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01/Prefácio

A importância dos direitos de propriedade intelectual (DPI) para a sociedade e a economia da Europa 
tem vindo a tornar se cada vez mais clara nos últimos anos.

O estudo sobre o contributo dado pelos setores com utilização intensiva de DPI para a economia da 
UE, realizado em 2013 em parceria com o Instituto Europeu de Patentes (IEP), demonstrou a relevân-
cia destes setores, que suportam, direta ou indiretamente, 35 % do emprego, quase 39 % do PIB da 
União Europeia e 90 % do seu comércio externo.

O IHMI, através do Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual, levou 
agora a cabo um estudo de acompanhamento que analisa de forma mais aprofundada a influência 
destes direitos a nível das empresas e sociedades. Este estudo, baseado em dados financeiros ofi-
ciais divulgados publicamente e respeitantes a mais de 2,3 milhões de empresas da UE, abrange 
empresas proprietárias de patentes, marcas, desenhos e modelos a nível nacional e da União.

O estudo mostra que as grandes empresas têm quatro vezes mais probabilidades de possuir direitos 
de propriedade intelectual do que as empresas mais pequenas – 40 % das empresas de maior dimen-
são possuem direitos registados, para apenas 9 % das PME. Mostra também que as empresas propri-
etárias de DPI têm melhor desempenho do que as não proprietárias. Esta conclusão é particularmente 
significativa para os 1,8 milhões de PME com DPI registados, uma vez que representam uma parcela 
tão importante da economia da União Europeia.

Os resultados demonstram que as empresas proprietárias de Direitos de Propriedade Intelectual ob-
têm mais rendimento por trabalhador do que as não proprietárias, além de gerarem mais emprego e 
pagarem salários mais elevados, sendo esta relação particularmente notória no caso das PME.

Na nossa opinião, trata-se de uma mensagem extremamente importante para as empresas e os re-
sponsáveis políticos da Europa, pois salienta o ciclo virtuoso entre os DPI e o desempenho económico. 
Embora não deva ser interpretada como prova de um nexo de causalidade entre a propriedade de DPI 
e um rendimento por trabalhador mais elevado, indicia que estes dois aspetos estão positivamente 
relacionados.
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02 / Sumário executivo

Uma das missões para que o Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual 
(«Observatório») está mandatado consiste na disponibilização de dados fundamentados sobre o impacto, o 
papel e a perceção do público relativamente à propriedade intelectual na economia da União Europeia (UE). 
Para cumprir esse objetivo, está em curso no Observatório um programa de estudos socioeconómicos.

Em setembro de 2013, foi publicado um estudo que avaliou o contributo combinado dos setores que fazem 
uma utilização intensiva dos vários tipos de direito de propriedade intelectual (DPI) para a economia da UE 
em geral e de cada um dos seus Estados Membros em particular.

O presente relatório constitui um estudo de acompanhamento que aprofunda a análise do papel desempen-
hado pelos DPI com base numa vasta amostra representativa de mais de 130 000 empresas1 europeias, a 
fim de comparar os resultados económicos das empresas proprietárias de DPI com os das não proprietárias. 

Os DPI incluídos no estudo são as patentes, as marcas e os desenhos e modelos (e qualquer combinação 
dos três). Devido à sua natureza, os direitos de autor e as indicações geográficas, que constavam do estudo 
de 2013, não foram aqui incluídos2. Em contrapartida, o presente estudo inclui tanto os DPI europeus como 
os nacionais, uma importante melhoria dos dados, e fornece uma perspetiva completa da carteira de DPI, 
europeus e nacionais, de cada empresa. 

Os dados referentes à carteira de DPI de cada empresa foram combinados com as informações constantes 
da base de dados comercial ORBIS. Esta base de dados fornece informações financeiras e de outros tipos 
sobre milhões de empresas europeias, recolhidas a partir dos pedidos de registo e dos relatórios contabilísti-
cos depositados pelas empresas nos registos comerciais de todos os Estados Membros da UE. A combinação 
das bases de dados de DPI e da base de dados ORBIS foi efetuada em função da propriedade de DPI e o 
estudo utilizou informações financeiras e outras relativas às empresas registadas como proprietárias formais 
de patentes, marcas e/ou desenhos e modelos. Algumas empresas pertencentes à estrutura de um grupo 
maior podem não ser as proprietárias formais dos DPI (cuja propriedade formal poderá ser da empresa-mãe), 
mas ainda assim utilizam-nos nas suas atividades comerciais. 

