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1. Marcas Registadas e Matemática 
 

1.1 Resultados de Aprendizagem 
Neste módulo, vamos aprender o que é uma marca registada e quais podem ser os seus usos 
relacionados com matemática, estatística, e big data. Contudo, antes de entrarmos nos conceitos 
acima mencionados, devemos saber o que é uma marca registada, bem como outros aspetos 
fundamentais relacionados com este conceito. 
 
Depois de completar este módulo, vai ser capaz de: 

§ Compreender os princípios básicos da propriedade intelectual. 
§ Descobrir como funcionam as marcas registadas e o seu impacto na vida quotidiana. 
§ Aprender sobre a relação entre a matemática e as marcas registadas. 

 
Tempo estimado: X horas 
 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e Definições 

 
Uma marca registada determina a identidade de um produto ou serviço, e a sua utilização é exclusiva. 
Isto significa que os direitos e a utilização ou reprodução desta marca só podem ser utilizados pelo seu 
proprietário. O sinal de uma marca registada pode ser uma palavra ou uma combinação de palavras, 
uma imagem ou um desenho, formas tridimensionais, sons e, em alguns países, cheiros, texturas e 
quaisquer outros que satisfaçam os requisitos de distinção e a possibilidade de serem representados 
por escrito ou graficamente. 
 
O conceito de marca registada tem uma longa história e um grande valor histórico. Foi no ano 1266 
quando, sob o reinado do rei Henrique III, os padeiros começaram a colocar pequenas marcas no pão, 
para poder diferenciar qual o pão que era daquela região ou daquele padeiro. Com algo tão simples 
como o pão, começaram a ser criados logotipos muito primitivos que são, sem dúvida, o prelúdio das 
nossas marcas atuais. 
 
Uma das formas mais comuns de registo de marcas é através do Instituto de Propriedade Intelectual 
da União Europeia, também conhecido como EUIPO. A sede deste gabinete é na cidade de Alicante. 
 
A principal função de uma marca registada é, sem dúvida, identificar a origem desse produto ou serviço. 
Este uso de marcas tem normalmente direitos exclusivos, como explicado acima. Outra coisa sobre a 
qual também devemos ser claros é que isto não é apenas utilizado por empresas, mas também por 
outros tipos de organizações, tais como ONGs, organizações não comerciais e até religiões. Trata-se, 
assim, de uma forma legal de proteger a sua identidade. 
 
A fim de proporcionar mais ordem dentro das marcas registadas, elas são abrangidas por uma 
organização denominada classificação de Nice. A Classificação de Nice baseia-se num tratado 
multilateral administrado pela OMPI, denominado Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional 
de Bens e Serviços para Fins de Registo de Marcas, concluído em 1957. Esta Classificação é 
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geralmente conhecida como a Classificação de Nice. O Acordo de Nice está aberto aos Estados que 
fazem parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Esta classificação é 
necessária para registar uma marca na categoria correta. Esta classificação é atualizada de 5 em 5 
anos, devendo a próxima atualização ocorrer em 2022, a menos que a crise da Covid-19 o impeça. 
 
A Classificação de Nice consiste numa lista de categorias, acompanhada por notas explicativas e uma 
lista alfabética de bens, e uma lista alfabética de serviços, indicando a categoria a que cada um dos 
bens ou serviços pertence. O título da categoria descreve em termos muito gerais a natureza dos bens 
ou serviços contidos em cada uma das 34 categorias de bens e 11 categorias de serviços. São 
acompanhados, quando apropriado, de notas explicativas descrevendo com mais pormenor o tipo de 
bens ou serviços incluídos na categoria em questão. A lista por ordem alfabética é uma lista de bens 
e serviços por ordem alfabética. Contém cerca de 10.000 entradas para bens e 1.000 entradas para 
serviços.  
  
No que diz respeito à matemática, tal como a conhecemos hoje, não conseguimos encontrar nenhuma 
categoria adequada. Não é possível registar um teorema, uma soma, ou um algoritmo como uma marca 
registada. Contudo, devemos estar conscientes de que a matemática está intimamente relacionada 
com o desenvolvimento da maioria dos produtos que podem ser registados no Instituto da Propriedade 
Intelectual da União Europeia. 
 
Quanto à duração dos direitos de uma marca registada, sabemos que estes se situam normalmente 
entre 10 e 15 anos, dependendo da legislação a que está sujeita. Estes direitos podem ser renovados, 
mas se esta renovação não for efetuada, os direitos a esse desenho ou produto perder-se-iam, 
portanto, a marca deixaria de estar protegida. Isto significa que qualquer pessoa poderia utilizá-la ou 
mesmo reproduzi-la de outra forma. 
 
