos e o 

período de análise para estes pedidos de patente.  
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Fez-se uma estatística descritiva para verificar o período médio de análise dos pedidos para 

efetuar um comparativo do período de tramitação dos processos com direito a exame prioritário 

e os pedidos de patente com exame normal. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Verifica-se na figura 1 os dados quantitativos do projeto piloto de patentes verdes sendo 

esses dados referentes a ultima atualização feita pelo INPI em maio de 2015, dentre as patentes 

inscritas no programa verificam-se que 181 pedidos de patentes estão aptos a participar e apenas 

26 pedidos não estão aptos. Dos pedidos de patentes inscritos 48 foram deferidos e 52 pedidos 

foram indeferidos. 

 
Figura 1 – Indicadores Quantitativos do Projeto Piloto Patentes Verdes. 

Fonte: INPI, 2015. 

 

Na figura 2 pode-se verificar a quantidade de pedidos deferidos de indeferidos por tempo 

médio de tramitação. Falando do programa de patentes verdes o INPI levou em média nos 

últimos 3 anos 478 dias para deferir um pedido de patente e em média 506 para indeferir, 

observa-se ainda que o número de pedidos de patentes indeferidas é 4% maior que os deferidos.  
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Figura 2 – Pedidos de Patentes por Tempo Médio de Tramitação. 

Fonte: Elaboração própria a partir de acesso aos dados do INPI, 2015. 

 

Na figura 3 pode-se observar o grande número de patentes verdes deferida no ano de 2014, 

porém faz-se uma ressalva no ano de 2012 quando o programa piloto foi lançado não teve 

nenhum pedido deferido, percebe-se que em 2015 apesar de os dados serem apenas até maio os 

números já superam os do ano de 2013 que durante o período de um ano apresentou apenas 7 

pedidos deferidos. 

 
Figura 3 – Pedidos de Patentes Deferidos por Ano. 

Fonte: Elaboração própria a partir de acesso aos dados do INPI, 2015. 

Observa-se na figura 4 a quantidade de pedidos de patentes indeferidos por ano. O ano de 

2014 apresentou o maior número de pedidos indeferidos sendo um total de 33, o ano de 2013 
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apresentou 9 pedidos indeferidos o que comparado ao ano de 2015 que equivale até maio 

verifica-se um alto índice de pedidos indeferidos para este ano sendo 9 pedidos indeferidos. 

 
Figura 4 - Pedidos de Patentes Indeferidos por Ano. 

Fonte: Elaboração própria a partir de acesso aos dados do INPI, 2015. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A propriedade intelectual é uma área de suma importância para o desenvolvimento 

econômico do país, porém é perceptível o atraso em grande escala no andamento dos pedidos 

de registro junto ao INPI, por este motivo o programa piloto de patentes verdes foi lançado com 

o intuito de acelerar as análises em pedidos que sejam de tecnologias sustentáveis, diante do 

momento de mudanças climáticas que o país vem passando. 

Verificou-se que um pedido de patente deferido participante do programa de patente verde 

leva em média de 478 dias de tramitação uma diferença notável se comparada com dados de 

depósito de patentes normal que seu processo leva em média 10 anos de tramitação no INPI. 

Os pedidos de patentes indeferidos são 4% a mais que os deferidos apresentando também 

um maior tempo de tramitação no INPI sendo em média 506 dias. 

Sabe-se que algumas mudanças devem ser feitas se analisarmos o prazo de concessão de 

patentes em relação ao prazo de validade da tecnologia.  
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Abstract:  With the need to rethink economic development from a new perspective, considering 

the fundamental determinants of economic growth sustainable development has to be treated 

as a fundamental strategy for the growth of countries. The INPI then instituted the program of 

green patents provides specific procedures to make it speed up the examination and grant of 

patent applications related to environmentally friendly technologies. In this sense the present 

study aimed to analyze the strategies of the pilot program through quantitative analysis of data 

on the applications of green patents. It was observed that despite the priority examination 

requests for green patents still bear a great time of processing between 478 and 506 days in the 

INPI showing that some changes should be made if analyzed the term grant of patents in 

relation to the expiration date technology. 

 

Key-words: Green Patents, sustainability, intellectual property. 
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