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1. As patentes e a matemática 
 

1.1 Resultados de aprendizagem 
Neste módulo, vamos aprender sobre o que é uma marca comercial e quais podem ser as suas 
utilizações em relação à matemática, estatística e macrodados. No entanto, antes de aprofundar os 
conceitos acima, temos de saber o que é uma marca comercial, bem como outros aspetos 
fundamentais relacionados com este conceito. 
 
 
Após concluir este módulo, será capaz de: 

§ conhecer os princípios fundamentais da propriedade intelectual, em específico das patentes, 
§ descobrir a forma de funcionamento das patentes e o impacto das mesmas no quotidiano, 
§ aprender sobre a relação entre a matemática e as patentes. 

 
 
Duração estimada: 2 horas 
 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e definições 

 
Para começar, um dos fatores mais importantes que precisamos de conhecer é, pelo menos, uma 
pequena definição de patente. Uma patente é um conjunto de direitos exclusivos concedidos por um 
estado ao/à inventor/a de um novo produto ou tecnologia, o que pode ser explorado comercialmente 
durante um período limitado, em troca da divulgação da invenção. O registo de uma patente constitui 
a criação de um monopólio de uma forma artificial e enquadra-se na propriedade industrial, a qual, por 
sua vez, pertence ao regime da propriedade intelectual. O/a titular de uma patente pode ser uma 
pessoa ou várias pessoas nacionais ou estrangeiras, singulares ou coletivas, combinadas da forma 
especificada no pedido e na percentagem mencionada. O direito das patentes recai no que se chamada 
de propriedade industrial e, tal como os bens imobiliários, estes direitos podem ser transferidos por 
acordo entre pessoas vivas ou por sucessões, e podem ser alugados, licenciados, vendidos, trocados 
ou herdados. 
 
Seguindo a definição original da palavra, uma das finalidades do direito das patentes é induzir o/a 
inventor/a a divulgar o seu conhecimento para a evolução da sociedade, em troca de exclusividade 
durante um período limitado. 
 
Agora que conhecemos a definição da palavra patente, devemos aumentar o nosso conhecimento 
sobre as utilizações da palavra «patente». Existem vários tipos de patentes, embora caiam, 
principalmente, em três categorias: 
 
- Patentes de modelos de utilidade: estas patentes incluem máquinas, aparelhos, métodos, processos, 
produtos, etc.; 
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- Patentes de desenhos e modelos: esta categoria inclui linhas exteriores, ornamentos, texturas e 
aspetos estéticos de algo; 
 
- Patentes de plantas: incluem a clonagem de plantas e árvores; 
 
Outro aspeto a ter em conta é que não é possível patentear tudo. Existem elementos que não podem 
ser patenteados por uma razão ou por outra. Um dos elementos principais que não podem ser 
patenteados são os métodos ou procedimentos matemáticos. Isto é decidido pelos vários tipos de 
direito das patentes do mundo, mas, neste módulo, iremos focar-nos em dois conceitos fundamentais: 
a Convenção de Berna e o sistema de direito das patentes da União Europeia. 
 
A Convenção de Berna é um tratado internacional sobre a proteção dos direitos de autor das obras 
literárias e artísticas. O seu primeiro texto foi assinado a 9 de setembro de 1886 em Berna (Suíça). Foi 
complementado e revisto várias vezes e foi alterado pela última vez a 28 de setembro de 1979.  
 
A Convenção de Berna é regida por três conceitos simples. Os três princípios fundamentais são os 
seguintes: 
 
1. As obras literárias e artísticas de autores dos países da União, ou publicadas pela primeira vez num 
destes países, podem receber a mesma proteção, em cada um dos outros Estados contratantes, 
conferida pelos mesmos às obras dos cidadãos nacionais; 
 
2. Esta proteção não deve ser atribuída condicionalmente mediante o cumprimento de qualquer 
formalidade; 
 
3. Esta proteção é independente da existência de proteção correspondente no país de origem do 
trabalho. No entanto, se um Estado contratante oferecer um termo superior ao mínimo prescrito pela 
convenção, e a obra deixar de estar protegida no país de origem, a proteção pode ser recusada quando 
a proteção no país de origem for interrompida. 
 
