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A edição de 2019 do Relatório Mundial sobre a Propriedade Intelectual da OMPI 
analisou milhões de registros de patentes e de publicações científicas ao longo de 
várias décadas, concluindo que a atividade inovadora tem se tornado cada vez mais 
colaborativa e transnacional, originando-se, ao mesmo tempo, em alguns 
agrupamentos localizados num pequeno número de países.  

Cerca de 30 pontos de enfoque metropolitanos representaram sozinhos 69 por cento 
das patentes e 48 por cento da atividade científica durante o período de 2015 a 2017.  
A maior parte deles está localizada em cinco países: China, Alemanha, Japão, 
República da Coreia e Estados Unidos da América (EUA).  

O relatório conclui que a inovação tem se tornado cada vez mais colaborativa. No 
início da década de 2000, equipes de cientistas produziram 64 por cento de todos os 
documentos científicos e equipes de inventores se encontravam por detrás de 54 por 
cento do número total de patentes. Durante a segunda metade da década de 2010, 
esses números tinham aumentado para quase 88 e 68 por cento, respectivamente.  

A colaboração também tem adquirido um caráter cada vez mais internacional. A 
parcela de colaborações científicas entre dois ou mais pesquisadores baseados em 
países distintos aumentou de 15 por cento em 1998 para 26 por cento em 2017. Para 
as patentes, a parcela de co-invenções internacionais aumentou para 11 por cento até 
2009, mas desde então tem registrado uma ligeira diminuição, parcialmente em 
virtude do rápido crescimento das colaborações domésticas em determinados países. 
A maior parte da colaboração internacional é realizada entre os principais pontos 
metropolitanos. Os dez mais importantes dentre estes – São Francisco-San José, Nova 
York, Frankfurt, Tóquio, Boston, Xangai, Londres, Pequim, Bangalore e Paris – 
representam 26 por cento de todas as co-invenções internacionais. Os pontos 



 
 

 
 

 

principais situados nos EUA aparecem como sendo os mais conectados no mundo 
inteiro.  

“Hoje, o panorama da inovação se encontra altamente interligado no plano global,” 
disse Francis Gurry, Diretor Geral da OMPI. “Um número crescente de soluções 
tecnológicas complexas para desafios globais partilhados exige equipes de 
pesquisadores cada vez maiores e mais especializadas, baseadas na colaboração 
internacional. É indispensável que as economias permaneçam abertas na prossecução 
da inovação.” 

Principais conclusões 

Algumas outras conclusões importantes do relatório: 

 Antes do ano 2000, o Japão, os EUA e as economias da Europa Ocidental 
representavam 90 por cento do patenteamento e mais do que 70 por cento da 
atividade de publicações científicas no mundo inteiro. Estas estatísticas caíram 
para 70 por cento e 50 por cento, respectivamente, durante o período de 2015-
2017, em meio a uma atividade em expansão na China, na Índia, em Israel, em 
Singapura e na República da Coreia, entre outros países.  

 Empresas multinacionais fixam as suas atividades de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) em lugares que oferecem conhecimentos e 
competências especializados. Por exemplo, a sede da Google, em Silicon 
Valley, só representa algo como menos da metade da atividade de 
patenteamento da empresa, com Zurique, Nova York e Londres que aparecem 
como outras fontes importantes de localização de inventores.   

 Empresas multinacionais de economias de rendimentos médios – tais como a 
Embraer e a Infosys – frequentemente “extraem” inovação a partir dos 
principais pontos em economias de altos rendimentos, mas raramente o fazem 
a partir de outras economias de rendimentos médios.  

Há diferenças notáveis em padrões de atividade científica e inventiva. A atividade 
científica é mais difundida no plano internacional. Há muitas economias de 
rendimentos médios que abrigam universidades e outras organizações de pesquisa 
que geram elevados números de publicações científicas – muitas vezes em 
colaboração com parceiros nos EUA e na Europa. Tais economias representam, 
porém, um número relativamente reduzido de patentes. De um modo geral, a 
colaboração internacional é mais frequente em matéria de publicações científicas 
do que em matéria de patenteamento.  

