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O que é Propriedade Intelectual?

 Expressão genérica de um conjunto de direitos

que garante a responsáveis por qualquer

produção do intelecto (seja nos domínios

industrial, científico, literário e/ou artístico) o

direito de auferir, ao menos por um

determinado período de tempo, recompensa

pela própria criação.
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O que é Propriedade Intelectual?

Direito Autoral: Direitos outorgados aos autores

de obras intelectuais (literárias, artísticas ou

científicas).

Propriedade Industrial: Direitos que

compreende as patentes, os desenhos

industriais, as marcas, indicações de

geográficas, software, bem como a repressão da

concorrência desleal.
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A evolução da tecnologia.

IBM 350 disk storage unit



A evolução da tecnologia.



DIREITOS AUTORAIS



DIREITOS AUTORAIS

 Para que serve?

 Proteger todas as obras do domínio literário,

científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a

forma de expressão.

 Quais os requisitos?

 Não é necessário que a obra literária, artística e

cientifica seja de qualidade ou apresente mérito

artístico. Ela deve, entretanto, ser original.



DIREITOS AUTORAIS

 Quais os Direitos garantidos?

 Direito de extrair um benefício financeiro em

virtude da utilização de sua obra por terceiros.

 Direito de adotar certas medidas para preservar o

vínculo pessoal existente entre o autor e a obra.

 Direito de autorizar fotocópias, cópias impressas ou

cópias de digitais ou outros tipos de copias de uma

obra.

 Direito de interpretação, de execução ou de

comunicação ao público de uma obra.



DIREITOS AUTORAIS

 Quais os benefícios da proteção?

 Estimulo a produção e desenvolvimento artístico 

através de retornos financeiros.

 Estimulo a economia local e desenvolvimento 

econômico do município, estado e país.

 Onde solicitar a proteção?

 Biblioteca Nacional



DIREITOS AUTORAIS

Qual o Tempo de proteção?

 50 a 70 anos

Custo de proteção?

 A partir de R$ 20,00 (vinte reais)



PATENTE



PATENTE

 Para que serve?

 Proteger uma invenção e garantir ao titular os

direitos exclusivos para usar sua invenção por

um período limitado de tempo, sendo

invenção definida como uma nova solução

para um problema técnico.
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PATENTE

 Quais os Requisitos para proteção?

* Novidade - a invenção nunca deve ter sido realizada,

executada ou usada anteriormente.

* Atividade inventiva - a invenção deve representar um

desenvolvimento suficiente em relação ao estado da técnica

antes de sua realização, para que seja considerada patenteável

“não obvia”.

* Aplicação industrial - a invenção deve ser suscetível de

ser utilizada de algum modo.
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PATENTE

 Quais os Direitos garantidos pela Patente?

* Direito de impedir que terceiros produzam, use,

venda ou importe a invenção patenteada.

* Direito de ceder, vender ou licenciar a patente.

* Direito de prioridade no deposito de patentes

em outros países signatários da convenção de

Paris.
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PATENTE

 Quais os Benefícios da patente:

* Protege e incentiva o progresso tecnológico.

* Recompensa a divulgação da criação de um objeto

novo, assim como o futuro desenvolvimento, ou

aperfeiçoamento das tecnologias existentes.

* Estimula o desenvolvimento tecnológico e

econômico do Estado e País.
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PATENTE

 Onde solicitar a proteção?

* Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

– INPI (www.inpi.gov.br)

 Sistema E-PATENTES
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PATENTE

 Qual o Tempo de proteção?

* 15 a 25 anos

 Qual o Custo de solicitação da proteção?

* A partir de R$ 70,00 (setenta reais)
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NATUREZA DAS PATENTES

Patente de Invenção (PI) 

Nova solução para um problema técnico

específico. (avanço tecnológico)

Modelo de Utilidade (MU)

Nova forma ou disposição conferida em objeto, 

que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em 

sua fabricação. (Praticidade, Comodidade, Eficiência)



PATENTE DE INVENÇÃO (exemplo)

Ferro de Passar roupa

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.loriga.de/FerroPassarAntigo.JPG&imgrefurl=http://www.loriga.de/originalidades.htm&h=242&w=241&sz=9&hl=pt-BR&start=2&sig2=j2tC-qveqURO3YziYzT3_A&tbnid=OZ8ojFli-Yyy_M:&tbnh=110&tbnw=110&ei=j73xRrrzHpy8eOmxpNoG&prev=/images%3Fq%3Dferro%2Bde%2Bpassar%2Broupa%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.loriga.de/FerroPassarAntigo.JPG&imgrefurl=http://www.loriga.de/originalidades.htm&h=242&w=241&sz=9&hl=pt-BR&start=2&sig2=j2tC-qveqURO3YziYzT3_A&tbnid=OZ8ojFli-Yyy_M:&tbnh=110&tbnw=110&ei=j73xRrrzHpy8eOmxpNoG&prev=/images%3Fq%3Dferro%2Bde%2Bpassar%2Broupa%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG


MODELO DE UTILIDADE (exemplo)

Integração de teclado, receptor e 
transmissor em uma única peça.