Há várias formas de medir o desempenho económico de uma empresa. Devido às limitações de dados e à ne-
cessidade de realizar comparações assentes na mesma base (eliminando o efeito da dimensão da empresa 
sobre os resultados estatísticos), o «rendimento por trabalhador» foi escolhido como principal indicador 
de desempenho da empresa.

O conjunto de dados foi elaborado de tal forma que cerca de metade das empresas analisadas, 63 288, pos-
sui pelo menos uma patente, marca ou desenho ou modelo em carteira, o que permite comparar o desem-

1 Algumas estatísticas descritivas constantes do Capítulo 5 baseiam-se numa amostra ainda maior, de mais de 2,3 milhões de  
 empresas.

2 A principal razão reside no facto de os direitos de autor nem sempre serem registados e de as indicações geográficas não serem  
 registadas por empresas individuais.
 Em consequência, não existem quaisquer dados sobre a propriedade desses DPI a nível das empresas.



2.1 Metodologia

Os dados foram analisados utilizando três tipos de metodologia:

Em primeiro lugar, foram compiladas estatísticas descritivas para ilustrar as diferenças entre proprietários e 
não proprietários de DPI em termos das características económicas da empresa. A significância estatística das 
diferenças foi testada, sendo os resultados desta análise apresentados no Capítulo 5.

No Capítulo 6 figuram os resultados da análise econométrica dos dados, que permite um exame aprofundado 
da relação entre a propriedade de DPI pelas empresas e o desempenho económico das mesmas. Neste ponto, 
a presente análise contrasta com o estudo realizado em 2013 sobre os setores com forte intensidade de DPI, 
o qual descrevia a estrutura da economia em termos de utilização de DPI a nível setorial, mas não pretendia 
tirar conclusões analíticas. Os resultados da análise sugerem claramente que existe uma relação positiva sis-
temática entre a propriedade de DPI e o desempenho económico a nível de cada empresa considerada individ-
ualmente. O presente estudo fornece indícios dessa relação, com base na análise estatística de uma amostra 
muito vasta de empresas individuais.

Embora a causalidade no sentido restrito da palavra não possa ser provada à luz dos dados disponíveis, a 
análise econométrica permite que o investigador exclua diversos fatores adicionais que afetam o desempenho 
económico e «isole» a relação entre a propriedade de PI e o desempenho da empresa. No presente relatório, 
focar-se-ão várias teorias económicas que sugerem uma ligação causal entre a primeira e o segundo.
 
Por fim, os dados foram objeto de uma análise de agregados (clusters), destinada a identificar grupos de 
empresas (clusters) semelhantes no que se refere à propriedade de DPI. Os agregados são depois analisados 
para verificar se apresentam diferenças sistemáticas entre eles no que respeita às variáveis em apreço, desig-
nadamente o rendimento por trabalhador ou o número médio de trabalhadores por empresa. Esses resultados 
constam do anexo 8.4.

6   SUMÁRIO EXECUTIVO

penho das empresas proprietárias desses DPI com as empresas não proprietárias. Permite também analisar 
detalhadamente a relação entre o desempenho da empresa e a quantidade de DPI que detém. Tanto quanto 
sabemos, a cobertura deste conjunto de dados é significativamente superior à de qualquer outra fonte de da-
dos deste tipo atualmente disponível, garantindo uma amostra suficientemente grande para retirar conclusões 
sólidas e representativas.

O estudo não formula recomendações políticas, dado que tal formulação não faz parte do seu âmbito. Em 
contrapartida, fornece dados que podem ser utilizados pelos responsáveis políticos no seu trabalho e serve 
de base à sensibilização dos cidadãos europeus para a PI.
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2.2 Principais resultados

O Quadro 1 mostra as principais variáveis financeiras e empresariais das empresas incluídas na amostra rela-
tivamente ao ano de 2010.