Outro dos aspetos mais marcantes das marcas registadas são os símbolos que são utilizados para as 
acompanhar: 

- ™: Símbolo de marca registada, uma marca não registada, utilizada para promover ou marcar 
produtos. 

- ℠: SuperScript, um serviço ou marca não registada, utilizado para promover ou marcar serviços. 
- ®: Marca registada 

 
Como já viram, as marcas registadas fazem parte da nossa vida quotidiana, tal como os seus símbolos. 
Iremos agora analisar a importância da matemática nesta área, bem como a das estatísticas e big data. 
 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 
No domínio da matemática, não é possível implementar a propriedade intelectual porque esta não está 
coberta pela lei da propriedade intelectual. No entanto, existem outras frentes abertas em lugares fora 
da União Europeia que poderiam ser interessantes se a dada altura fosse contemplada a possibilidade 
de se poder registar a matemática, estatísticas ou big data no Instituto da Propriedade Intelectual da 
União Europeia. 
 
Como é impossível, pelo menos de momento, relacionar matemática e marcas registadas na União 
Europeia, tomemos como exemplo outro caso, especificamente nos Estados Unidos, onde a sua 
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legislação lhes permite fazer algumas coisas relacionadas com a matemática. O U.S. Patent and 
Trademark Office afirma que devem ser estabelecidos limites em certas áreas comerciais a nível legal 
no que diz respeito a marcas registadas. 
 
No entanto, todas as tentativas de criar marcas registadas matemáticas para além das nossas 
fronteiras têm sido fracassadas. Para ilustrar tudo isto, tomaremos como referência um artigo intitulado: 
"Trademark of common mathematical symbol creates controversy", que está publicado no website do 
Palendis Law Firm. 
 
Normalmente, uma marca registada é utilizada para proteger nomes, símbolos, logótipos e mesmo 
nomes de marcas. E um desses registos foi o de um homem do estado de Nova Iorque, cuja identidade 
vamos manter escondida como Sr. X. Esta pessoa é um artista baseado em Brooklyn, Nova Iorque. 
No ano de 2014, ele conseguiu registar um dos seus muitos desenhos, para depois poder vender T-
shirts e outros tipos de produtos com este logótipo, por assim dizer. O desenho que esta pessoa 
conseguiu registar como marca, foi o símbolo do número pi seguido de um ponto. 
 
Neste caso, qualquer pessoa sabe o que significa tanto o número pi como a própria letra no alfabeto 
grego. Não é necessário ser matemático, nem ter estudos muito avançados neste ramo da ciência para 
saber que é um número desenvolvido não só por um, mas por muitos matemáticos ao longo de muitos 
anos. Além disso, este longo número tem sempre carregado muito mistério por trás. A nível legislativo, 
tem havido muitas tentativas de simplificar esta complexa sequência de módulos, embora estas 
tentativas também não tenham tido êxito. 
 
Esta ação foi objeto de muita controvérsia sobre a utilização que deveria ser feita das marcas 
registadas. Este desenho foi registado na categoria 25, que trata da cobertura de vestuário, calçado e 
chapelaria.  
 
O Sr. X, na sequência da controvérsia, enviou uma carta de cessação ao website que estava a distribuir 
os produtos com o desenho que tinha registado como marca registada. A propósito, este website já 
tinha problemas legais suficientes não relacionados com tudo isto. Por conseguinte, a carta de 
cessação solicitava o seguinte: 
 

- Pediram um inventário de todos os produtos que infringem qualquer tipo de legislação relativa 
a marcas registadas e o caso específico do número Pi. 

- Inventário de todos os produtos com o número Pi, bem como de tudo o mais relacionado com 
esta letra grega. 

- Inventário de tudo o que esteja relacionado com o número Pi, tanto os desenhos como todos 
os produtos à venda que tinham no seu website, envolvendo terceiros. 

 
Confrontado com uma tal ofensa, o website começou por desativar o acesso a todos os produtos e 
seguiu-se de uma carta de cessação. Contudo, alguns dias mais tarde, o website restabeleceu o 
acesso a estes produtos, uma vez que recebeu muitas queixas sobre esta controvérsia. Por outro lado, 
o Sr. X recebeu ameaças de morte por ter registado o desenho do número pi, mas apesar disso, 
preferiu continuar a proteger a sua marca. 
 
