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Ramos da propriedade intelectual no Brasil
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O que é Propriedade Intelectual?

Segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a Propriedade Intelectual se 
divide em duas categorias:

• Propriedade Industrial que inclui as patentes (invenções), marcas, desenho industrial, indicação 
geográfica e proteção de cultivares

• Direitos Autorais que abrangem tanto trabalhos literário e artísticos quanto cultura imaterial como 
romances, poemas, peças, filmes, música, desenhos, símbolos, imagens, esculturas, programas de 
computador, entre outros

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) trata de: i) Marca; ii) Patente; iii) Desenho 
Industrial; iv) Indicação Geográfica; v) Programa de Computador; vi) Topografia de Circuito; vii) 
Tranferência de Tecnologia; viii) Informação Tecnológica de Patentes

(ver http://www.inpi.gov.br/ ) 

Segundo a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), a 
Propriedade Intelectual é um instrumento estratégico que assegura aos inovadores o crédito e a 
remuneração pelo trabalho realizado (ver http://anpei.org.br/gestao-de-propriedade-intelectual/ )
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Inovação e Propriedade Intelectual (Endeavor Brasil)

Ver “Se tem empreendedorismo, tem inovação. E se tem 
inovação, tem que ter propriedade intelectual” em
(https://endeavor.org.br/leis-e-impostos/propriedade-
intelectual/#)

• Este artigo discute a importância de se registrar marcas e explica como 
fazer isso

• Este artigo fala sobre a importância da patente para o seu negócio

• Este artigo explora os diferentes tipos de patentes

• Este vídeo apresenta Open Innovation, um novo método de se proteger a 
propriedade intelectual
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Proteja sua Ideia (Marcas e Patentes)

• Proteja sua ideia: registre sua marca ou patente ou software no INPI diretamente ou
através de uma empresa de marcas e patentes

• Registro de Marca: O registro é a segurança legal de que a ‘marca’ é sua, garantindo
proteção comercial e jurídica contra pirataria e uso indevido

• Registro de Patente: O termo ‘patente’ é usado para designar o título de propriedade
de uma invenção ou aperfeiçoamento de algum produto e/ou processo. Lembre-se:
não são somente os produtos e/ou os processos inovadores que podem ser
patenteados; as invenções ou aperfeiçoamentos, muitas vezes, nascem de
modificações ou adaptações de coisas já existentes

• Registro de Software: O regime jurídico de proteção dos ‘programas de computador’
é o do Direito Autoral, de acordo com a legislação brasileira
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Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual
• Por que é importante pensar na Propriedade Intelectual durante o processo de

Gestão da Inovação? O profissional com visão inovadora e criativa tem consciência
da importância da Propriedade Intelectual para sustentar sua marca e seu
negócio, já que isso garante que sua inovação seja protegida de acordo com os
seus direitos, sempre buscando novas ideias para se diferenciar, alcançando os
melhores resultados para crescer no mercado
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Gestão da Propriedade Intelectual – PIN
Propósito: Assegurar que os resultados de PDI estejam protegidos de acordo com a legislação vigente

Resultados Esperados do Processo PIN, por Perfil do MGPDI:
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