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Cartilha da Propriedade Intelectual e Inovação

Apresentação

     Cartilha tem por objetivo apresentar uma descrição sucinta dos principais   

conceitos inseridos nas áreas de Propriedade Intelectual e Inovação, de 

forma a facilitar o entendimento sobre os temas propostos e, consequentemente, 

incentivar a criação de um ambiente organizacional que estimule os processos 

de geração de novos conhecimentos e de proteção da propriedade intelectual.   

____

       esenvolvida pela Assessoria de Inovação Tecnológica do Centro de Análises 

de Sistemas Navais - CASNAV, que tem como uma de suas atribuições a de 

atuar como Célula de Inovação Tecnológica - CIT, vinculada funcionalmente ao 

Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha (NIT-MB), a cartilha apresentará 

inicialmente uma breve introdução sobre Inovação e Propriedade Intelectual. 

Após essa introdução serão apresentados os principais tópicos pertinentes às 

Áreas de Propriedade Industrial e , com ênfase na proteção sob a 

forma de patente de invenção, modelo de utilidade, registro de marca, desenho 

industrial e programa de computador (software). A parte final será alocada para 

apresentação de conceitos ligados ao tema Inovação.        

____

Direito Autoral
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       A palavra de ordem nos nossos dias é “inovação”.

    Inovar  nada mais é que o ato de levar ao mercado produtos ou serviços com 
características diferenciadas daqueles oferecidos pelos concorrentes, ou seja, é a 
maneira básica de competir na economia que nos dias de hoje é conhecida como 
economia do conhecimento, onde empresas e trabalhadores buscam o desafio de 
adquirir a competência necessária para transformar informação em conhecimento e 
estratégia, passando dessa forma, a produzir produtos de maior valor agregado, com 
mais conhecimento incorporado e, portanto, mais competitivos.

    Um dos grandes precursores do conceito de inovação foi o economista alemão 
Friedrich List (1789-1846). Preocupado em encontrar meios de ajudar seu país a 
alcançar o mesmo patamar de desenvolvimento econômico da Inglaterra após a 
Revolução Industrial, List defendeu não apenas proteção para as indústrias germânicas 
nascentes, como propôs políticas para acelerar o processo de industrialização. Não por 
acaso, List foi um pioneiro na introdução do conceito de investimento intangível, que 
classificou como o capital intelectual da raça humana. Para ele, a condição atual de um 
país depende do conjunto de descobertas, aperfeiçoamentos e esforços das gerações 
anteriores.

      Se List foi o precursor da idéia de “Sistema Nacional de Inovação”, a tecnologia só 
começou a ser analisada profundamente na teoria de desenvolvimento econômico a 
partir dos trabalhos de Karl Marx (1818-1883), na segunda metade do século XIX, e de 
Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), economista austríaco e professor da 
Universidade de Harvard, na primeira metade do século XX. a 
obra “A Teoria do Desenvolvimento Econômico” analisou o papel dos empreendedores e 
dos inventores na expansão do capitalismo. Para o economista, essas duas categorias de 
atores tinham o dom de deflagrar ondas de transformação nos processos produtivos, 
gerando enormes lucros com o surgimento de novos produtos, processos e tecnologias 
aplicadas, e queimando as pontes com o passado, fazendo desaparecer modos de 
produção obsoletos. Segundo Schumpeter, qualquer inovação produz o que ele definiu 
como “destruição criadora”, na qual o novo viceja ao lado do velho e mais tarde ocupa 
seu lugar, deixando para trás mortos e feridos, mas impulsionando o progresso.

     Inovações acrescentam valor a produtos, ajudando as empresas a sobreviver num 
cenário crescentemente competitivo. Elas têm utilidades múltiplas: dão acesso a novos 
mercados, aumentam lucros, geram emprego e renda, fortalecem marcas. Tais 
vantagens tornaram-se cruciais num mundo globalizado, no qual as empresas são 
obrigadas a competir, tanto no mercado externo quanto no interno, com concorrentes 
instalados em qualquer canto do mundo. Mas nem de longe os benefícios se restringem 
ao ambiente corporativo. Produtos melhores e mais baratos têm impacto na qualidade de 
vida dos consumidores. A influência na economia é igualmente notável. A exportação de 
produtos inovadores rende muito mais divisas a um país do que commodities agrícolas ou 
minerais.