Agora, conhecer este caso real de uma tentativa de marcar um elemento matemático, neste caso um 
símbolo, coloca mais problemas do que benefícios. Portanto, em jeito de conclusão e reflexão final 
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sobre esta secção, devemos refletir sobre os limites claros entre a matemática e a propriedade 
intelectual. Nem sempre podemos registar nada como marca; no entanto, é essencial saber que a 
maioria dos produtos que podem ser registados como marcas registadas precisam que a matemática 
seja criada. A matemática pode não poder ser registada como marca, mas faz parte do resto dos 
desenhos que fazem parte das marcas registadas.  
  

1.2.3 Exemplos práticos 
 
Como vimos ao longo deste módulo, a implementação destas duas disciplinas é mais complicada do 
que parece, razão pela qual, para a secção de exemplos práticos, foi realizado um inquérito com 
matemáticos de várias universidades espanholas para que, na medida do possível, eles possam 
fornecer uma visão mais específica deste assunto. 
 
Na primeira pergunta, a título de introdução, foi perguntado aos inquiridos se sabiam o que era uma 
marca registada. A grande maioria sabia o que era, mas outra parte, cerca de um terço, tinha alguma 
noção do que era, mas não seria capaz de o explicar. 
 

 
 
 
Depois, os 7 que responderam na parte da marca registada classificaram de 1 a 5 esta pergunta sobre 
a proteção dos métodos de estudo total ou parcialmente relacionados com a matemática. 
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Depois, na mesma escala de 1 a 5, deram o seu parecer sobre a sua posição relativamente à 
proteção de marcas registadas no Acordo de Nice de 1957. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em contraste com a pergunta anterior, fizemos a seguinte pergunta: Considera, pelo contrário, que 
estes procedimentos deveriam ser do domínio público como são hoje? As respostas foram ordenadas 
da mesma forma que as anteriores, de 1 a 5. 
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Finalmente, sobre a última questão, há uma grande maioria a favor de um voto negativo. No entanto, 
a única resposta fundamentada é sim, que analisaremos na próxima secção: Estudos de casos. 
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1.2.4 Estudos de casos 
 
Este módulo foi realizado entre vários licenciados em matemática da Universidade de Valência, da 
Universidade Autónoma de Madrid, e da Universidade de Valladolid. A seguir, explicaremos com mais 
detalhe as estatísticas acima referidas sobre a relação entre a matemática e a marca registada. 
 
Em primeiro lugar, a intenção da primeira pergunta é simplesmente descobrir qual o nível de 
conhecimento dos inquiridos sobre marcas registadas. Parece que a maioria deles sabe o que é marca 
registada, o que torna muito mais fácil de compreender o resto do inquérito. No entanto, há duas 
pessoas que, embora saibam o que é uma marca registada, não seriam capazes de a explicar com as 
suas próprias palavras. Isto significa que mesmo que conheçam o termo ou possam mesmo ter alguma 
noção do que é, não é um conceito que tenham dominado. Isto indica que como as duas disciplinas 
são tão diferentes, há ainda um longo caminho a percorrer antes de ambas poderem ser 
implementadas. 
 
Posteriormente, as questões começaram a tornar-se um pouco mais específicas, mas podemos dizer 
que, em geral, existe uma clara tendência para iniciar uma simples implementação da propriedade 
intelectual na matemática. Mais especificamente, aplicando-a a tratados, livros, ou artigos 
completamente relacionados com o assunto. Há apenas um inquirido que não concorda 
particularmente com esta afirmação, preferindo um modelo de marca registada como o atual, por outras 
palavras, inexistente. 
 
A percentagem de acordo na Classificação dos Acordos de Nice é muito mais mista. Alguns deles 
consideram que embora a matemática faça parte da maioria dos elementos que podem ser registados 
como marca, deve ser paga ou, pelo menos, abrangida de alguma forma na legislação sobre marcas 
registadas.  No entanto, há outro grupo de inquiridos que acredita exatamente o contrário. Além disso, 
há também uma percentagem que não é nem a favor nem contra, principalmente devido à falta de 
informação sobre esta questão específica. Parece que o Acordo de Nice é um elemento-chave a ser 
revisto com vista à implementação futura da matemática como marca registada. 
 
Quanto à proteção de procedimentos matemáticos, há um claro negativismo. No entanto, uma pessoa 
considera que deveria haver, especialmente no campo da criptografia. Esta pessoa considera que 
sistemas como o AES, ou DES, devem ter legislação a este respeito, embora como se trata de um 
sistema de criptografia, não deve ser revelado o que está por detrás dele. 

