
China e Coréia sobem em ranking de patentes 
 
A China e a Coréia do Sul continuaram avançando firme no ranking de principais inventores do 
mundo em 2007, conforme os números divulgados ontem pela agência de patentes da 
Organização das Nações Unidas (ONU).  
 
Das 156 mil patentes internacionais depositadas na Organização Mundial de Propriedade 
Intelectual (Wipo, na sigla em inglês) no ano passado, perto de 7 mil tiveram como origem a 
Coréia do Sul e 5.500 vieram da China.  
 
Os números colocam os dois países bem atrás dos Estados Unidos, que se mantiveram no topo 
para patentes internacionais com perto de 52 mil registros.  
 
Coréia do Sul passa a França  
 
Mas a Coréia do Sul ultrapassou a França no quarto lugar depois da Alemanha (27.731) e do 
Japão (18.134) nos pedidos de registro de patentes.  
 
A China (5.456) viu seus pedidos de patentes saltarem em cerca de 40% em um ano e situou-se 
na sétima posição - na frente da Holanda (4.186) e dentro de notável distância do Reino Unido 
(5.553), segundo a Wipo."O crescimento no registro de patentes por uma série de países do 
nordeste asiático e a participação deles na atividade geral de patentes é bem expressiva e 
confirma a mudança dos modelos de inovação ao redor do mundo", disse Kamil Idris, diretor-geral 
da agência cuja sede fica em Genebra.  
 
A Wipo informou que os registros de patentes na China e na Coréia do Sul ganham popularidade 
porque as empresas locais e estrangeiras buscam explorar o potencial de novas tecnologias 
nessas regiões.  
 
Por uma taxa fixa de US$ 1,300 as empresas podem dar entrada na solicitação de proteção de 
patente em todos os 136 países que assinaram o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT, na 
sigla em inglês) da Wipo, evitando a necessidade de fazer registros individuais em cada país.  
 
A Matsushita Electric Industrial, do Japão, foi a corporação internacional que mais deu entrada em 
solicitações do PCT, com 2.100. Foi seguida pela fabricante holandesa Royal Philips Electronics 
com 2.041; a Siemens, da Alemanha, com 1.644 e a Huawei Technologies, da China, que escalou 
nove degraus para a quarta posição ao aumentar o número de solicitações em quase dois terços 
no ano passado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2007, Internacional, p. A14. 