Schumpeter, em 1911, n
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     Mas inovar também requer proteger o que foi gerado, de modo a garantir que o 
esforço despendido não seja indevidamente aproveitado pelos concorrentes, e também 
permitir uma maior segurança nas negociações com a parte interessada em comprar 
determinada tecnologia.

      Dessa f orma, a  cultura d e  Propriedade  Intelectual  (PI), torna-se uma ferramenta 
básica para qualquer estratégia de cooperação tecnológica e fundamental para 
qualquer estratégia de inovação.

       A  PI é o conjunto de direitos que incidem sobre a criação do intelecto humano, para 
que possa ser protegida e para que se estabeleçam contratos que envolvam o seu 
compartilhamento. Visa garantir a inventores ou responsáveis por qualquer produção do 
intelecto o direito de auferir, ao menos por um determinado período de tempo, 
recompensa pela própria criação, seja esta nos campos industrial, científico, literário ou 
artístico. As criações não possuem existência física e são baseadas em conhecimento, 
sendo, portanto, ativos intangíveis.

     A  discussão sobre a necessidade de uma proteção internacional à PI surgiu pela 
primeira vez em Viena, no ano de 1873, a partir de um manifesto de expositores que se 
recusavam a participar de um Salão Internacional de Invenções por acreditarem não 
haver formas de garantir que outros inventores não se apropriassem de suas idéias 
obtendo lucros com a exploração econômica em outros países. Antes desse 
acontecimento houve iniciativas nacionais como a do Estado de Veneza que aprovou a 
primeira lei de patentes em 1474. O Brasil foi o quarto país do mundo a estabelecer a 
proteção dos direitos do inventor pelo Alvará do Príncipe Regente de 28 de janeiro 
de1809.

       O  primeiro i nstrumento  de  proteção  da PI no  âmbito  internacional foi a Convenção 
de Paris em 1883, seguido pela Convenção de Berna em 1886, referente à proteção dos 
direitos autorais. Dessas duas convenções surgiram escritórios administrativos, que se 
uniram em 1893 para formar uma organização internacional chamada "Escritório 
Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual" (BIRPI), 

. Foi a partir de então, que se instituiu a Organização Mundial de Propriedade 
Intelectual - OMPI, em 1967. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 
responsável  pela  concessão  de  patentes, marcas  e  outros  mecanismos  de  proteção 
à PI no Brasil, foi criado pouco tempo depois, em 1970.

baseada em Berna, 
Suíça
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       A Convenção de Paris se baseava em três princípios: a independência da concessão 
entre os países, o tratamento igual entre nacionais e estrangeiros e o direito à prioridade 
para depositar o mesmo pedido em outros países signatários da Convenção. O 
problema da Convenção de Paris seria a inexistência de um instrumento sancionador 
contra o país signatário que não adotasse uma regulamentação interna em 
conformidade com as normas estabelecidas pela Convenção. Para solucionar esse 
problema foram propostas atualizações e até a criação de um novo acordo atrelado aos 
mecanismos de discussão dos interesses comerciais das nações.

       Essa atualização culminou, no âmbito da última rodada do Acordo Geral de Tarifas e
Comércio (GATT) em 1994, na assinatura do Trade Related Aspects of Intellectual Rights 
(TRIPS), acordo que trata dos aspectos dos direitos de PI relacionados ao comércio, 
atualmente administrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

     A partir de 1995, os países signatários desse acordo vêm procurando adequar os 
próprios sistemas de propriedade intelectual às exigências do TRIPS. Nesse sentido foi 
instituída no Brasil uma nova lei de propriedade industrial, a Lei  9.279/96, em 
substituição à Lei 5.772/71, com modificações relevantes em relação ao Código 
anterior.

