
“Toda atividade é um processo  e 
pode ser melhorada.”

( Deming)
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“Os maiores problemas que 
enfrentamos  não podem ser 
resolvidos no mesmo nível de 
pensamento em que nos 
encontrávamos quando os criamos. “

Albert Einsten



Samsung disputará
com Apple e 
Google o controle 
da "casa 
inteligente"

Empresa vai tornar 
smartphones da marca 
compat íveis com 
dispositivos de automa ção 
dom éstica fabricados por 
terceiros









Inovação e Apropriação
do Conhecimento



Inovação
Inovação é a introdução de novidade 
ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo ou social que resulte em 
novos produtos, processos ou 
serviços (Lei 10.973/04).

É a introdução, no mercado, com êxito, 
de produtos, serviços, processos, 
métodos e sistemas que não existiam
anteriormente, ou contendo alguma 
característica nova e diferente do 
padrão em vigor. Inovação se baseia em 
conhecimento científico e/ou 
tecnológico para sua realização (Brito Cruz, 
2006 - Políticas para Inovação Tecnológica: Brasil e  Mundo).



Invenção não é Inovação!

Invenção é a primeira 
ocorrência de uma idéia 
para um novo produto ou 
processo, ao passo que 

inovação representa a 
comercialização da invenção, 
se a mesma tiver relevância
econômica .







1. INTRODUÇÃO   - Classificação (didática)

1.PROPRIEDADE INDUSTRIAL
1.1 Marcas;
1.2 Patentes de Invenção e Modelo
de Utilidade;
1.3 Desenho Industrial;
1.4 Repressão à Concorrência
Desleal.

2. DIREITO AUTORAL
2.1 Proteção à obras artísticas,
cientificas e literárias;
2.2 Direito Conexo;
2.3 Programa de Computador

3. TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS
INTEGRADOS

4. CULTIVARES

5. OUTRAS FORMAS PROTEÇÃO
(exemplos)

5.1 Segredo de
Indústria;
5.2 Segredo de
Comércio;
5.3 Know How;
5.4 Domínio;

5.5 Nome
Empresarial;
5.6 Título de
Estabelecimento;
5.7 Nome da
Fantasia;*



O que é : São títulos outorgados 
pelo Estado que confere ao titular o 
direito temporário de excluir terceiros 
dentro do Brasil, da fabricação, venda 
ou utilização comercial da invenção 
protegida.  Exclusividade: 20 anos

O que pode ser objeto de uma 
patente ?
Pode ser objeto de uma patente um 
aparelho, produto, sistema ou um 
método, processo , enquanto um 
modelo de utilidade constitui um 
objeto de uso prático , ou parte deste, 
que apresente nova forma ou 
disposição,que resulte em melhoria 
funcional no seu uso ou em sua 
fabricação. 

Quais requisitos são necessários para 
obter uma patente de invenção ou de 
modelo de utilidade?
Que a invenção seja nova , tenha atividade 
inventiva (no caso de patente de invenção) 
ou ato inventivo (no caso de patente de 
modelo de utilidade) ,  que possua 
aplicação industrial e suficiência descritiva

O que não pode ser objeto de uma 
patente de invenção ou modelo de 
utilidade? Não são considerados invenções : os 
descobrimentos, regras de jogos ,teorias científicas, 
métodos matemáticos, métodos comerciais, contábeis 
e financeiros, programas de computador, raças animais 
ou variedades vegetais, as invenções que sejam 
contrárias à ordem pública. As invenções de métodos 
não se podem proteger como modelos de utilidade. 
Tampouco podem receber proteção por patente as 
obras literárias, artísticas ou científicas cuja proteção 
legal se faz pelo direito autoral. 

A patente de invenção ou 
patente de modelo de utilidade



Desenhos industriais

O que é : forma plástica ornamental 
de um objeto ou o conjunto 
ornamental de linhas e cores que 
possa ser aplicado a um produto, 
proporcionando resultado visual novo 
e original na sua configuração 
externa e que possa servir de tipo de 
fabricação industrial. Estético, Forma.

O registro de Desenho Industrial 
protege a configuração externa do 

objeto e não o funcionamento do 
mesmo.

Qual o direito: O titular tem o direito 
de excluir terceiros , durante o prazo 
de vigência do registro, sem sua 
prévia autorização, de atos relativos à 
matéria protegida, tais como 
fabricação, comercialização, 
importação, uso, venda , etc.
O Registro de Desenho Industrial é 
um título de propriedade temporária 
sobre um Desenho Industrial, 
outorgado pelo Estado aos autores ou 
outras pessoas físicas ou jurídicas 
detentoras dos direitos sobre a 
criação. 
Exclusividade: 15 anos 

Quais requisitos são necessários para 
obter um Desenho Industrial?
Que apresente novidade , 
tenha originalidade e que 
possua aplicação industrial . 