Quadro 1: Valores médios das variáveis selecionadas por propriedade de DPI

Número de 
trabalhadores

Receita por 
trabalhador 

(EUR/ano)

Salários por 
trabalhador (EUR/

ano)

Não proprietárias de 
DPI

93.6 225 540 37 996

Proprietárias de DPI Todos os DPI 547,3 290 106 45 520

% de diferença comparada com as 
não proprietárias

484,6 % 28,6 % 19,8 %

Patentes 1 537,6 283 567 53 424

% de diferença comparada com as 
não proprietárias

1 542,6 % 25,7 % 40,6 %

Marcas 569,9 292 011 45 139

% de diferença comparada com as 
não proprietárias

508,8 % 29,5 % 18,8 %

Desenhos ou modelos 2 103,1 296 316 46 747

% de diferença comparada com as 
não proprietárias

2 146,7 % 31,4 % 23,0 %

Nota: Com base na observação disponível de 132 277 empresas. Todas as diferenças são estatisticamente significativas ao nível de 1 %. O grupo de 
«Proprietárias de todos os DPI» é constituído pelas empresas proprietárias de pelo menos uma patente, uma marca ou um desenho ou modelo, ou 
qualquer combinação dos mesmos. Os grupos de «Proprietárias de patentes», «Proprietárias de marcas» e «Proprietárias de desenhos ou modelos» são 
constituídos pelas empresas proprietárias de pelo menos um desses tipos de DPI. Dado que muitas empresas eram titulares de combinações dos três DPI, 
as proprietárias dos vários DPI sobrepõem-se.

Como mostra o Quadro 1, as empresas proprietárias de DPI tendem a ser maiores do que as empresas que 
não os possuem, quando medidas pelo número de trabalhadores (547 contra 94 trabalhadores, em média). 
Por conseguinte, os parâmetros de desempenho económico como, por exemplo, o rendimento, os lucros ou 
os salários são expressos por trabalhador.

Assim, as empresas proprietárias de DPI obtêm, em média, um rendimento por trabalhador 29 % mais el-
evado do que as não proprietárias. Pode considerar-se que este resultado é um dos principais do presente 
estudo. Em termos de cada categoria de DPI, as empresas proprietárias de DPI apresentam, em relação 
às outras, um desempenho médio superior de 26 % para as patentes, 29 % para as marcas e 31 % para os 
desenhos ou modelos.

O Quadro 1 também indica que as empresas proprietárias de DPI pagam, em média, salários 20 % mais 
elevados do que as não proprietárias. Neste aspeto, o efeito mais evidente está associado à propriedade de 
patentes (41 %), depois à propriedade de desenhos ou modelos (23 %) e, por fim, de marcas (19 %). Em-
bora, em termos de rendimento por trabalhador, as patentes, comparativamente às marcas e aos desenhos 
e modelos, pareçam estar menos associadas a um desempenho «extra», elas constituem o tipo de DPI, em 
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média, mais compensador para os trabalhadores. Este resultado também é coerente com os resultados do 
estudo anterior, que analisou o contributo dado à economia da UE pelos setores com utilização intensiva 
de DPI, em matéria de produto interno bruto, emprego, salários e comércio internacional3.

A análise econométrica apresentada no Capítulo 6 e cujos resultados estão resumidos no Quadro 2 infra 
confirma a associação positiva entre a propriedade de DPI e o desempenho económico, apresentando as 
empresas proprietárias de DPI um rendimento por trabalhador 28 % superior ao das não proprietárias.

Além disso, a análise mostra que essa relação é particularmente notória no caso das pequenas e médias 
empresas (PME)4, cuja definição, utilizada no presente relatório, se baseia no número de trabalhadores e 
no volume de negócios. As PME proprietárias de DPI registam um rendimento por trabalhador quase 32 % 
superior ao das não proprietárias. Deste modo, embora a maioria das PME da Europa não possuam DPI, 
as que os possuem têm um rendimento significativamente maior por trabalhador. No caso das grandes 
empresas, o rendimento por trabalhador é 4 % superior nas que possuem DPI. Neste caso, a análise 
revela que 4 em cada 10 grandes empresas europeias são proprietárias de DPI, mas a associação a um 
rendimento mais elevado por trabalhador é menos acentuado do que no caso das PME. Importa referir que 
estes resultados são obtidos sem deixar de atender a outros fatores suscetíveis de influenciar o desem-
penho da empresa, como, por exemplo, o país onde está localizada ou o setor em que opera.