    D e acordo com a d efinição d a OMPI, c onstituem  propriedade intelectual  as 
invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos. 
Classicamente, a propriedade intelectual pode ser dividida em  grandes áreas de 
atuação; uma dedicada ao estudo dos direitos autorais, uma outra referente a chamada 
propriedade industrial, e uma terceira área denominada Proteção Sui Generis. 

      As três categorias acima mencionadas incidem sobre bens intelectuais distintos: o 
direito autoral recai sobre as obras literárias e artísticas, os programas de computador e a 
cultura como um todo; a propriedade industrial possui um caráter visivelmente mais 
utilitário, abarcando as patentes, as marcas, o desenho industrial e as indicações 
geográficas, para citar os principais; e a 

. Essas três áreas de atuação podem ser assim representadas:

nº
nº 

três

Proteção Sui Generis envolve a topografia de 
circuito integrado, cultivares, bem como os conhecimentos tradicionais e o acesso ao 
patrimônio genético, sendo cada tipo de proteção regulamentada por legislação 
própria

Sumário

Propriedade Intelectual

Direito Autoral
Programa de Computador

Obras de Arte, Obras Literárias
e Música.

Propriedade Industrial
Patente, Desenho Industrial,

Registro de Marca e 
Indicação Geográfica.

Proteção Sui Generis
Topografia de Circuito Integrado,

Novas Variedades Vegetais, 
Conhecimentos Tradicionais....
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Em se tratando de obras protegidas pelo Direito Autoral, 
a proteção aos direitos relativos ao Programa de 
Computador nasce com a criação. Para que fique 
assegurada a sua titularidade, contudo, é necessário 
que haja comprovação da autoria do mesmo, seja por 
meio de registro, seja por meio de prova de criação.  
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      O Registro de programa de computador, comumente designado de “software”, não é 
obrigatório  para  sua  comercialização,  mas as seguintes vantagens são observadas no 
momento em que é registrado:

     a)  o registro provê segurança jurídica aos negócios, uma vez que representa um 
documento oficial que atesta a autoria e a data da criação do programa de 
computador;

       b)  o INPI provê “back up” sigiloso e seguro do registro, o que garante forte evidência 
em casos de disputas, quantas vezes seja necessário, sem que a prova seja 
invalidada, firmando a data da criação e atestando autoria; o INPI funciona  
como  um  “cartório”,  onde todos  os  dados  podem  ser  resgatados (fiel 
depositário);

      c)  nos  casos  de  transferência  de  direitos,  o  contrato  pode  ser averbado no  
certificado, garantindo os direitos das partes contratantes e de terceiros; e

       d)  necessário para participar de licitações governamentais.

I - Marco Legal

    A Lei n  9.609/98  (Lei de Programa de Computador) estabelece que o regime de º
proteção  à  Propriedade  Intelectual (PI)  de  programa  de  computador  é  o  conferido
 às   obras  literárias  pela  legislação  de  direitos  autorais  e  conexo s vigentes  no   País
(Lei n 9.610/98), para que possa garantir ao autor a exclusividade na sua produção, uso º 
e comercialização.   

II - Características 

    1.  Não-obrigatório: no entanto, para assegurar a exclusividade no uso do Programa, 
o usuário terá que comprovar de alguma outra forma - sempre passível de um maior 
questionamento em juízo quanto à autoria do mesmo.

     2.  A brangência:  o  reconhecimento  do Registro é internacional. Assim, os Programas 
estrangeiros não precisam ser registrados no Brasil - salvo para garantia das partes 
envolvidas, nos casos de cessão de direitos - e, da mesma forma, os nacionais não 
precisam ser registrados nos demais países, desde que haja o registro no INPI. 

     3.  Documentos  de Programa: a escolha dos "Documentos de Programa" que devem 
instruir o Registro é de inteira responsabilidade do cliente. Entretanto, deve ficar claro que 
tais documentos têm importância fundamental para dirimir futuras questões acerca da 
utilização indevida (contrafação ou "pirataria") envolvendo o software. Assim, estes 
"documentos" deverão ser efetivamente capazes de comprovar, em juízo, que um 
Programa, objeto de uma ação judicial (do autor ou do réu), encontra-se realmente 
Registrado no INPI – procedimento fundamental para a decisão sobre a autoria.

