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RESUMO 

Indaga-se se a Propriedade Intelectual pode ser utilizada como indicador de 

inovação na indústria 4.0, pois o uso do sistema de Propriedade Industrial como 

indicador de Ciência e Tecnologia vem sendo cada vez mais utilizado no Brasil e no 

mundo, especialmente as estatísticas de patentes, quer de invenção ou modelo de 

utilidade, com o fim de se aferir os resultados das pesquisas e demonstrar as 

tendências e movimentos da tecnologia. Considerando a recente disponibilidade de 

informações em Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual – BADEPI, 

que tem como fonte o Sistema de Protocolo Automatizado Geral – PAG, do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o estudo sobre “O sistema de propriedade 

intelectual como indicador de inovação na indústria 4.0 em Limeira e região”, revela-

se de grande importância por procurar validar um instrumento útil para mensurar os 

índices de inovação da chamada indústria 4.0. Assim, objetiva-se determinar se a 

propriedade intelectual pode ou não ser considerada como um indicador de inovação 

na indústria 4.0 ou se ela em si só, é insuficiente e dependente de outros fatores. O 

procedimento metodológico adotado para a pesquisa caracteriza-se pela revisão 

bibliográfica exploratória, que compreende tanto artigos científicos, livros e 

documentos estatísticos e o banco de patentes do INPI, quanto doutrina e a 

legislação que regula a inovação e a Propriedade Intelectual, revestindo-se de 

caráter quanti-qualitativo. Destarte, uma vez aferida validade do Sistema de 

Propriedade Intelectual como indicador de inovação, a indústria 4.0 poderá se valer 

desse instituto como mais uma ferramenta útil na busca do desenvolvimento e do 

avanço tecnológico do país. 
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INTRODUÇÃO 

 A propriedade intelectual é considerada na atualidade um dos ramos mais 

complexos do Direito, vez que exige do profissional da área conhecimento 

atualizado não só da doutrina que era diminuta até meados dos anos 90, mas que 

cresceu a passos largos a partir do advento da “nova” Lei da Propriedade Industrial 

de 1996, e também da legislação nacional que regula cada uma de suas espécies, 

bem como de Acordos e Tratados Internacionais dos quais o Brasil é país signatário. 

Além disso, requer conhecimento interdisciplinar que ultrapassa as fronteiras das 



 
 

Ciências Jurídicas e alcançam cada uma das áreas das ciências e suas respectivas 

matérias passíveis de proteção legal (CARDOSO, 2017). 

 O sistema de Propriedade Intelectual (PI), em especial o de Propriedade 

Industrial, tem sido largamente utilizado no Brasil e no mundo como indicador de 

ciência, tecnologia e inovação, sobretudo por ser instrumento hábil a demonstrar, 

ainda que em parte, os resultados das pesquisas em ciência e as tendências e 

movimentos da tecnologia (CARVALHO, 2015), mesmo considerando que nem toda 

inovação é registrada ou patenteada. Para Krattiger at al. (2007, p. 25) “Os direitos 

de PI são uma ferramenta crítica para promover a inovação. Administrados 

criteriosamente, eles equilibram os direitos privados e a necessidade pública de uma 

maneira que, em geral, estimula a inovação”; refletindo no desenvolvimento e 

avanço tecnológico da indústria 4.0. 

 

OBJETIVOS 

 Analisar o sistema de Propriedade Intelectual como indicador de inovação da 

indústria 4.0 em Limeira e região. Determinar se o sistema de Propriedade 

Intelectual pode ser considerado como um indicador de inovação na indústria 4.0, 

independente de outros fatores e/ou indicadores. 

 

METODOLOGIA 

 A presente pesquisa caracteriza-se como bibliográfica exploratória, tanto de 

artigos científicos, livros, anais, documentos estatísticos e do banco de dados do 

INPI. Será realizada a respectiva coleta e interpretação de dados, tanto da doutrina 

quanto da legislação atinente à inovação e à Propriedade Intelectual, revestindo-se 

de caráter quanti-qualitativo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Tendo em vista que as estatísticas de propriedade intelectual vêm sendo cada 

vez mais utilizadas para se aferir resultados de atividades econômicas, de pesquisa 

científica e tecnológica etc., tem-se que os três principais indicadores são 

respectivamente as marcas em primeiro lugar, o segredo de negócio em segundo, e 

em terceiro vem as patentes, como demonstrou estudos da FAPESP (2010). 

 Por esta razão indaga-se se o sistema de Propriedade Intelectual pode ser 

considerado indicador de inovação na indústria 4.0, em especial em Limeira e 



 
 

região, considerando que inovação vem definida pelo Manual de Oslo e pela Lei da 

Inovação de 2004, em seu artigo 2º, IV, e somente pode ser considerada se houver 

resultado que alcance o mercado, o consumidor ou o setor estudado (CARRER, 

2017). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Nessa fase inicial da pesquisa já foi possível observar resultados parciais, em 

que nos últimos 15 anos a Propriedade Industrial já vem sendo utilizada como 

indicador do resultado das atividades de pesquisa e desenvolvimento científico, 

tecnológico e, mais recentemente, de inovação. Resta aferir em que grau de 

importância isso também ocorre no âmbito da indústria 4.0. 
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