A análise econométrica apresentada no Capítulo 6 revela ainda que o aumento do desempenho das em-
presas depende do tipo e da combinação de DPI. Os maiores aumentos de rendimento por trabalhador 
verificam-se em empresas proprietárias de marcas ou de marcas combinadas com desenhos e modelos: 
30 % e 39 %, respetivamente. O aumento do rendimento por trabalhador obtido pelas empresas que só 
possuem patentes é de 15 %, pelas que só possuem desenhos e modelos é de 15 %, pelas proprietárias 
de patentes e marcas de 17 %, pelas proprietárias de patentes e de desenhos ou modelos de 15 % e pelas 
proprietárias dos três tipos de DPO de 16 %.

Os valores acima indicados refletem comparações binárias, isto é, são comparadas empresas que não 
possuem um DPI específico com empresas que o possuem. Utilizando a análise econométrica, também é 
possível calcular o efeito do aumento do número de DPI de que uma empresa é titular. Este tipo de análise 
mostra que um aumento de 10 % na quantidade de marcas europeias de que uma empresa é proprietária 

3 Setores com uma utilização intensiva de DPI: contribuição para o desempenho económico e o emprego na União Europeia, IEP/IHMI, setembro de  
 2013.

4 Na aceção do artigo 2.º do Anexo da Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e 
 médias empresas (Recomendação PME), as pequenas e médias empresas são empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de  
 negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros.

Quadro 2: Propriedade de DPI e rendimento por trabalhador, por dimensão 
da empresa

Diferença da receita por trabalhador entre as empresas proprietárias de DPI e 
as não proprietárias

Grandes empresas + 4.0%

PME + 31.7%

Total + 28.0%

Nota: Com base na observação de 130 555 empresas. As diferenças são estatisticamente significativas com um nível de confiança de 99 %.
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está associado a um aumento do rendimento por trabalhador na ordem de 2,8 %, e que um aumento de 10 % 
na quantidade de marcas nacionais está associado a um aumento de 5,2 %; enquanto no caso das patentes, 
um aumento de 10 % na quantidade de patentes europeias da empresa gera um aumento de 1,8 %, e um au-
mento de 10 % na quantidade de patentes nacionais um aumento de 4,6 %. Quanto aos desenhos ou modelos 
nacionais, a análise sugere que um aumento de 10 % da quantidade na posse de uma empresa está associado 
a um aumento de 0,7 % do rendimento. No que toca aos restantes DPI, a análise econométrica não conseguiu 
estabelecer uma relação estatisticamente significativa, ou seja, não é possível afirmar com mais de 90 % de 
confiança que existe uma relação positiva entre o aumento da quantidade de DPI relevantes de uma empresa 
e o seu desempenho económico.

2.3 Limitações do estudo e orientações para futuras pesquisas

A análise apresentada neste estudo confirma que existe uma forte relação positiva entre a propriedade dos 
diferentes tipos de DPI e o desempenho das empresas, medido através do rendimento por trabalhador e dos 
salários pagos em média.

Contudo, tal como acontece com todas as análises estatísticas, estes resultados devem ser interpretados com 
prudência, pois não constituem uma prova conclusiva de que incentivar as empresas a fazerem maior utilização 
dos DPI conduzirá a um aumento do seu desempenho. O estudo revela uma relação positiva entre o facto de 
as empresas possuírem DPI e o seu desempenho (medido através do rendimento por trabalhador). Na verdade, 
a relação entre a propriedade de DPI e o desempenho da empresa pode materializar-se por meio de vários 
mecanismos. No entanto, os dados de que dispomos não permitem distingui-los nesta análise.