 
“O INPI registra um 

acentuado crescimento de 
pedido de proteção de

programa de computador”  
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    4.  R egime de Guarda: a critério do depositante, poderá ser:

    a) Sigiloso: os documentos de programa são colocados dentro de um envelope 
especial e ficam guardados em arquivo de segurança do INPI, não sendo 
dado conhecimento de seu conteúdo sequer aos funcionários do setor 
responsável pelo registro.

      b) Não Sigiloso: os  documentos  de  programa  são  inseridos  no  corpo  do 
processo  administrativo  de  instrução  do  pedido  de  Registro,  ficando 
desta forma, passíveis, inclusive, de  conhecimento  por  parte do público em 
geral.

    5.  Nome Comercial: a  proteção  ao  Nome  Comercial  do  Programa  de  C omputador  pode
ser obtida concomitantemente com a providência relativa ao registro, bastando para tanto que 
aquele seja informado como TÍTULO do programa, no ato da apresentação do pedido de registro.

  6. Validade: A validade dos direitos para quem desenvolve um Programa de 
Computador é de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da 
sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

      7.  Direitos Patrimoniais:

         a) O programa de computador pertence  exclusivamente  ao  empregador ou     
contratante, salvo estipulação em contrário, se:

                   - desenvolvido na vigência de contrato de trabalho ou de vínculo estatutário, 
destinado a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);

                   - a atividade do empregado, contratado ou servidor for prevista; e
                   - decorra da própria natureza dos encargos dos vínculos.

    Observação - Ressalvado ajuste em contrário, a remuneração é o próprio salário 
recebido.

             b) O  programa  de computador pertence  exclusivamente  ao  empregado, se: 
  -  gerado sem relação com o contrato  de  trabalho, prestação de  serviço 

ou  vínculo estatutário; e 
 - gerado sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos   

materiais, instalações  ou  equipamentos  do empregador, da empresa ou 
entidade com vínculo.

   8.  Patenteabilidade: de  acordo com  a Lei  n 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial  º
LPI), o  P rograma de Computador não é passível de patente. No entanto, aqueles 

desenvolvidos estritamente para funcionar “embarcados” em máquinas ou 
equipamentos, (“chips” integrantes das estruturas destes)  podem  ser  objeto  de  patente
(a demanda é pela máquina/equipamento e não pelo programa de computador em si).

Cartilha da Propriedade Intelectual e Inovação

 “O registro gera uma maior garantia 
ao direito, pois concede maior 

segurança jurídica”

INPI
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III -  

       O pesquisador/programador  deve seguir os seguintes procedimentos para registro 
do software desenvolvido:

       1.  P reencher os documentos relacionados, dois originais de cada:
 
               a)   Formulário de Pedido de Registro;              

b)  Documento  de  cessão  de   direitos,  contrato de trabalho de prestação de  
serviços, estatutário, bolsista ou estagiário. No caso de servidor 
público/Militar, anexar  uma Declaração Funcional, assinadas pelo 
Encarregado  do Setor de Recursos Humanos e pelo Diretor da 
Organização;       

Depósito do Pedido de Registro

 9.  Modelo de Certificado de Registro:
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c)  Documento   de  autorização  do  titular  do  programa  (somente no caso 
de derivações); e  

        d)  Autorização para a cópia do programa, no caso de documentação técnica 
apresentada em mídia eletrônica. 

  2 .  Apensar os dados referentes à listagem integral ou parcial do código fonte, além 
das especificações e fluxogramas do programa de computador, que devem ser 
apresentados gravados em arquivos no formato PDF (sem senhas) em dois discos 
ópticos - CDs ou DVDs - não regraváveis. Os dois discos, contendo arquivos 
idênticos, devem ser acondicionados individualmente em caixa plástica 
convencional de acondicionamento de CD, resistente e apropriada, que garanta 
a integridade da mídia.