DIFERENTES NATUREZAS DE PROTEÇÃO

sistema de aquecimento   PI

sistema de controle da temperatura

ergonomia do cabo    MU

dispositivo de apoio do ferro

dispositivo para não queimar os

botões de uma camisa

DI modificação da forma plástica,
sempre com caráter ornamental.

*Registro



PI x MU x DI
PI

PI
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MU DI

MU
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DI



BUSCA PRÉVIA

 Na criação (economiza tempo e dinheiro) 

 No registro (orienta a redação do pedido de 

patente)

 Principais sites de busca:

Espacenet (ep.espacenet.com)

USPTO (https://www.uspto.gov)

 INPI (www.inpi.gov.br)



O que é necessário para registrar?

•Relatório Descritivo

•Reivindicação

•Desenhos (se houver)

•Resumo

•Formulário de Rosto 1.01

•GRU

www.inpi.org.br

Pedido

de 

Patente



FLUXO PROCESSUAL

EXPEDIÇÃO DA CARTA DE PATENTE

20 a 25 anos de uso Anulada / Caducar

EXAME DA PATENTE

Deferida / Adequação Indeferida

EXAME PRELIMINAR

Adequado (publicado) Não adequado (alterações)

DEPOSITO DE PEDIDO DE PATENTE



DESENHO INDUSTRIAL



DESENHO INDUSTRIAL

 Qual o Objetivo?

Proteger o aspecto ornamental ou estético de

um objeto. Pode consistir de características

tridimensionais, como a forma ou a superfície

do objeto, ou de características bidimensionais,

como padrões, linhas ou cores.
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DESENHO INDUSTRIAL

 Quais os Requisitos?

O desenho deve ser ‘novo’ ou ‘original’ para

que possa se registrado.
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DESENHO INDUSTRIAL

 Quais os Direitos garantidos?

Direito de impedir que terceiros, que não

tenham seu consentimento, produzam, vendam

ou importem artigos que possuam ou

contenham um desenho que é a cópia do

desenho protegido.
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DESENHO INDUSTRIAL

 Quais os Benefícios?

 Assegura a justa retribuição ao titular do Desenho Industrial

sobre o investimento no seu desenvolvimento.

 Induz à concorrência leal e às práticas comerciais honestas,

incentiva a criatividade e assim propicia o aparecimento de

produtos mais atraentes esteticamente e mais diversificados.

 Injeta ainda a criatividade no setor industrial e produtivo,

contribui para a expansão das atividades comerciais, e

aumenta o potencial de exportação dos produtos nacionais
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DESENHO INDUSTRIAL

 Onde solicitar a proteção?

* Instituto Nacional de Propriedade Industrial

– INPI (www.inpi.gov.br).

E-Desenho Industrial
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DESENHO INDUSTRIAL

 Qual oTempo de proteção?

10 anos contados da data do depósito,

prorrogável por períodos sucessivos de 5 anos

cada.

 Qual o Custo de solicitação da proteção?

A partir de R$ 94,00 (noventa e quatro reais)
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MARCAS



MARCAS

 Qual o Objetivo?

 Proteger os sinais que individualizam os produtos

e serviços de outros iguais ou semelhantes de

uma determinada empresa distinguindo-os de

seus concorrentes, tais como palavras, letras,

números, embalagem, logotipos, símbolos, figuras e

desenhos.
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MARCAS (exemplos)

Tonicley Silva

 Marca Nominativa:  Ex: VARIG, SONY, BMW

 Marca Figurativa:

 Marca Mista:

 Marca tridimensional: 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.officenet.com.br/assets/product_images/LIMJOVASG.JPG&imgrefurl=http://www.officenet.com.br/dept.asp%3Fdept_id%3D20735&h=108&w=100&sz=2&tbnid=Nh9_6YBxrOgJ:&tbnh=80&tbnw=74&hl=pt-BR&start=8&prev=/images%3Fq%3Dpato%2Bpurific%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.officenet.com.br/assets/product_images/LIMJOVASG.JPG&imgrefurl=http://www.officenet.com.br/dept.asp%3Fdept_id%3D20735&h=108&w=100&sz=2&tbnid=Nh9_6YBxrOgJ:&tbnh=80&tbnw=74&hl=pt-BR&start=8&prev=/images%3Fq%3Dpato%2Bpurific%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3


MARCAS

 Quais os Requisitos? Deve ter um caráter

distintivo e não deve ser enganosa.