A metodologia utilizada no estudo permite identificar os proprietários de DPI por nome da empresa, tal como 
consta dos registos de DPI, combinando-o com a base de dados ORBIS, a maior fonte de informações de-
mográficas e financeiras das empresas europeias à disposição dos investigadores. No entanto, não existem na 
ORBIS informações suficientes para identificar todos os beneficiários/utilizadores de DPI para além dos seus 
proprietários imediatos.

Se bem que a base de dados ORBIS contenha informações sobre os vínculos económicos existentes entre 
empresas (Domestic Ultimate Owner and Global Ultimate Owner – proprietário final nacional e proprietário final 
global) essas informações não estão completas. Por outras palavras, parecem existir na ORBIS empresas pert-
encentes a grupos económicos de maior dimensão, mas relativamente aos quais a base de dados não indica 
vínculos de propriedade.

Tais vínculos foram tanto quanto possível tidos em conta na amostra aleatória utilizada para todos os modelos 
econométricos que estão no centro deste estudo (Capítulo 6). Esta amostra mais pequena foi limpa, na medida 
do possível, de modo a que as empresas estruturalmente incorporadas num grupo de maior dimensão fossem 
consideradas como uma entidade única. Deste modo, na análise econométrica, as empresas que podiam benefi-
ciar dos DPI pertencentes a outras entidades do seu grupo não foram tratadas como empresas não proprietárias 
de DPI. Todavia, este processo de limpeza só pôde ser parcialmente efetuado pelos motivos acima explicados, 
não sendo exequível para a amostra maior, de 2,3 milhões de empresas, utilizada na estatística descritiva.

Embora a falta de informações suficientes sobre os potenciais beneficiários de DPI afete tanto as empresas 
grandes como as PME, tem mais impacto nos resultados das primeiras. Estas tendem, mais do que as PME, a 
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estabelecer sucursais em muitos países europeus e agrupam a propriedade dos DPI numa única entidade 
que os gere a nível central. Ainda que esteja registada como propriedade de uma única empresa, esta car-
teira de DPI beneficia todas as empresas que fazem parte do grupo económico.

A análise económica dos benefícios obtidos por todos os utilizadores de DPI (proprietários, utilizadores e 
titulares de licenças) poderia ser mais informativa, mas não existe nenhum repositório público disponível 
com suficiente informação suficiente sobre o licenciamento de DPI. Em consequência, todos os estudos 
económicos semelhantes ao aqui apresentado e baseados em vastas amostras de empresas estão forçosa-
mente limitados aos benefícios da propriedade dos DPI e não aos da sua utilização.

Embora o presente estudo tenha ajudado a melhorar a nossa compreensão das relações entre o desem-
penho das empresas e a sua propriedade de DPI, as futuras pesquisas que utilizem o conjunto de dados 
compilado para o estudo ainda terão um longo caminho a percorrer. Por exemplo, podem ser realizadas out-
ras análises com base em subamostras separadas de empresas da indústria transformadora e de empresas 
de serviços para aprofundar os conhecimentos sobre a variação do impacto dos DPI no desempenho das 
empresas consoante os setores.

Outra opção para uma futura pesquisa seria a de analisar com mais pormenor o impacto dos DPI nas PME 
e nas jovens empresas. O conjunto de dados permite dividir as empresas em micro, pequenas e médias5, 
e, dada a relação significativa estimada entre a quantidade de DPI e o desempenho das PME, seria útil 
examinar esta dimensão com mais detalhe.

Por fim, a análise realizada no presente estudo baseia-se no número de DPI detido por cada empresa da 
amostra. Um desenvolvimento da análise ainda mais interessante consistiria em avaliar até que ponto a 
«qualidade» de uma patente, marca ou desenho ou modelo afeta essa relação. É provável que os DPI de 
maior qualidade tenham mais impacto no desempenho do que os de menor qualidade. Por conseguinte, os 
resultados apresentados no presente estudo são apenas uma «média» desses efeitos.

5  A categoria das PME é habitualmente dividida em subcategorias com base no número de trabalhadores: 1-10 (microempresas), 11-50 (pequenas  
 empresas) e 51-250 (médias empresas).
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