     
 IV - O início da proteção conferida pelo INPI   

       Como o Registro  não  depende  de  exame  de  m érito,   o  P rograma  é c o nsiderado  
registrado assim que recebe o protocolo definitivo, quando lhe é conferido o número 
definitivo, podendo ser divulgado ou comercializado.

Territorialidade

   Quanto à sua abrangência, o Registro do Programa de Computador possui 
reconhecimento Internacional pelos países signatários do Acordo TRIPS (desde que 
cumprida a legislação nacional). No caso de programas estrangeiros, desde que 
procedentes de país que conceda reciprocidade aos autores brasileiros, não precisam ser 
registrados no Brasil (salvo nos casos de cessão de direitos).

V - 

Patente de Software. Não!

Registro de Software. Sim!

Cartilha da Propriedade Intelectual e Inovação

VI -  Obrigações do Requerente
     
      A pós  o depósito, o requerente deverá acompanhar regularmente as publicações da 
Revista da Propriedade Industrial (RPI), a fim de verificar a existência de possíveis 
exigências formais. Esse acompanhamento deverá ser feito por meio do número definitivo 
do pedido, no campo busca da RPI.

      O bservação:É f acultado  ao usuário a inscrição no sistema Push, no portal do INPI, 
para receber automaticamente, via e-mail, informações sobre o andamento dos 
processos previamente cadastrados, incluídas as exigências formais.

Sumário
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   As patentes constituem uma das mais antigas formas de proteção da propriedade 
intelectual, e têm a finalidade de conceder uma forma de proteção aos progressos 
tecnológicos. Na teoria, a proteção da patente recompensa não somente a criação da 
invenção, mas também o desenvolvimento dessa invenção para torná-la realizável do 
ponto de vista tecnológico e comercial. Esse tipo de incentivo tende a promover a 
criatividade e encorajar as empresas a continuar o desenvolvimento de novas 
tecnologias, para torná-las comercializáveis, úteis para o público e favoráveis ao 
interesse coletivo.

    A p atente d e  invenção  é  concebida para proteger não só o progresso tecnológico, 
mas também o aperfeiçoamento técnico de menor vulto. As invenções podem ser 
referentes a produtos industriais (compostos, composições, objetos, aparelhos, 
dispositivos, etc.) e a atividades industriais (processos, métodos, etc.).

   Para obter uma patente, o depositante deve primeiramente depositar o pedido de 
patente. Como regra geral, uma patente será concedida à primeira pessoa que depositar 
uma solicitação de patente. Este sistema é chamado de “primeiro a depositar”(first to file). 
Esta é a razão porque a data de depósito de uma patente é tão importante.

o     Altera e acresce dispositivos à Lei n  9.279/96, que regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.

II - Critérios de Patenteabilidade 

     1. Novidade  - As invenções  são consideradas novas quando não compreendidas no 
estado da técnica. O estado da técnica é constituído por 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, incluindo-se defesas de tese, 
dissertações, apresentação de pôsteres, entrevistas, artigos científicos, entre outros.

      O bservação:  Para  que  o requisito de novidade seja mantido, é recomendado que o 
invento ou resultado de pesquisa, passível de patenteamento, seja divulgado somente 
após o protocolo do pedido de patente junto ao INPI.  

     2. Atividade inventiva - Quando, para um técnico no assunto, a invenção não decorrer 
de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, podemos afirmar que ela possui 
atividade inventiva. A atividade inventiva/ato inventivo refere-se ao trabalho intelectual, 
pois é necessário demonstrar que a invenção não foi uma descoberta ou foi obtida 
juntando-se simplesmente informações de diversas fontes do estado da técnica. 
Se, para um técnico no assunto, a invenção decorre de maneira óbvia do estado da 
técnica, não reúne as condições necessárias para ser protegida por uma patente.

    

I - Marco Legal

oLei n  10.196/01-
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     3.  Aplicação industrial - requisito que garante a utilização comercial do invento.
Assim, a invenção deve apresentar a possibilidade de ser realizada diversas vezes 
chegando-se ao mesmo resultado, o que viabiliza sua produção em escala industrial. 