 O que Não é protegido? A Lei brasileira não

protege os sinais sonoros, gustativos e olfativos e

imagens ofensivas.
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MARCAS

 Quais os Direitos garantidos?

* Direito de impedir que terceiros usem a 

marca protegida.

* Direito de extrair um benefício financeiro 

em virtude da utilização de sua marca por 

terceiros.
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MARCAS

 Quais os Benefícios da proteção de 

Marcas?

* Preservação da identidade do produto ou 

serviço.

* Retorno dos investimentos gastos com 

marketing.
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MARCAS

 Onde solicitar a proteção?

* Instituto Nacional de Propriedade Industrial -

INPI (www.inpi.gov.br).

 E-MARCAS (www.marcas.inpi.gov.br/emarcas)
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MARCAS

Qual oTempo de proteção?

10 anos podendo ser prorrogado quando

solicitado pelo titular

Qual o Custo de solicitação da proteção?

A partir de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois

reais).
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INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS



INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

 Para que serve?

 Proteger a qualidade e reputação dos produtos,

vinculando qualquer expressão ou sinal utilizado

para indicar à origem do produto (uma região, lugar

específico ou, excepcionalmente, um país).

 Quais os Requisitos?

 O produto deve proceder da região protegida pela

indicação geográfica.

 A região deve fornecer aos produtos características

que os diferencie dos demais produzidos no

mercado.



INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

 Quais os Direito garantido pela Indicação

Geográfica?

 Direito de impedir que terceiros, que não produzam na região

protegida, vendam ou importem artigos que possuam ou

contenham a indicação protegida.

 Quais os Benefícios das Indicações

Geográficas?

 Importante método de indicação da procedência dos

produtos e serviços.

 São utilizadas para fomentar o comércio, informando ao

consumidor sua procedência.

 Seu emprego é freqüentemente sinônimo de uma certa

qualidade, que corresponde à procurada pelo consumidor.



INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

 Onde solicitar a proteção?

 No INPI com o preenchimento de formulário próprio

(www.inpi.gov.br)

 Sistema legislativo (lei ou decreto)

 Sistema Judiciário (ação embasada na lei contra concorrência

desleal)

 Qual oTempo de solicitação da proteção?

 Indeterminado (ela irá vigir, enquando persistirem as razões

pelas quais o registro foi concedido)



INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

 Qual o Custo de solicitação da proteção?

 A partir de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).



SOFTWARE



SOFTWARE

 Para que serve?

 Proteger um software e garantir ao titular os

direitos exclusivos para usar ou licenciar por

um período limitado de tempo.
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SOFTWARE

 Quais os Requisitos para proteção?

 Novidade – o software deve conter um código fonte inédito,

nunca protegido ou requisitado anteriormente.

 Quais os Direitos garantidos pela proteção?

 Direito de impedir que terceiros produzam, use, venda ou

importe o software protegido.

 Direito de ceder, vender ou licenciar o software.

 Direito de prioridade no registro do software em outros

países. Tonicley Silva



SOFTWARE

 Quais os Benefícios da proteção?

 Protege e incentiva o progresso tecnológico.

 Recompensa a divulgação da criação do software novo,

assim como o futuro desenvolvimento, ou

aperfeiçoamento dos softwares existentes.

 Estimula o desenvolvimento tecnológico e econômico do

Estado e País.
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SOFTWARE

 Onde solicitar a proteção?

* Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

– INPI (www.inpi.gov.br)

 Sistema E-SOFTWARE
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SOFTWARE

 Qual o Tempo de proteção?

* 50 anos

 Qual o Custo de solicitação da proteção?

* A partir de R$ 185,00 (cento e oitenta e 

cinco reais)
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CONTATOS:

NÚCLEO DE INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA DA UEMA

Fone:  (98) 3269-5908

E-mail:  nit.ppg.uema@gmail.com

Site: www.inovacao.uema.br
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