Marcas

O que é: sinal distintivo, visualmente 
perceptível, que identifica e distingue 
produtos e serviços de outros análogos, de 
procedência diversa, bem como certifica a 
conformidade dos mesmos com 
determinadas normas ou especificações 
técnicas 

Requisitos - Condições
A marca deve constituir em sinal 
visualmente perceptível; 
Os sinais visualmente perceptíveis devem 
revestir-se de distintividade , para se 
prestarem a assinalar e distinguir produtos 
ou serviços dos demais, de procedência 
diversa; 
A marca pretendida não pode incidir em 
quaisquer proibições legais , seja em função 
da sua própria constituição, do seu caráter de 
liceidade ou da sua condição de 
disponibilidade. Vide Art 124 , LPI I a XXIII

Quanto à Origem

Marca brasileira: aquela regularmente 
depositada no Brasil, por pessoa domiciliada 
no País.

Marca estrangeira: Aquela regularmente 
depositada no Brasil, por pessoa não 
domiciliada no País;  Aquela que, depositada 
regularmente em País vinculado a acordo ou 
tratado do qual o Brasil seja partícipe, ou em 
organização internacional da qual o País 
faça parte, é também depositada no território 
nacional no prazo estipulado no respectivo 
acordo ou tratado, e cujo depósito no País 
contenha reivindicação de prioridade  em 
relação à data do primeiro pedido.

Marcas



O Sistema de Patentes



a) O Inventor:
Lei 9.279/96, art. 6º. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será
assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas
condições estabelecidas nesta Lei.
b) Terceiros:
Lei 9.279/96, art. 6º § 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio,
pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a
quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar
que pertença a titularidade.

Lei 9.279/96, art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem
exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho
cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a
atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais
foi o empregado contratado.
§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do
contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida
pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do ví nculo empregatício .

Quem pode patentear?

O Sistema de Patentes



– Benefícios econômicos

a) Case Capotril:
• Medicamento indicado para controlar pressão arterial;
• Patente do Laboratório Squibb – faturamento anual de U$ 5 bilhões;
• Enzima originalmente (dec. 60) isolada do veneno da jararaca no 
Instituto Butantã, pelo pesquisador Sérgio Ferreira e equipe.*

b) Case QUALCOMM (1985):
Criadora do CDMA, com 400 patentes (900);
Mais de 100 empresas licenciadas;
US$ 10,00 a cada celular vendido;
Faturamento em 2001: 2,7 BI US$;
1/3 provenientes de patentes;
½ dos lucros.*

Por que patentear?

O Sistema de Patentes







INVENÇÃO

• Novidade

• Atividade Inventiva

• Aplicação Industrial

• Suficiência Descritiva



BUSCA DE ANTERIORIDADE
� Pesquisa realizada em banco de dados nacional ou 

internacional com a finalidade de verificar o estado da 
técnica.

ESTADO DA TÉCNICA

� Tudo que foi divulgado no pais ou no exterior ou foi 
tornado acessível ao publico por qualquer meio antes da 
data do pedido registro



PRA QUE SERVE A BUSCA

� Identifica ao inventor se o produto/processo inovador já 
está protegido por patente ou em domínio publico

� Acesso a informações mais atualizadas em relação ao 
estado da técnica, evitando duplicação de esforço, ou 
esforço no desenvolvimento de tecnologia replicante

� Evita perdas financeiras  - em  tecnologia replicante



O DOCUMENTO DE PATENTE





ONDE REALIZAR A BUSCA

�INPI – INSTITUTO NACIONAL DE 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – BRASIL

�ESPACENET – Escritorio Europeu de Patentes

�Google Patents



https://inpi.gov.br









BUSCA POR PALAVRAS CHAVE



BUSCA POR PALAVRAS CHAVE  - CAMPO RESUMO











BUSCA POR CLASSIFICAÇÃO

�Origem antes da informatização –indexação e 
recuperação dos documentos de patentes

�Estratégia 







Para acessar o código da classificação  
acessar :  http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub





Inserir o código encontrado no site do INPI
A47D 900







Organização:
Liede Antonini

Palestrante:
Liede Antonini

Contatos:
liede@antonini.srv.br


