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Propriedade intelectualPropriedade intelectual

 É o conjunto de direitos que incidem sobre as 
criações do intelecto humano. 

 Sistema criado para garantir a propriedade ou
exclusividade resultante da atividade intelectual nos
campos industrial, científico, literário e artístico.

 Possui diversas formas de proteção: patentes, 
marcas, direitos de autor e indicação geográfica...

 É o conjunto de direitos que incidem sobre as 
criações do intelecto humano. 

 Sistema criado para garantir a propriedade ou
exclusividade resultante da atividade intelectual nos
campos industrial, científico, literário e artístico.

 Possui diversas formas de proteção: patentes, 
marcas, direitos de autor e indicação geográfica...



Propriedade intelectual: arcabouPropriedade intelectual: arcabouçço legalo legal

 Lei de Propriedade Industrial, no 9279/96, em vigor desde 
maio de 1997, substituiu o antigo Código da Propriedade 
Industrial.

 Lei de Cultivares, no 9456/97, em vigor desde abril de 1997. 
Institui a proteção para plantas.

 Lei de Programa de Computador, no 9609/98, em vigor desde 
fevereiro de 1998.

 Lei de Direitos Autorais, no 9610/98, em vigor desde junho 
de 1998, substituiu a Lei 5988/73.



Lei da Propriedade Industrial (LPI)Lei da Propriedade Industrial (LPI)

Lei 9.279/96Lei 9.279/96Lei 9.279/96

REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
RELATIVOS À PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL  (Art. 1º,  LPI)



Lei Lei dada PropriedadePropriedade Industrial Industrial –– LPI  LPI  
Lei 9.279/96Lei 9.279/96

Art. 1Art. 1°° -- EstaEsta lei lei regularegula direitosdireitos e e obrigaobrigaçõçõeses relativosrelativos àà
propriedadepropriedade industrial;industrial;

Art. 2Art. 2ºº -- A  A  proteproteçãçãoo dos dos direitosdireitos relativosrelativos àà propriedadepropriedade
industrial, industrial, consideradoconsiderado o o seuseu interesseinteresse social e o social e o 
desenvolvimentodesenvolvimento tecnoltecnolóógicogico e e econeconôômicomico do do PaPaííss, , efetuaefetua--se se 
mediantemediante::

I I -- concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 
II II -- concessconcessããoo de de registroregistro de de desenhodesenho industrial;industrial;
III III -- concessconcessããoo de de registroregistro de de marcamarca;;
IV IV -- repressrepressããoo ààss falsasfalsas indicaindicaçõçõeses geogrgeográáficasficas; e ; e 
V V -- repressrepressããoo àà concorrconcorrêênciancia deslealdesleal..



Lei 9.279/96Lei 9.279/96

 De acordo com o artigo 5o da LPI, a 
Propriedade Industrial é considerada um bem
móvel.

 Assemelha-se a qualquer outro ativo móvel
da empresa / depositante.

 É um bem patrimonial.



O Instituto Nacional da O Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial  Propriedade Industrial  

INPIINPI



O Instituto Nacional da O Instituto Nacional da 
Propriedade IndustrialPropriedade Industrial

O INPI é uma Autarquia Federal, criado em 1.970, 
e vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior.

Finalidade Principal: Executar, no âmbito 
nacional, as normas que regulam a propriedade 
industrial, tendo em vista a sua função social, 
econômica, jurídica e técnica.



O Instituto Nacional da O Instituto Nacional da 
Propriedade IndustrialPropriedade Industrial

O INPI para cumprir suas atribuições conta 
com 3 Diretorias técnicas: Dirpa (patentes), 
Dirma (marcas) e Dirtec (transferência de 
tecnologia) e um Centro de Documentação 
e Informação Tecnológica (Cedin) cujo o 
acervo é estimado em mais de 20 milhões 
de documentos de patentes de todo mundo. 



O Sistema de Patentes
Informações Gerais



Conhecimento
TornarTornar ppúúblicoblico

parapara o o meiomeio
cientcientííficofico

ManterManter emem
segredosegredo

DepositarDepositar um um 
pedidopedido de de 

patentepatente



Patente: O que é?
Título de propriedade temporário outorgado pelo 

Estado ao inventor ou pessoa legitimada.

