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O que é Propriedade Intelectual? 



 

 

 

 

 

 

 

O que é Propriedade Intelectual? 

É o conjunto de direitos que incidem 

sobre a criação do intelecto humano. 
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Conhecimento Tradicional 

Adaptado de JUNGMANN ET AL (2010) 

Propriedade Intelectual no Brasil 

Topografia de Circuito Integrado 



Direito Autoral 

Programa de 

Computador 

 

Protege o conjunto 

organizado de instruções. 

 

50 anos contados a partir 

de 1º de janeiro do ano 

subsequente ao da sua 

publicação. 

 

Lei do Software, nº 

9.609/1998. 

Propriedade Intelectual no Brasil 

Direito de Autor 

 

 

Protege obras literárias e 

artísticas. 

 

Biblioteca Nacional. 

 

70 anos após a morte 

dos autores. 

 

Lei de Direitos Autorais, 

nº 9.610/1998. 

 

 

 

 

Direitos Conexos 

 

Protege as interpretações 

de uma obra. 

 

70 anos contados a partir 

de 1º de janeiro do ano 

subsequente à execução 

e representação pública. 

 

Lei de Direitos Autorais, 

nº 9.610/1998. 

 

 

 

 
 



Propriedade Industrial 
 

Segredo Industrial 

 

Proteção de informação de 

natureza confidencial, que 

tenha valor comercial, 

reputando concorrência 

desleal o seu uso 

desautorizado.  

 

Vigente por período 

indeterminado. 

 

Lei de Segredo Industrial, 

nº 10.603/2002. 

 

Propriedade Intelectual no Brasil 

Marcas 

 

Protege a marca de um 

produto, serviço, 

certificação ou de natureza 

coletiva. 

 

10 anos, contados da data 

da concessão do registro, 

prorrogável. 

 

Lei de Propriedade 

Industrial, nº 9.279/1996 

Indicação geográfica 

 

Protege a indicação de 

procedência ou a 

denominação de origem de 

um produto de determinada 

região. 

 

Vigente pelo período de 

existência do produto. 

 

Lei de Propriedade 

Industrial, nº 9.279/1996. 



Propriedade Industrial 

Propriedade Intelectual no Brasil 

 

Desenho industrial 

 

Protege a forma plástica ornamental de um objeto, proporcionando resultado visual 

novo e original. 

 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 

 

10 anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos 

cada. 

 

Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/1996. 

 



O que é protegido pelo desenho industrial? 

• Protege a configuração externa do objeto e não o funcionamento do mesmo.  

• Essa proteção tem validade somente dentro dos limites  territoriais do país 
concedente (princípio da territorialidade da Convenção de Paris). 



Propriedade Industrial 

Modelo de Utilidade 

 

Descreve um objeto.  

 

15 anos. 

 

Requisitos: novidade, 

atividade inventiva, 

aplicação industrial e 

suficiência descritiva + 

melhoria funcional. 

 

 

 

 

 

Propriedade Intelectual no Brasil 

Patente 

 

Protege produtos, 

processos e aparelhos 

suscetíveis à aplicação 

industrial. 

 

Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial 

(INPI) 

 

Lei de Propriedade 

Industrial, nº 9.279/1996. 

 

 

Patente de Invenção 

 

Descreve uma tecnologia. 

 

20 anos. 

 

Requisitos: novidade, 

atividade inventiva, 

aplicação industrial e 

suficiência descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 



Propriedade Intelectual no Brasil 
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Invenção 
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Proteção “Sui Generis” 
 

 

 
Conhecimento Tradicional 

 

Protege os saberes e 

fazeres populares 

tradicionais. 

 

Vigente por período 

indeterminado. 

 

Lei de Patrimônio Genético 

e Conhecimentos 

Tradicionais, nº 

13.123/2015. 

 

 

 

Propriedade Intelectual no Brasil 

 
Topografia de Circuitos 

Integrados 

 

Protege um conjunto 

organizado de transistores 

e resistências dispostos 

sobre uma peça de 

material semicondutor.  

 

10 anos, contados da data 

da concessão do registro. 

 

Lei de Topografia de 

Circuitos Integrados, nº 

11.484/2007 

 
Cultivar 

 

Protege uma variedade de 

qualquer gênero ou espécie 

vegetal distinguível de outras 

conhecidas (coloração, porte, 

resistência a doenças). 

 

15 anos, com exceção de 

videiras, árvores frutíferas, 

florestais e ornamentais que 

são 18 anos. 