Por outro lado, o direito das patentes da UE é o direito que temos de cumprir no nosso território e o 
direito que, ao nível jurídico, tem a maior validade. As patentes da União Europeia baseiam-se em dois 
sistemas: o sistema nacional de patentes e o sistema europeu de patentes. Nenhum deles assenta em 
legislação comunitária. As patentes nacionais foram as primeiras a serem criadas. Estas patentes têm 
sido harmonizadas de facto em todos os países da UE: todos os membros da UE assinaram a 
Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (20 de março de 1983) e o Acordo 
TRIPS. 
 
Registar uma patente confere-lhe direitos exclusivos sobre uma invenção durante um período limitado, 
normalmente, de 20 anos. Ninguém pode criar, utilizar, disponibilizar para venda, vender ou importar 
um produto ou processo baseado na sua invenção patenteada. Uma pessoa pode receber uma 
permissão temporária para utilizar a invenção através de um acordo de licença de patente ou vender 
a patente a outra pessoa. Uma patente não pode ser renovada após a expiração da validade. 
 
Agora que samos mais sobre patentes, vamos avaliar os benefícios e as desvantagens de possuir uma 
patente. 
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Quais são os benefícios de possuir uma patente? 
 
Para começar, as patentes garantem a existência de um plano para qualquer coisa que seja útil ou 
prática. O estado concede aos titulares de patentes proteção sobre controlos comerciais durante a vida 
legal de uma patente. A declaração de patente é exemplificada por uma limitação no mercado das 
contrafações ou pelo défice de inovação no mercado devido ao caráter monopolístico da patente. As 
limitações no mercado das imitações permitem que o/a titular da patente aumente os custos acima do 
custo de equilíbrio do mercado, dando benefícios incomuns ao/à titular da patente. 
 
Adicionalmente, quando ocorre uma violação intencional, as patentes oferecem direitos 
predominantes. Claramente, as consequências económicas deste tipo de proposta são evidentes. Se 
o tribunal determinar que a concorrência copiou conscientemente e que a violação causou danos, o/a 
titular da patente pode reclamar uma restituição da concorrência. 
 
Por outro lado, uma patente também pode gerar consequências negativas. Para começar, a obtenção 
de uma patente é dispendiosa, custando normalmente grandes somas. As despesas incorporam custos 
diretos sobre serviços jurídicos, bem como custos independentes (por exemplo, o tempo do/a autor/a) 
para apresentar a invenção aos advogados especializados em patentes e aos serviços administrativos 
de patentes. Estas despesas disparam se o pedido incluir jurisdição internacional. 
 
Adicionalmente, em comparação com outros tipos de propriedade intelectual, as patentes possuem 
finanças familiares relativamente limitadas. Uma patente tem uma vida jurídica de 20 anos a partir da 
data de conclusão e de submissão do pedido de patente. Uma vez que a data de registo mais recente 
é o ponto inicial do relógio jurídico, as patentes são tipos de PI únicos no sentido de que o processo 
de atribuição da patente consome uma parte significativa das finanças pessoais da pessoa que pediu 
a patente. Esta questão possui ramificações legítimas e substanciais. 
 
Em relação ao, agora repetitivo, tema da matemática aplicada na propriedade intelectual e vice-versa, 
encontramos na Internet várias opiniões de muitos especialistas no assunto sobre este evento. Para 
resumir, de certa forma, na área científica da matemática, e especialmente entre os matemáticos, não 
existe sentido de titularidade em si nas suas criações. 
 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 
Conforme discutido nos módulos anteriores, a implementação da propriedade intelectual na área da 
matemática é quase impossível, também no caso das patentes. No entanto, podemos considerar o 
exemplo de alguns países que, de acordo com a respetiva legislação que é diferente da legislação da 
UE, conseguiram patentear certos métodos, aplicações ou aspetos da matemática. 
 
Primeiro, dependemos do facto de que, pelo menos, para das nossas fronteiras, foi possível patentear 
certos casos. Os casos mais comuns e recentes que encontrámos sobre patentes relacionam-se com 
algoritmos. Mas, primeiro, precisamos de nos questionar se um algoritmo pode ser patenteado. 
 