 A ascensão de centros de inovação altamente exitosos tem coincidido com 
uma crescente polarização inter-regional de rendimentos, de mão-de-obra 
altamente qualificada e de altos salários nos países. Embora outros fatores 
tenham contribuído para o surgimento de tais desigualdades regionais, o apoio 
regional e as políticas de desenvolvimento podem desempenhar um papel 
importante na assistência às regiões que tenham ficado para trás.  



A inovação remodela a indústria automobilística: as 
empresas de TI tomam os seus lugares 

O relatório efetua uma análise mais aprofundada no panorama da inovação global de 
duas indústrias que têm vivido profundas mutações. Uma delas é o setor 
automobilístico, no qual a adoção de tecnologia para veículos autônomos tem causado 
transtornos. Novos atores – provenientes da indústria automobilística e da indústria de 
tecnologia da informação (TI) – têm desafiado os intervenientes tradicionais.  

Dados relativos a patentes sugerem que os fabricantes tradicionais de veículos 
automotivos e os seus fornecedores estão na vanguarda da inovação que representam 
os veículos autônomos. A Ford, a Toyota e a Bosch – que representam, 
respectivamente, 357, 320 e 277 famílias de patentes relacionadas com veículos 
autônomos – são os três principais requerentes de patentes relativas a veículos 
autônomos. Mas, também figuram na lista dos principais requerentes de patentes 
empresas que não são fabricantes de veículos automotores. A Google, bem como a 
sua subsidiária Waymo de veículos autônomos, encontram-se na oitava posição, com 
156 patentes, à frente de construtores automobilísticos tradicionais como a Nissan, a 
BMW e a Hyundai. Uber e Delphi têm cada uma 62 patentes relacionadas com 
veículos autônomos, ocupando juntas a 31ª posição.   

O surgimento da tecnologia de veículos autônomos tem ampliado o panorama da 
inovação, com vários centros voltados para a TI, tais como Berlim e Los Angeles – os 
quais, tradicionalmente, não se encontravam no centro da inovação em matéria de 
veículos automotivos –, adquirindo proeminência. Tanto os construtores 
automobilísticos como as empresas de TI continuam, aparentemente, a privilegiar 
unidades baseadas no país para as suas atividades relacionadas com inovação.  

A lavoura biotecnológica é concebida em laboratórios 
urbanos e difundida às áreas agrícolas  

O relatório também estuda as tendências na biotecnologia agrícola. A maior parte da 
atividade científica e inventiva em matéria de biotecnologia da lavoura é realizada 
num grupo reduzido de economias. A China, a Alemanha, o Japão, a República da 
Coreia e os EUA representam mais de 55 por cento do total de artigos sobre a lavoura 
biotecnológica e mais de 80 por cento de todas as patentes. Nessas economias, a 
inovação ocorre, na maior parte das vezes, em grandes áreas metropolitanas. 
Relativamente a outras áreas da inovação, porém, a atividade inovadora é mais 
espalhada do ponto de vista geográfico, estendendo-se a muitos países na África, na 
América Latina e na Ásia. Isto reflete parcialmente a necessidade de adaptar 
inovações às condições locais.  

Quatro empresas privadas são responsáveis por uma grande parte do investimento em 
P&D em biotecnologia vegetal: Bayer Cropscience, BASF, ChemChina e Corteva 
Agriscience – mas, há uma crescente necessidade de colaboração com o setor público 
com vista ao acesso a conjuntos de germoplasmas e cultivares mantidos por 
instituições públicas de pesquisa. A partir da década de 2000, o co-patenteamento 
entre empresas privadas e instituições públicas tem-se tornado o principal tipo de 



 
 

 
 

 

empreendimento de colaboração, ultrapassando o co-patenteamento entre empresas 
privadas.  

 
 
 