 

Lei de Cultivar, nº 9.456/1997 
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Adaptado de JUNGMANN ET AL (2010) 

Propriedade Intelectual na UFS 



http://cinttec.ufs.br  

http://cinttec.ufs.br/




Gestão da Propriedade Intelectual 

• Administração e organização de PI em instituições como empresas, 

instituições de pesquisa públicas ou privadas e qualquer outra 

entidade envolvida na criação e comercialização de direitos 

imateriais. 

• Incluir qualquer ativo imaterial que possa ter valor comercial ou que 

pode ser necessário para facilitar a exploração futura - requer uma 

organização centralizada responsável pela supervisão da criação e 

exploração comercial de direitos. 

 



• Aborda a tomada de decisões, planejamento, organização, 

controle e liderança, inovação e fomento do conhecimento, 

gerando riquezas, aumentando a competitividade e 

incentivando o desenvolvimento organizacional  

• Propicia o uso de ativos intangíveis de forma a aumentar a 

competitividade e vantagem estratégica.  

Gestão da Propriedade Intelectual 



Com uma gestão eficaz a empresa garante: 

• Seus direitos sobre resultados do processo inovativo; 

• Capacidade de comercializar esses ativos; 

• Capacidade de realizar licenciamentos, joint ventures e 

outros acordos envolvendo PI. 

Gestão da Propriedade Intelectual - Benefícios 



• Para instituições públicas de pesquisa e universidades, a 

conscientização da PI desempenha um papel central tanto no que diz 

respeito às perspectivas de uma maior comercialização de ativos 

quanto a razões para fortalecer a pesquisa e o ensino da reputação.  

• Um esquema adequado de gerenciamento de PI permite que as 

universidades em geral aumentem a liberdade de operação, permitindo 

a transferência de tecnologia e estabelecendo uma cultura de patente. 

Gestão da Propriedade Intelectual - Benefícios 



Gestão da Propriedade Intelectual – Aspectos importantes 

Monitoramento contínuo de se os direitos foram ou são provável de serem criados, 

Estabelecimento da propriedade de tais direitos, 

Colaboração e documentação dos direitos existentes (registrados e não 
registrados), 

Documentação e preparação de contratos de licenciamento e outros acordos (tais 
como projetos colaborativos ou joint ventures),  

Estabelecimento de políticas de auditoria de não divulgação ou PI 

Gestão da Propriedade Intelectual – Aspectos Importantes 



A estrutura de 

gerenciamento 

de PI pode, 

portanto, ser 

dividida da 

seguinte forma: 

• Inventário, documentação e monitoramento de ativos existentes 

• Facilitação de processos de tomada de decisão com pessoal científico 
e acadêmico 

• Assistência na formulação de políticas internas de PI e administração 
de licenças e outros acordos (exploração ou pesquisa colaborativa) 

• Assistência em relação à proteção e posterior registro de direitos 

• Detecção de potenciais parceiros comerciais e administração de 
acordos, incluindo assistência ou condução de negociações. 

• Monitoramento de direitos de PI (em colaboração com advogados 
especialistas) 



• Representam uma grande proporção do patrimônio líquido. A proteção e 

gestão destes tornou-se um imperativo comercial, exigindo o 

desenvolvimento de um conjunto de práticas que são abrangidas no campo 

da Gestão da Propriedade Intelectual. 

• Os direitos de PI podem ser transferidos, alugados (licenciados) ou 

hipotecados para terceiros.  

Gestão da Propriedade Intelectual - Ativos 



• As empresas desenvolvem estratégias para auxiliá-las na 

aquisição e manutenção de portfólios substanciais por meio de 

licenciamento e tecnologias de licenciamento cruzado, 

incentivando o desenvolvimento de PI dentro de suas próprias 

empresas e protegendo a PI que já possuem legalmente e com 

medidas disciplinares. 

Gestão da Propriedade Intelectual - Estratégias 



Gestão de Gestão de 
PIPI  

Identificar 

Avaliar 

Proteger Defender 

Explicitar 



UmaUma  políticapolítica  sobresobre  aquisiçãoaquisição  dede  IPIP  

• Deve-se considerar o melhor pacote de proteção e garantir que todos os direitos 

formais sejam adquiridos o mais cedo possível.  

• A criação de uma carteira de PI abrangente pode ser um investimento considerável. 

Este é particularmente o caso das patentes.  