Atualmente, não existe legislação industrial ou relativa à propriedade industrial que refira 
expressamente a proteção de algoritmos e existe uma grande incerteza jurídica sobre a proteção dos 
mesmos. Adicionalmente, estes não são protegidos da mesma forma em todos os países, o que 
contribui para dificultar as estratégias de proteção das empresas. 
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Na Europa, o Instituto Europeu de Patentes (IEP) recusou a maioria dos pedidos de patente sobre 
métodos baseados em algoritmos. Pelo contrário, nos EUA, tem havido uma tendência progressiva no 
sentido da aceitação deste tipo de patentes. 
 
Neste contexto, muitas empresas recorrem à proteção de segredos comerciais. Um algoritmo, 
adicionalmente, pode ser considerado conhecimento especializado (ou seja, a chave para a vantagem 
competitiva) e, como tal, deve ser protegido ao abrigo da legislação relativa à concorrência desleal 
(para a exploração de segredos industriais ou comerciais) e do Código Penal (para a apropriação ou 
divulgação ilegítima de segredos industriais). A Comissão Europeia apresentou recentemente uma 
proposta de diretiva para fortalecer a proteção do conhecimento especializado e dos segredos 
comerciais. 
Para nos concentrarmos num caso específico, vamos focar-nos no PageRank, que é o algoritmo de 
pesquisa da Google. Foi desenvolvido pelos fundadores da Google, Larry Page (que deu nome ao 
algoritmo) e Sergey Brin, na Universidade de Stanford, enquanto estudavam ciência da computação. 
Um algoritmo de pesquisa na Internet é um conjunto de instruções que descreve o procedimento a 
seguir para encontrar um resultado específico e concreto na Internet, dentro de uma estrutura de dados 
maior. 
 
PageRank assenta na natureza democrática da Web ao utilizar a sua grande estrutura de ligações 
como indicadora do valor de uma página particular. O Google interpreta uma ligação da página A para 
a página B como um voto dado pela página A à página B. Mas o Google vê para além do volume de 
votos ou ligações que uma página recebe; também analisa a página que dá o voto. Os votos dados 
pelas páginas consideradas «importantes», ou seja, com um PageRank elevado, valem mais e ajudam 
a tornar outras páginas «importantes». O PageRank de uma página reflete a sua importância na 
Internet. 
 
Devido à importância comercial de aparecer entre os primeiros resultados de uma pesquisa no motor 
de busca, desenharam-se métodos para manipular artificialmente o PageRank de uma página. Estes 
métodos incluem o spamming, que consiste em adicionar ligações em certas páginas Web, como blogs, 
livros de visitas, fóruns na Internet, etc., com a intenção de aumentar o número de ligações que 
apontam para a página. 
 
Em 2019, a patente do PageRank expirou. Mas o facto de, desde então, qualquer pessoa o conseguir 
utilizar livremente deixou de ser relevante: muitas pessoas criaram algoritmos semelhantes para 
atribuir e calcular a «importância» ou «relevância» de um conjunto de ligações em bases de dados 
maiores e em documentos com hipertexto, tais como a World Wide Web. 
 
Em suma, o PageRank foi um dos segredos mais bem guardados pela Google. No entanto, têm surgido 
muitos outros algoritmos semelhantes e, claramente, satisfizeram as nossas necessidades ao 
pesquisar na Internet, utilizando o Google ou qualquer outro motor de busca ou browser. 
 
 

1.2.3 Exemplos práticos 
 
Na secção de exemplos práticos, foi realizado um inquérito para compreender melhor a direção deste 
assunto. 
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Na primeira pergunta, é feita uma pergunta simples, mas importante para a continuação do inquérito, 
a qual era se sabiam o que é uma patente. A maioria sabe o que é uma patente e apenas 14,3% não 
sabe o que é. 
 
O que podemos observar nesta pergunta é, pelo menos em termos gerais, os especialistas sabem o 
que é uma patente, embora em alguns casos excecionais, não sabiam como o explicar. No entanto, 
consideramos este ponto de vista muito interessante, uma vez que é fundamental para o 
desenvolvimento das restantes perguntas. 

 
 

 
 
A pergunta seguinte procurava saber se achavam que um algoritmo deveria ser patenteado, tal como 
o do motor de busca Google. Mais de metade concordou que o algoritmo deveria ser patenteado, 
enquanto os inquiridos restantes discordaram. 
 
