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SÍNTESE 

 

 

Desde 2013 que o EUIPO, através do Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de 

Propriedade Intelectual e o Instituto Europeu de Patentes (IEP), tem vindo a realizar avaliações 

regulares da intensidade dos direitos de propriedade intelectual (DPI) das indústrias da UE. Estes 

estudos quantificaram o contributo das indústrias com utilização intensiva de DPI na economia da 

UE em termos de emprego, percentagem do PIB e comércio externo da UE. Os grandes conjuntos 

de dados produzidos para esses estudos são utilizados no presente relatório no intuito de obter 

informações mais aprofundadas sobre a evolução dinâmica das indústrias da UE nos últimos anos, 

tendo em conta as possíveis associações entre essas mudanças dinâmicas e a intensidade dos 

DPI. 

 

Estas análises mostram que a utilização de DPI está a tornar-se cada vez mais generalizada em 

toda a economia da UE. A propriedade de DPI está ainda altamente concentrada nas indústrias de 

utilização intensiva de DPI, especialmente no caso das patentes e dos desenhos. No entanto, a 

percentagem de DPI que se atribui às indústrias de utilização não intensiva de DPI aumentou entre 

2004 e 2014. Muitas indústrias aumentaram em termos de intensidade de DPI, embora a 

intensidade em indústrias não intensivas em DPI tenha crescido mais rapidamente do que nas 

indústrias de utilização intensiva de DPI. 

 

Costuma considerar-se que a propriedade de DPI se concentra nas indústrias transformadoras. A 

indústria transformadora continua a ser responsável pela maioria dos depósitos de patentes e 

desenhos ou modelos. No entanto, a quota da indústria transformadora em depósitos de DPI 

diminuiu nos últimos anos. Embora a indústria transformadora continue a ser o principal setor de 

depósito de marcas, a sua quota representa apenas um terço dos pedidos efetuados entre 2010 e 

2014. As marcas constituem o DPI mais versátil, sendo amplamente utilizadas em toda a economia 

da UE. 

 

Em geral, as indústrias com utilização intensiva de DPI são mais produtivas do que as de utilização 

não intensiva de DPI. As diferenças em termos de produtividade nestes dois grupos industriais são 

superiores nos setores dos serviços e do comércio no que no setor da indústria transformadora. 

Além disso, com a exceção das indústrias transformadoras intensivas em desenhos ou modelos, a 

correlação entre a intensidade de DPI e a produtividade é positiva. A relação negativa entre a 



INTENSIDADE DOS DPI E DINÂMICA INDUSTRIAL  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 3 

intensidade da utilização de desenhos ou modelos e a produtividade na indústria transformadora 

podem ser um indício de que os direitos relativos a desenhos ou modelos podem constituir uma 

forma particularmente importante de proteger a PI nas indústrias mais tradicionais e menos 

produtivas. Por outro lado, as indústrias transformadoras intensivas em desenhos ou modelos foram 

caracterizadas por terem registado o crescimento mais elevado em termos de produtividade de 

todos os grupos de utilização intensiva de DPI na indústria transformadora entre 2011 e 2017. 

 

A análise da dinâmica da produtividade indica que as indústrias com utilização intensiva de DPI 

aumentam a sua produtividade de forma mais rápida do que as indústrias com utilização não 

intensiva de DPI. A diferença entre as taxas de crescimento da produtividade entre as indústrias de 

utilização não intensiva de DPI e as de utilização intensiva de DPI é, no entanto, inferior do que nos 

níveis de produtividade. Em alguns grupos industriais, como a indústria transformadora e os setores 

comerciais, o aumento da produtividade reflete um aumento do valor acrescentado associado a uma 

redução no número de trabalhadores. 

 

A análise dos dados relativos à demografia empresarial indica que as taxas de natalidade das 

empresas são, em geral, mais baixas nas indústrias de utilização intensiva de DPI do que nas 

indústrias com uma utilização não intensiva de DPI no setor da indústria transformadora. Por outro 

lado, as indústrias de serviços de utilização intensiva de DPI caracterizam-se por uma taxa de 

natalidade mais elevada do que as indústrias de serviços de utilização não intensiva de DPI. Além 

disso, enquanto a taxa de correlação entre as taxas de natalidade das empresas e a intensidade 

dos DPI é, em geral, ligeiramente positiva nas indústrias de serviços, é negativa no caso da indústria 

transformadora. Tal pode indicar a existência de obstáculos relativamente elevados à entrada em 

setores industriais de utilização intensiva de DPI. 

 

Estas tendências são igualmente evidenciadas pelo crescimento líquido da população empresarial 

geralmente positivo no setor dos serviços, que é mais elevado nas indústrias de utilização intensiva 

de DPI do que nas indústrias de utilização não intensiva de DPI. Na indústria transformadora, as 

indústrias de utilização intensiva de DPI caracterizam-se por um crescimento líquido negativo da 

população empresarial entre 2013 e 2018, o que revela que o número de empresas está a diminuir. 

Em contraste, as indústrias transformadoras não intensivas em DPI têm registado taxas de 

crescimento líquido da população empresarial ligeiramente positivas. As taxas de sobrevivência não 

parecem ser significativamente afetadas pela intensidade dos DPI nas indústrias. 
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Por último, a análise da taxa de surgimento de empresas com elevado crescimento (EEC) permite 

concluir que, entre 2014 e 2018, as EEC tendem a aparecer mais frequentemente entre os vários 

grupos de indústrias intensivas em DPI comparativamente aos grupos de indústrias não intensivas 

em DPI. A taxa de surgimento de EEC foi a mais elevada nas indústrias com utilização intensiva de 

patentes nos setores da indústria transformadora e dos serviços. 

 

Os resultados confirmam as conclusões anteriores da investigação académica. A atividade de 

inovação das empresas foi considerado um fator de relevância que contribui para o aumento da 

produtividade. Uma taxa de inovação mais elevada aumenta igualmente as possibilidades para um 

desempenho excecional. Uma vez que a uma maior inovação se associa uma maior intensidade de 

utilização dos DPI, as indústrias intensivas em DPI são, em geral, mais produtivas e são 

caracterizadas por uma quota mais elevada de empresas com elevado crescimento. 

 

A literatura académica recente também investiga a relação entre os ativos intangíveis, incluindo os 

DPI, e as concentrações de mercados. Os resultados apresentados no presente estudo indicam 

que a intensidade dos DPI pode conduzir a diferentes dinâmicas na indústria transformadora e no 

setor dos serviços. Uma intensidade mais elevada dos DPI pode estar associada a um menos 

dinamismo na indústria (ou seja, surgimento de menos novas empresas) no setor da indústria 

transformadora, mas pode apontar para uma maior vitalidade na indústria e para novas 

oportunidades de mercado que conduzem a taxas de entrada mais elevadas no setor dos serviços. 

Devido a limitações de dados e metodológicas, essas conjeturas devem ser tratadas como 

preliminares, embora criem perspetivas interessantes para futuras investigações. 
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