 

1.3 Avaliação de Conhecimentos 
Avaliação em forma de questionário com base no conteúdo principal. Por favor, marque a resposta 
correta a negrito quando necessário. Inclua 10 perguntas para o seu módulo. Aumente gradualmente 
o nível de dificuldade. 
 
Questão 1: A utilização de uma marca registada é exclusiva do titular. 
[Verdadeiro]  



 
Capacitar a inovação nas STE(A)M 
através da sensibilização para a PI. 

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

11 

[Falso] 
 
Questão 2: Onde devem ser registadas as marcas registadas para serem válidas na União Europeia? 
[Na EUIPO]  
[No Tribunal de Nice]  
[Não precisam de estar registados em nenhuma organização.] 
 
Questão 3: Uma marca registada é:   
[Uma marca registada determina a identidade de um produto ou serviço]  
[Uma marca é uma forma de patentear alguns objetos]  
[Uma marca registada determina a utilidade de um produto ou serviço] 
 
Questão 4: Quais destes produtos NÃO são elegíveis para registo de marca? 
[Número Pi]  
[O algoritmo Google]   
[Uma marca como a Starbucks]   
[Elementos Religiosos] 
 
Questão 5: O número pi pode ser registado como uma marca comercial? 
[Não, porque pertence à matemática]  
[Absolutamente]   
[Se pudesse ser feito nos EUA, poderia ser feito na UE].   
[Neste momento, a legislação não o permite.] 
 
Questão 6: O SuperScript é… 
[Uma marca comercial]  
[Uma marca registada]  
[um serviço ou marca não registada]   
[um serviço de promoção ou de marca] 
 
Questão 7: A matemática pode ser registada como uma marca comercial, dependendo da categoria 
em que é feita? 
Sim, pode registar-se em várias categorias 
Só se pode registar na categoria "matemática".   
Nos Estados Unidos, pode fazê-lo, mas existem problemas legais.  
Na União Europeia, a matemática não pode ser registada como marca comercial em nenhuma 
circunstância. 
 
Pergunta 8 (correspondência): Fazer corresponder os termos com as suas definições. 
™: Símbolo de marca registada, uma marca não registada, utilizada para promover ou marcar 
produtos. 
Marca Registada: determina a identidade de um produto ou serviço 
℠: SuperScript, um serviço ou marca não registada, utilizado para promover ou marcar serviços. 
®: Marca registada 
 
Pergunta 9 (correspondência): Fazer corresponder os conceitos com as suas explicações. 
Identidade: representa a origem, a qualidade e a boa vontade ligada a um negócio 
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Big data: conjuntos de dados extremamente grandes que podem ser analisados computacionalmente 
para revelar padrões, tendências e associações, especialmente relacionados com o comportamento e 
interações humanas. 
EUIPO: responsável pela gestão das marcas registadas da UE e do desenho ou modelo comunitário 
registado 
Acordo de Nice: é um sistema de classificação de bens e serviços para efeitos de registo de marcas 
 

 

1.4 Avaliação de Competências 
 

Em termos da aplicação efetiva da marca registada e da matemática, juntamente com a relação com 
a propriedade intelectual, devemos considerar os múltiplos fatores que afetam estas disciplinas, para 
além de todos os conceitos que aprendemos ao longo deste módulo. 
 
Durante muito tempo, tem havido uma tendência clara contra a proteção dos procedimentos 
matemáticos, uma vez que não existe um sentido de propriedade conhecido como tal. Dentro disto, 
existem muitas correntes ideológicas, sociológicas e morais que determinam as opiniões sobre este 
evento. 
 
Por conseguinte, devemos colocar-nos certas questões para termos uma visão mais realista e analítica 
desta questão. Registar algo como uma marca implica um sentido de propriedade que não é habitual 
na comunidade matemática, por isso, devemos entrar num campo que não é o nosso, quando também 
sabemos que o resto dos casos para além das nossas fronteiras têm sido um fracasso? 
 
A partir desta última pergunta, podemos seguir diferentes vertentes, duas das quais podem ser as mais 
polarizadas. Em primeiro lugar, podemos aprender com os erros cometidos noutros sistemas jurídicos 
e ser suficientemente inteligentes para não os repetir, bem como adaptar os costumes da comunidade 
matemática à legislação atual. Por outro lado, podemos inclinar-nos para a afirmação de que se virmos 
que as tentativas de legislação foram em vão, não vale a pena tentar, pois há exemplos suficientes 
para saber que talvez não seja a melhor opção. 
 
Através do pensamento crítico, acompanhado pelo conhecimento presente neste módulo, podemos 
refletir sobre o que nos poderá servir melhor, e assim concluir mais perto do cenário atual. 
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