Em seguida, perguntou-se aos especialistas se consideram apropriado que um algoritmo, tal como o 
da pesquisa do Google, seja patenteado. Neste caso, houve uma maior disparidade nas opiniões. 
Alguns, por um lado, consideram que patentear este tipo de algoritmo é a coisa certa a fazer, 
especificamente 57,1% dos especialistas. Os restantes partilhavam da opinião contrária. Nesta 
pergunta, há uma ligeira maioria, que nos pode informar sobre as razões para patentear e outros que 
se opõem a esta decisão e preferem manter tudo como está hoje. Na secção de estudos de caso, 
iremos observar as razões destas respostas. 
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E, por fim, foram questionados se os algoritmos das redes sociais têm demasiado acesso a dados 
pessoais para realizarem pesquisas. Aqui, a maioria concordou que têm demasiado acesso a dados 
pessoais, enquanto apenas 14,3% discordou. 
 

 

 
 

1.2.4 Casos de estudo 
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Quanto aos casos de estudo, vamos avaliar as suposições ou eventos hipotéticos que podem ocorrer. 
Primeiramente, sabemos que os algoritmos acedem a muitos dados pessoais sobre nós, os 
utilizadores. Por vezes, esta utilização de dados através dos conhecidos cookies implica um abuso 
excessivo de recolha de dados. Uma grande parte dos inquiridos concorda que estamos a entregar 
estes dados gratuitamente a empresas como a Google, o que pode, por vezes, ser perigoso. Não 
esqueçamos que estas empresas, frequentemente, vendem os nossos dados a terceiros para 
beneficiar de forma informativa e financeira. De acordo com os especialistas, isto deveria ser 
estritamente proibido, uma vez que não é moral. 
 
Por outro lado, também foram inquiridos sobre se consideravam que os algoritmos deveriam pertencer 
ao domínio público. Nesta pergunta, houve uma grande disparidade nas opiniões; embora se focasse 
uma resposta com «sim» ou «não», os argumentos fornecidos eram completamente diferentes uns dos 
outros. 
 
Para começar, um dos nossos especialistas acredita que a criação e disseminação destes algoritmos 
deve ser privada. Na sua visão, defende que toda a informação recolhida pelos algoritmos é pessoal 
e, por isso, enquanto entidade de recolha de dados pessoais, os algoritmos não devem pertencer ao 
domínio público. 
 
No entanto, entre os argumentos a favor e contra, considera-se que cada empresa tem os seus próprios 
procedimentos em segundo plano. As empresas privadas não devem oferecer uma tao grande 
quantidade (e qualidade) de informação, acima de qualquer razão, para garantir a segurança e a 
privacidade destes dados. 
 
Por outro lado, existe outro grupo de respondentes que prefere não se envolver totalmente nesta 
controvérsia. Consideram excessiva a utilização dos nossos dados, mas não sabem em que medida 
pode, ou não, ser benéfico manter, ou não, no domínio público os algoritmos de pesquisa que acedem 
aos nossos dados. 
 
Todos os outros especialistas que inquirimos concordam que estes algoritmos devem pertencer ao 
domínio público. Primeiramente, porque estes algoritmos acedem a grandes volumes de dados, nós, 
os consumidores, precisamos de conhecer as possíveis consequências a que nos estamos a expor. A 
cibersegurança é uma componente indispensável da sociedade de hoje e não podemos deixar os 
nossos dados nas mãos erradas. 
 
Semelhantemente, outros especialistas concordam que o código e o algoritmo o deveriam ser, de 
qualquer forma. Adicionalmente, isto também deveria servir, ao nível jurídico, para regular, em certa 
medida, como e de que forma um algoritmo pode aceder aos nossos dados pessoais. 

 

1.3 Avaliação de conhecimentos 
Avaliação de estilo questionário, baseada no conteúdo principal. Marque a resposta correta a negrito 
se necessário. Inclua 10 perguntas sobre o seu módulo. Aumente o nível de dificuldade 
gradualmente. 
 