III - Tipos de Patentes

       1. Patente de Invenção (PI) -  Produtos ou processos que atendam aos requisitos de 
atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Sua validade é de 20 anos a partir da 
data do depósito.

        2.  Modelo de Utilidade (MU) -  O bjeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de
aplicação  industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato 
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Sua 
validade é de 15 anos a partir da data do depósito.

     Observação:  Não  se  pode  patentear  um  processo como Modelo de Utilidade, 
somente como Patente de Invenção.

IV - Condições de Patenteabilidade

  Além dos requisitos necessários à concessão de patentes, a LPI descreve certas 
condições que devem ser observadas em relação aos pedidos de patente: a suficiência 
descritiva, a unidade do pedido de patente, bem como a clareza e precisão das 
reivindicações.

     1. Suficiência Descritiva -  Umad as c ondições  essenciais  para  a  concessão de um 
pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade é que o objeto de patente esteja 
suficientemente descrito, de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto, 
devendo indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. 

       2. Unidade do Pedido de Patente - O pedido de patente de invenção terá de se referir 
a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a 
compreenderem um único conceito inventivo. O pedido de patente de modelo de 
utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma 
pluralidade de elementos distintos, desde que mantida a unidade técnico-funcional e 
corporal do objeto.

     3. Clareza e Precisão das Reivindicações -  Uma outra  condição  essencial  para  a  
concessão de um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade é que as 
reivindicações, fundamentadas no relatório descritivo, deverão definir, de modo claro e 
preciso, a matéria objeto da proteção.

 

    

Telescópio Newtoniano - Século XVII
          

Fibra Ótica - Século XX
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V - Busca  Prévia 

   Pesquisa sobre a tecnologia já conhecida, não é obrigatória, entretanto, é aconselhável 
ao interessado realizá-la antes de fazer o depósito de um pedido de patente, no campo 
técnico relativo ao objeto do pedido e de acordo com a Classificação Internacional de 
Patentes. A busca prévia pode ser efetuada das seguintes maneiras:

       1. Busca individual – Realizada pelo interessado no banco de patentes no INPI; e

      2. Busca isolada – Nesse caso a pesquisa é feita por técnicos do INPI, por solicitação 
do cliente, com o pagamento de uma taxa preliminar para definição do escopo da 
pesquisa. Após a delimitação do escopo, é elaborado um orçamento a ser submetido à 
apreciação do cliente. Com a sua aceitação, é realizada a busca por técnico 
especializado do INPI, sendo gerado um relatório com levantamento do estado da 
técnica na área desejada.

VI - epósito do Pedido de Patente

       1.  O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

                  I - Requerimento;
 II - Formulário 1.01 – Pedido de Patente ou Certificado de Adição;
III - Relatório descritivo;
IV - Desenhos, se for o caso;
V - Resumo; e
VI - Comprovante  do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

    2. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se 
devidamente instruído, será protocolado, considerada a data de depósito a da sua 
apresentação. 

        3. Fluxo do Pedido

    a)  Ao depositar  um  pedido de patente, o interessado receberá um número de 
protocolo; 

    b)  Sigilo/Publicação: 18 meses contados da data de depósito ou da prioridade, 
para pedidos do exterior;

    c)  Pedido de exame: deverá ser solicitado pelo interessado em até 36 meses da 
data de depósito;

     d)  Exame técnico; e 
     e)  Concessão da Carta Patente.
  
 Observação: As anuidades são  devidas  a  partir do  24º mês de depósito de um 

pedido até o fim da vigência da patente.
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VII - 

 

               Teorias científicas ou métodos matemáticos;
    Esquemas, planos, princípios ou métodos, tais como os aplicados no exercício 

do comércio, nas atividades puramente mentais ou em regras de jogos;
    Métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou 

animal (mas os produtos utilizados no diagnóstico podem ser patenteados); e
  Plantas e animais, exceto micro-organismos, e processos essencialmente  

biológicos para a produção de plantas, exceto processos microbiológicos e 
não-biológicos.