• Deve-se avaliar cuidadosamente os custos e benefícios do patenteamento caso a 

caso e desenvolver uma estratégia / política sobre aquisições de patentes que seja 

apropriada, considerando seu orçamento e oportunidades de mercado. 

Gestão da Propriedade Intelectual - Estratégias 



UmaUma  políticapolítica  sobresobre  exploraçãoexploração  dede  IPIP  

Os ativos de PI podem ser explorados de várias maneiras: 

• Comercialização de produtos e serviços protegidos por PI;  

• Contratos de licenciamento ou franchising;  

• Venda de ativos de propriedade intelectual para outras empresas;  

• Criação de joint ventures;  

• Obter acesso à tecnologia de outras empresas por meio de acordos de 

licenciamento cruzado;  

• Obter financiamento de negócios 



UmaUma  políticapolítica  sobresobre  monitoramentomonitoramento  dede  IPIP  

• A consulta periódica de bancos de dados de patentes e marcas: 

• Para descobrir desenvolvimentos técnicos recentes e novas tecnologias, identificar 

novos parceiros ou fornecedores de licenciamento, novas oportunidades de 

mercado, monitorar atividades de concorrentes, identificar possíveis infratores e 

evitar infringir direitos de concorrentes. 

• Uma política sobre a aplicação de PI; 

• Uma política clara de imposição de PI é crucial devido às perdas que podem ocorrer 

pela existência de produtos falsificados no mercado e pelos altos custos envolvidos 

em algumas disputas de PI. 



• Documento principal, onde informações sobre os aspectos de PI dentro 

de uma entidade de pesquisa ou comercial são coletadas e organizadas.  

• Objetivo:  

1) Permitir acesso fácil a informações sobre direitos de PI existentes,  

2) Capacitar as organizações a alinhar estratégias de negócios e exploração usando 

portfólios IP como um ponto de controle para fins de exploração, avaliação e 

aplicação de direitos. 

Gestão da Propriedade Intelectual - Portfólio de PI 



• Auxilia nas decisões de negócios e permite a criação contínua de valor, 

• Mantém a clareza contínua sobre quais ativos imateriais existem ou 

provavelmente virão a existir, 

• Permite a certeza sobre quais direitos têm ou estarão sujeitos a licenças e / ou 

ao qual o acesso tenha sido concedido em benefício de terceiros, como em 

pesquisa colaborativa.  

• Os portfólios PI geralmente são gerenciados por especialistas em IP com um grau 

dedicado em gerenciamento de IP 

Gestão da Propriedade Intelectual - Portfólio de PI 



• Algumas das tarefas específicas de um  gerentegerente  dede  PIPI::  

• Estabelecimento de planos de gestão anuais para setores individuais; 

• Monitoramento do ciclo de vida de produtos protegidos desde a criação até a 

comercialização; 

• Aplicação e defesa de direitos contra infrações (e respectiva colaboração com 

advogados especializados); 

• Supervisionar os desenvolvimentos em áreas específicas com vistas a detectar 

direitos de terceiros para pesquisas futuras e outras colaborações; 

• Documentação de direitos adquiridos como parte de colaborações 

Gestão da Propriedade Intelectual - Portfólio de PI 



• Desafio: Alinhar o portfólio de PI com as estratégias existentes, em 
vez de simplesmente agrupar as listas de direitos existentes.  

• Não há uma resposta padrão de como essas estratégias devem ser, 
depende tanto das características da entidade em questão.  

• No entanto, é importante ter em mente que, por exemplo, diferentes 
direitos existentes devem ser vistos de forma holística, a fim de criar 
clareza antes de entrar em qualquer acordo. 

Gestão da Propriedade Intelectual - Portfólio de PI 



• A noção de gerenciamento interno de PI inclui qualquer aspecto relevante 

para uma documentação e organização adequadas de um portfólio de IP. 

Os três aspectos provavelmente mais importantes dizem respeito a: 

• A gestão de auditorias de PI; 

• A relação entre instituições de pesquisa e visitantes (como um aspecto 

crucial das auditorias de PI); 

• Questões gerais de primeira posse de direitos. 

Gestão Interna da Propriedade Intelectual 



Dependendo do caso, o gerenciamento interno de PI também pode 

envolver: 

• A formulação de estratégias de aplicação de PI; 

• O monitoramento e a aplicação dos direitos de PI; 

• A administração e assistência na negociação de acordos com terceiros, 

tais como a conclusão de consórcios ou acordos conjuntos de pesquisa, 

ou para a negociação de licenças individuais. 

Gestão Interna da Propriedade Intelectual 
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