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O técnico de telecomunicações Nélio José Nicolai, de 63 anos, retrata de forma exemplar o estado 
da inovação tecnológica no Brasil:  
 
inventor do identificador de chamadas telefônicas - batizado por ele de bina, sigla de "B identifica 
o número de A" - nunca recebeu um centavo em direitos. Mesmo com patentes registradas. Usado 
por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, o bina permite a quem recebe a ligação saber o 
número de quem está ligando.  
 
"O Brasil tem a fama de não respeitar as patentes estrangeiras, mas na verdade nós que estamos 
levando desvantagem", reclama Nicolai. "O bina é o aparelho mais pirateado do planeta." Morador 
em Brasília, ele esteve ontem no Senado, conversando com parlamentares. A Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Pirataria aprovou terça-feira o requerimento da deputada Vanessa 
Grazziotin (PC do B-AM) para convocar Nicolai, que falará sobre a luta que trava há mais de duas 
décadas para ter seu direito reconhecido.  
 
A idéia do bina veio em 1977, quando o técnico, então funcionário da Telebrás, assistia a uma 
palestra sobre centrais telefônicas. Lutando com a falta de recursos, o inventor colocou o 
equipamento no mercado somente em 1982. A primeira patente brasileira do bina foi requerida 
em 1981 e a segunda em 1992. Com mais de 100 patentes no País, Nicolai tem registros de seu 
invento em 38 países.  
 
A invenção do identificador de chamadas é uma controvérsia internacional.  
 
Nos Estados Unidos, Carolyn A. Doughty, dos Laboratórios Bell (que hoje pertence à Lucent 
Technologies), é considerada a mãe do "caller ID" (identificador de chamadas). Ela pediu o 
registro de sua patente em 1983, um ano depois do lançamento comercial do produto no Brasil. 
"Eu mesmo pedi registro da patente nos EUA dois anos antes", diz Nicolai.  
 
O japonês Kazuo Hashimoto, considerado o inventor da secretária eletrônica, teria pedido a 
primeira patente do identificador de chamadas, no Japão, em 1976. Hashimoto também tem duas 
patentes americanas, emitidas em 1980 e em 1985. Nicolai diz que a tecnologia desenvolvida pelo 
japonês não era completa.  
 
Em 1996, o brasileiro recebeu uma medalha da World Intelectual Property Organization (Wipo). 
"O que eu gostaria era de ser reconhecido no País", explica. Ele é autor de três ações na Justiça, 
contra operadoras e fabricantes que comercializam o identificador de chamadas.  
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