 

Territorialidade

    A patente é válida apenas nos países onde foi requerida e concedida a sua proteção. 
Cada país é soberano para conceder ou não a patente independentemente da decisão 
em outros países sobre pedidos de patentes correspondentes.

VIII - Expectativa de Direito

   Quando  o interessado deposita um pedido de patente ele passa a usufruir de uma 
expectativa de direito. O direito exclusivo do titular nasce apenas com a concessão da 
patente, formalizada pela expedição do documento intitulado Carta-Patente. Só a partir 
da concessão, o titular poderá impedir  que terceiros, sem o seu consentimento, possam 
utilizar o objeto de sua criação para fins não autorizados.

IX - Certificado de Adição de Invenção

   O certificado de adição de invenção, um acessório da patente de invenção, protege um 
aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção pleiteado em 
um pedido de patente (ou patente concedida, se for o caso), cuja matéria se inclua no 
mesmo conceito inventivo, mesmo que destituído de atividade inventiva diante do pedido 
de patente principal (ou da patente principal concedida). O certificado de adição tem a 
data final  de vigência da patente principal, acompanhando-a para todos os efeitos legais.

XI -  Obrigações do Requerente
     
    Após  o depósito, o requerente deverá acompanhar regularmente as publicações da 
Revista da Propriedade Industrial (RPI), a fim de verificar a existência de possíveis 
exigências formais. Esse acompanhamento deverá ser feito por meio do número definitivo 
do pedido, no campo busca da RPI.

   O bservação: É f acultado  ao usuário a inscrição no sistema Push, no portal do INPI, 
para receber automaticamente, via e-mail, informações sobre o andamento dos 
processos previamente cadastrados, incluídas as exigências formais.

X - Matéria não passível de proteção

Cartilha da Propriedade Intelectual e Inovação
Sumário



17



Desenho Industrial 

Cartilha da Propriedade Intelectual e Inovação

18

      
consistir de características tridimensionais (aparência ou forma externa do objeto), ou de 
características bidimensionais (padrões constituídos de linhas e cores aplicados sobre a 
superfície de produtos industriais) que, por meio destas características, confira resultado 
novo e original ao objeto ou produto em relação aos concorrentes ou já conhecidos. Os 
desenhos industriais se aplicam a uma grande variedade de produtos industrializados: 
relógios de pulso, joias, moda e outros itens de luxo, implementos industriais e médicos; 
objetos de uso doméstico, mobiliário, aparelhos elétricos, veículos; artigos práticos; 
estamparias têxteis; artigos de lazer; brinquedos, e muitos outros.

         
            
     Figura 1 – configuração aplicada em veículo              Figura 2 – configuração aplicada em cadeira     
            
           Observação:  o desenho industrial protege a nova forma ou adornos dados a objetos   

ou produtos, de modo original em suas novas características externas, com relação aos 
concorrentes comerciais do mesmo gênero ou aos objetos ou produtos anteriormente 
conhecidos. O desenho industrial não protege qualquer aspecto técnico ou funcional 
inerente ao objeto ou artigo registrado, e também não protege as dimensões, os 
processos de fabricação ou os materiais de que sejam feitos.

    I - Marco Legal
         
           Lei  de Propriedade Industrial - LPI (  9.279/96) e Resolução vigente.

    II - Características

        

Trata-se da proteção do aspecto ornamental ou estético de um objeto, podendo 

o   Lei n

          1.  O conjunto  de linhas e cores também se denomina padrão ornamental, podendo 
ser apresentado em preto e branco ou em cores, sabendo-se que as cores não estarão 
protegidas pelo registro porque a legislação brasileira não confere proteção para cores.

2. O desenho formado pelo conjunto de linhas e cores – que poderá ser linhas pretas sobre 
um fundo branco – é o escopo da proteção. Este “padrão ornamental” estará protegido, 
independente do produto industrial ao qual será aplicado. Além de não proteger as cores, o 
registro do desenho industrial também não protege o material e o processo de fabricação 
utilizado, o tamanho do objeto, inscrições alfabéticas ou numéricas ou as vantagens práticas 
deste.

