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Síntese
O estudo analisa as empresas da UE que utilizaram simultaneamente diferentes tipos de DPI
para os mesmos produtos no período compreendido entre 2014 e 2015. A amostra é constituída
por 63 286 empresas que são titulares, no total, de 76 202 patentes europeias, 98 257 marcas da
UE (MUE) e 21 676 desenhos ou modelos comunitários registados (DMCR). Estes DPI
representam 48,2 % ( 1) do total de DPI depositados junto do EUIPO e do IEP por empresas da
União Europeia (UE) durante o período de referência.
Das empresas incluídas nesta amostra, 8,3 % solicitaram mais do que um tipo de DPI. Os DPI
depositados por essas empresas correspondem a 35,7 % da totalidade de DPI da amostra. Destas
empresas, 1 % pediu os três DPI (patentes, marcas e desenhos ou modelos registados) durante
o referido período, o que corresponde a 16,8 % de todos os DPI registados no EUIPO e no IEP
pelas empresas da amostra. Estes valores indicam uma forte concentração de DPI.
Do total de desenhos ou modelos e de patentes registados, metade pertence a empresas da
amostra. Além disso, 45 % dos depósitos de desenhos ou modelos provêm de empresas que
também depositaram pedidos de marcas. No entanto, os depósitos de marcas apresentam um
padrão diferente. A maior parte das marcas (quase 80 %) é depositada por empresas que apenas
depositam pedidos de marcas, mas não de desenhos ou modelos nem de patentes.
As patentes são o DPI mais frequentemente utilizado em conjunto com outros direitos. As
empresas que depositaram pedidos de marcas e de patentes apresentaram quase 4 patentes por
cada marca; as empresas que depositaram pedidos de desenhos ou modelos e de patentes
apresentaram 6,5 pedidos de patentes por cada desenho ou modelo. No que diz respeito aos
desenhos ou modelos e às marcas depositadas pela mesma empresa, registaram-se 1,5 marcas
por cada desenho ou modelo.
As empresas com múltiplos DPI têm um forte peso económico, representando 31,9 % do
emprego e 35,5 % do volume de negócios da amostra. As empresas que depositaram os três
tipos de DPI representam 14,1 % do emprego e 16 % do volume de negócios.
A dimensão das empresas é pertinente: quanto maiores forem, mais provável é que estejamos
perante empresas com múltiplos DPI. Mais de 20 % das grandes empresas apresentaram mais
de um tipo de DPI, em comparação com apenas 7 % das pequenas e médias empresas (PME).
Mais de 64 % dos DPI depositados por grandes empresas são concomitantes, em comparação
com 20 % dos DPI apresentados por PME.
O estudo revela igualmente diferenças setoriais significativas. Num extremo, 15 % das
empresas da «indústria transformadora e da indústria extrativa» são empresas que depositaram
vários pedidos de DPI, ao passo que apenas 6 % das empresas do setor dos «serviços, comércio
e serviços de utilidade pública» recorreram a DPI concomitantes. Esta conclusão não
surpreende, uma vez que se trata de setores que fazem um número relativamente reduzido de
pedidos de patentes.

(1) Concretamente, representam 55,9 % das patentes, 43,4 % das marcas e 49,2 % dos desenhos ou modelos.
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