A patente permite que terceiros sejam excluídos de 
atos relativos à matéria protegida.



 Posição fortalecida no mercado.

 Maiores possibilidades de retorno 
de investimentos.

 Possibilidade de vender ou licenciar 
a invenção.

Instrumento legal de ação contra 
contrafatores.

A patente estimula a concorrência a 
desenvolver novas tecnologias ou 
aperfeiçoar as existentes.

Patente: Vantagens EconPatente: Vantagens Econôômicasmicas



Qualquer
Pessoa Física

ou Jurídica
pode depositar
um Pedido de 

Patente

Quem pode
depositar um 

Pedido de 
Patente?



Graham Bell
(US0174465 – 1876)

Western Electric
(sistema de disco – 1921)

Western Electric
(discagem por tom –1964)

Concepção resultante do exercício de capacidade de criação do 

homem, que represente uma solução para um problema técnico

específico, dentro de um determinado campo tecnológico.

Avanço Tecnológico

Exemplo - Telefone

Patente de InvenPatente de Invençãção (PI)o (PI)



ModeloModelo de de UtilidadeUtilidade (MU)(MU)

Nova forma Nova forma ouou disposidisposiçãçãoo conferidaconferida
emem objetoobjeto, , queque resulteresulte emem melhoriamelhoria

funcionalfuncional no no seuseu usouso ouou emem suasua
fabricafabricaçãçãoo..

PraticidadePraticidade

ComodidadeComodidade

EficiEficiêênciancia



RequisitosRequisitos e e condicondiçõçõeses parapara
concessconcessããoo dada patentepatente

INVENINVENÇÃÇÃOO

Novidade
Atividade Inventiva
Aplicação Industrial
Suficiência descritiva

MODELO DE MODELO DE 
UTILIDADEUTILIDADE

 Novidade

 Ato Inventivo

 Melhoria funcional

 Aplicação Industrial

 Suficiência descritiva



A Invenção e o Modelo de Utilidade são 
considerados novos quando não compreendidos 
no estado da técnica.

Art. 11 da LPIArt. 11 da LPI

NovidadeNovidade

Requisitos para a concessãoRequisitos para a concessão



Atividade Inventiva/Ato InventivoAtividade Inventiva/Ato Inventivo

Art. 13 da LPIArt. 13 da LPI

Uma invenção é dotada de 

atividade inventiva sempre 

que, para um técnico no 

assunto, não decorra de 

maneira evidente ou óbvia 

do Estado da Técnica.

O Modelo de Utilidade é

dotado de ato inventivo 

sempre que, para um

técnico no assunto, não 

decorra de maneira 

comum ou vulgar do

Estado da Técnica.

Art. 14 da LPIArt. 14 da LPI
InvenInvençãçãoo Modelo de UtilidadeModelo de Utilidade

Requisitos para a concessRequisitos para a concessããoo



Estado da TécnicaEstado da Técnica

Art. 11 § 1º Art. 11 § 1º -- LPILPI

Tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de 
depósito do pedido de patente por descrição escrita ou oral, por 
uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, 
ressalvados:

 período de graça (Art. 12);

 prioridade (Art. 16);

 prioridade interna (Art. 17).

NovidadeNovidade



RequisitosRequisitos parapara a a concessconcessããoo dada patentepatente: : 
AplicaAplicaçãçãoo IndustrialIndustrial

UmaUma inveninvençãçãoo éé consideradaconsiderada suscetsuscetíívelvel de de aplicaaplicaçãçãoo industrial se industrial se 
o o seuseu objetoobjeto for for passpassíívelvel ouou capazcapaz de ser de ser fabricadofabricado ouou
utilizadoutilizado emem qualquerqualquer tipotipo / / ggêêneronero de de indindúústriastria..

IncluiInclui::

IndIndúústriasstrias agragríícolascolas;;

IndIndúústriasstrias extrativasextrativas;;

IndIndúústriasstrias de de produtosprodutos manufaturadosmanufaturados

ouou naturaisnaturais..