Pergunta 1 — A matemática é patenteável. 
[Falso] [Verdadeiro] 
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Pergunta 2 — PageRank é o algoritmo de pesquisa utilizado pela Google. 
[Sim] [Não] [Sim, mas agora a Google utiliza outro algoritmo] 
 
Pergunta 3 — As patentes na União Europeia baseiam-se em dois sistemas. 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 4 — Assinala as duas opções CORRETAS sobre os tipos de patentes. 
[Patentes de modelos de utilidade] [Patentes de desenhos e modelos] [Patentes de mobilidade] 
[Patentes úteis] 
 
Pergunta 5 — Quais são os benefícios de possuir uma patente? Existem duas opções certas. 
[Proteger ideias valiosas]  
[Não existem benefícios pessoais]  
[A ideia é patenteada para sempre e ninguém a pode copiar]  
[Se a sua ideia for copiada intencionalmente, a parte culpada assume as consequências] 
 
Pergunta 6 — A matemática só pode ser patenteada nos Estados Unidos. Existem duas opções certas. 
[A matemática não pode ser patenteada nos Estados Unidos]  
[Só os algoritmos podem ser patenteados, mas os processos matemáticos podem ser patenteados na 
UE]  
[Existem algoritmos que foram patenteados, mas, consoante a legislação do país ou da região, 
são, ou não, aceites]  
[Nos Estados Unidos, é possível, pelo menos, é permitido dentro do enquadramento legal] 
 
Pergunta 7 — A utilização de algoritmos está estreitamente relacionada com a utilização pessoal dos 
nossos dados. Existem duas opções certas. 
[Não, a utilização de dados está relacionada com os cookies]  
[Não, mas, por vezes, acedem à nossa informação]  
[Sim, e, por vezes, existem problemas com o tráfego de dados]  
[Sim, e muitos outros browsers encontraram formas de criar algoritmos, tal como o 
PageRank] 
 
Pergunta 8 — Faça corresponder os termos às respetivas definições. 
Patentes de modelos de utilidade: máquinas, aparelhos, métodos, processos, produtos; 
Patente de desenhos e modelos: linhas exteriores, ornamentos, texturas e aspetos estéticos de algo; 
Patente de plantas: clonagem de plantas e árvores. 
 
Pergunta 9 — Faça corresponder os conceitos às respetivas explicações. 
Algoritmo: uma sequência finita de instruções bem definidas, normalmente, utilizada para resolver 
uma classe de problemas específicos ou realizar uma computação; 
Patente: é um tipo de propriedade intelectual que dá ao/à titular os direitos legais de excluir outras 
pessoas de utilizarem ou venderem uma invenção, durante um período de anos limitado; 
Convenção de Berna: um acordo internacional que rege os direitos de autor; 
Proteção de dados: controlo legal sobre o acesso e a utilização de dados armazenados em 
computadores; 
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Matemática: a ciência abstrata de números, quantidades e espaços, enquanto conceitos abstratos ou 
aplicada a outras disciplinas, tal como a física e a engenharia. 
 

 

1.4 Avaliação de competências 
 

Um bom exercício para aplicar todo o conteúdo da matemática e os módulos de patentes seria fazer 
perguntas morais, ou até filosóficas, ao implementar a informação apresentada.  
 
Através do módulo, pudemos ver a forma como a matemática, ou melhor, a tentativa de patentear 
elementos matemáticos está sujeita a várias opiniões e conceitos sociológicos diferentes, bem como 
a muitos acordos no seio da comunidade matemática, de um modo geral, sobre a utilização e o 
consumo gratuitos de elementos matemáticos.  
 
Assim, as seguintes perguntas podem ser feitas para refletir de forma crítica e objetiva sobre as 
patentes. 
 
As patentes indicam, entre muitas outras coisas, propriedade. Neste módulo e nos anteriores, vimos 
que a comunidade matemática exclui este sentido de propriedade dos seus fundamentos, pelo que 
podemos perguntar-nos a nós mesmos: é necessário patentear certos elementos, se nem os próprios 
criadores estão interessados em detê-los? Devemos proteger certos elementos relacionados com a 
área da matemática, para os proteger em caso de cópia, fraude ou burla?  
 
Estas perguntas são um claro exemplo da implementação do pensamento crítico na questão da 
matemática e das patentes. Uma boa reflexão nestas questões traduz-se numa melhoria das 
competências nesta área. 
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