Art. 15 / LPIArt. 15 / LPI



MelhoriaMelhoria FuncionalFuncional
ConsideraConsidera--sese melhoriamelhoria funcionalfuncional, , 

a a introduintroduçãçãoo emem objetoobjeto de de umauma forma forma ouou disposidisposiçãçãoo queque acarreteacarrete
comodidadecomodidade ouou praticidadepraticidade ouou eficieficiêênciancia àà suasua utilizautilizaçãçãoo e/oue/ou

obtenobtençãçãoo..



SuficiSuficiêênciancia DescritivaDescritiva

Art. 24 da LPI

O O relatrelatóóriorio deverdeveráá descreverdescrever claraclara e e 
suficientementesuficientemente o o objetoobjeto, de , de modomodo a a possibilitarpossibilitar
suasua realizarealizaçãçãoo porpor ttéécnicocnico no no assuntoassunto e e indicarindicar, , 
quandoquando for o for o casocaso, a , a melhormelhor forma de forma de execuexecuçãçãoo..

AtenAtençãçãoo aoao redigirredigir
o o pedidopedido de de patentepatente



RelatRelatóóriorio DescritivoDescritivo

ReivindicaReivindicaçõçõeses

((ListagemListagem de de SequSequêênciasncias))

((DesenhosDesenhos))

ResumoResumo

Lei 9.279/96Lei 9.279/96
AtoAto NormativoNormativo 127/97127/97

ESTRUTURA DO DOCUMENTO DE PATENTEESTRUTURA DO DOCUMENTO DE PATENTEESTRUTURA DO DOCUMENTO DE PATENTE

++
FormulFormulááriorio, , comprovantecomprovante
de de recolhimentorecolhimento, , outrosoutros......

Requerimento inicial - Formulário 1.01     
(Disponível na Internet)

Deve conter os dados do pedido/titular

PedidoPedido
de de 

PatentePatente



Proteção conferida
 Prazos de Vigência:

 Patente de Invenção (PI),  20 anos;
 Modelo de Utilidade (MU), 15 anos.

 Direitos Garantidos:
 Exclusividade de Exploração;
 Suporte para Ações Judiciais;
 Venda, Cessão ou Aluguel.

 Obrigações do Titular:
 Exploração do objeto patenteado;
 Atendimento às necessidades de mercado.



Elementos do sistema de patentes
 Instrumento de 

Informação Disseminação do 
conhecimento pela descrição 
detalhada da invenção;

Após a expiração do prazo 
de vigência, a patente cai em 
domínio público e está livre 
para ser utilizada.



Características do documento de patente

 Informações Bibliográficas: Dados identificadores do 
documento: padronização internacional.



DESCOBERTA X INVENDESCOBERTA X INVENÇÃÇÃOO



As As inveninvençõçõeses ssããoo patentepatenteááveisveis, , 
masmas as as descobertasdescobertas nnããoo..

ÉÉ posspossíívelvel patentearpatentear--se se umauma ididééiaia??

A A respostaresposta éé NNÃÃO. O. 

ÉÉ precisopreciso queque a a ididééiaia estejaesteja concretizadaconcretizada
(CRIA(CRIAÇÃÇÃO DO INTELECTO O DO INTELECTO INVENINVENÇÃÇÃO), O), 

e e queque tenhatenha sidosido demonstradademonstrada a a suasua
APLICAAPLICAÇÃÇÃO INDUSTRIAL.O INDUSTRIAL.



INVENINVENÇÃÇÃOO
InvenInvençãçãoo éé a a concepconcepçãçãoo resultanteresultante do do exercexercííciocio dada capacidadecapacidade de de criacriaçãçãoo do do 
homemhomem, , manipulandomanipulando ouou interferindointerferindo nana naturezanatureza, , queque representerepresente a a solusoluçãçãoo

parapara um um problemaproblema especespecííficofico, , dentrodentro de de determinadodeterminado campo campo dasdas
necessidadesnecessidades humanashumanas..

ExemplosExemplos

As As inveninvençõçõeses ssããoo patentepatenteááveisveis, as , as descobertasdescobertas nnããoo..

►► TelescTelescóópiopio (Newton)(Newton)

DinamiteDinamite (Nobel) (Nobel) ►►

AspirinaAspirina ►► BandBand--Aid Aid ►►

►► InsulinaInsulina recombinanterecombinante e e 
seuseu processoprocesso de de ssííntesentese

FibraFibra ÓÓpticaptica ►►



DESCOBERTADESCOBERTA

Consiste na revelação de algo (ou fenômeno) até então ignorado, 
mas já existente na natureza, o qual é determinado através da

capacidade de observação do homem.

Exemplos

 formulação da lei da gravidade; 
 propriedades (física, química, etc.) de determinado material;
 metal, como por exemplo, o ferro;
 genes e proteínas.

ConsisteConsiste nana revelarevelaçãçãoo de de algoalgo ((ouou fenfenôômenomeno) ) atatéé ententããoo ignoradoignorado, , 
masmas jjáá existenteexistente nana naturezanatureza, o , o qualqual éé determinadodeterminado atravatravééss dada

capacidadecapacidade de de observaobservaçãçãoo do do homemhomem..

ExemplosExemplos

 formulaformulaçãçãoo dada lei lei dada gravidadegravidade; ; 
 propriedadespropriedades ((ffíísicasica, , ququíímicamica, etc.) de , etc.) de determinadodeterminado material;material;
 metal, metal, comocomo porpor exemploexemplo, o , o ferroferro;;
 genes e genes e proteproteíínasnas..



DESCOBERTADESCOBERTA

xx

INVENINVENÇÃÇÃOO

VELCROVELCRO®®

Arctium
Lappa

(Carrapicho)

ArctiumArctium
LappaLappa

((CarrapichoCarrapicho))

INVENINVENÇÃÇÃOO
Produto e método



Pesquisa e 
Desenvolvimento

Tecnológico

PesquisaPesquisa e e 
DesenvolvimentoDesenvolvimento

TecnolTecnolóógicogico

VELCROVELCRO®® Easy Coin Easy Coin 

VELCROVELCRO®® PSPS--1919

VELCROVELCRO®® Quick TapeQuick Tape

VELCROVELCRO®®

Inovação Tecnológica
(EMPRESA)

InovaInovaçãçãoo TecnolTecnolóógicagica
(EMPRESA)(EMPRESA)

Velcro Velcro silenciososilencioso

InvençãoInvenInvençãçãoo



DepDepóósitossitos de de pedidospedidos de de patentespatentes

Total = 21.675

Pedidos de Patente
depositados no Brasil - 2007

72%

18%

10%

Residentes
Não-Residentes (CUP)
Fase Nacional (PCT)

FonteFonte : : InstitutoInstituto NacionalNacional dada PropriedadePropriedade Industrial Industrial 
(INPI): (INPI): extraextraçãçãoo especial especial feitafeita emem fevereirofevereiro de 2010. de 2010. 

AdaptadoAdaptado do do MinistMinistéériorio dada CiCiêênciancia e e TecnologiaTecnologia



Ter um sonho, 
desenvolver uma

nova ideia.
Porém, ...

Todos

conhecemos

bem a 

importância

de proteger

as nossas

criações…



Se não for 
protegida, pode-se 
perder o direito a 

ela!



“ Publiquem uma invenção livremente, e quase 
certamente ela morrerá por falta de interesse no seu 
desenvolvimento, e o mundo não poderá usufruir os 

benefícios dela resultantes. Ao contrário, patenteiem-na e 
se ela for valiosa, será aproveitada e desenvolvida, 

gerando um novo produto ou negócio.”

Discurso de Elihu Thonsom para os formandos 
do MIT, turma de 1920



Conclusão

Existe uma grande massa de informações tecnológicas 
extremamente valiosas para o desenvolvimento de inovações. 
Entretanto, não temos conseguido êxito, apesar de nossos esforços, 
em criar uma demanda significativa para estas informações, seja por 
parte das Empresas ou das Universidades e Instituições de P&D, 
públicas ou privadas.

Temos de criar condições, através de um trabalho 
educativo e de conscientização, para que haja uma “MUDANÇA 
DE ATITUDE” por parte dos potenciais usuários, com relação ao 
uso da informação tecnológica contida na documentação de 
patentes.



Maria dos Anjos Marques Maria dos Anjos Marques BusoBuso
INPI INPI –– SãoSão PauloPaulo

mariaamb@inpi.gov.brmariaamb@inpi.gov.br

Tel.:(11) 3071Tel.:(11) 3071--34343434