          3.  O  tempo  de  proteção  pode  variar  de  país  para  país,  com  a  possibilidade  
de renovação, que pode ser de 15 a 25 anos, no máximo. No Brasil, o registro de desenho 
industrial tem validade de 10 anos, sendo possível a renovação consecutiva por até 3 (três) 
períodos de 5 anos, totalizando o prazo máximo de 25 anos.



Cartilha da Propriedade Intelectual e Inovação

19

Sumário

Desenho Industrial 

    

III - D      

      1.  O Desenho  Industrial deve ser ‘novo’ e ‘original’ para ser registrado no INPI, de 
acordo com o sistema de proteção determinado na LPI 9.279/96), e, do Ato 
Normativo vigente, desde que seja capaz de ser reproduzido por meios industriais (“servir 
de tipo de fabricação industrial”). 

      2.  O requisito de novidade é relativo à data do depósito do pedido de registro, e, o   
requisito de ‘originalidade’ é relativo à data em que o objeto se tornou público. Para se 
considerar a novidade do desenho industrial brasileiro é necessário que o objeto não 
tenha sido divulgado por qualquer mídia impressa ou virtual, em data anterior ao 
depósito do pedido, por um período de até 180 dias, no máximo, antes da data do seu 
depósito.    

       3.  Documentação necessária:

           Formulário  de Pedido de Depósito do INPI;  

           Cópia de contrato social; 

             

           Desenhos ou fotografias; e

 

      

V -  Obrigações do Requerente
     
       Após  o  depósito, o requerente deverá acompanhar regularmente as publicações da 
Revista da Propriedade Industrial (RPI), a fim de verificar a existência de possíveis 
exigências formais. Esse acompanhamento deverá ser feito por meio do número definitivo 
do pedido, no campo busca da RPI.

      O bservação: É f acultado  ao usuário a inscrição no sistema Push, no portal do INPI, 
para receber automaticamente, via e-mail, informações sobre o andamento dos 
processos previamente cadastrados, incluídas as exigências formais.

 4.  Para validar o registro  de  desenho industrial devem  ser recolhidas as respectivas 
taxas de contribuição, por períodos quinquenais. A primeira taxa é feita no ato do 
depósito do pedido e é denominada primeiro quinquênio, e, a segunda taxa (segundo 
quinquênio), deverá ser recolhida para validar os 10 (dez) anos do registro, até a data de 
aniversário do quinto ano, contados da data do depósito do pedido.

        Observação: Es ta  exceção  de divulgação anterior ao depósito do pedido de registro, 
garante ao titular o que se denomina “período de graça”. A mesma exceção se aplica aos 
pedidos oriundos do exterior, pelo mesmo período de tempo, garantindo ao titular o que se 
denomina “prioridade”. 

IV - Matéria não passível de proteção

      N ão s erão  protegidos  os desenhos industriais que forem contra a moral e os bons 
costumes, que ofendam a honra ou a imagem ou atentem contra liberdade de 
consciência, crença, religião, ideia ou sentimento e a forma comum ou vulgar de um 
objeto.

epósito do Pedido de Registro

o  (Lei n

Relatório descritivo, reivindicações e campo de aplicação do objeto, se for o caso; 

           Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.
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                                                                  ponibilidade do sinal,  para  que  esta  seja
re 
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 I - Marco Legal
         
     Lei de Propriedade Industrial - LPI (  9.279/96) e Resolução vigente.o  Lei n

MistaNominativa Figurativa

s, figurativa e mista:

figurativa, mista e tridimensional

Exi
. P

cliente.
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mesma são certificados pelo titular da marca, em relação à origem, modo de fabricação 
dos produtos, qualidade e outras características. A marca de certificação poderá somente 
ser utilizada de acordo com os padrões definidos nos autos do processo, os quais serão 
atestados através de medidas de controle estabelecidas pelo titular do registro da marca. 
É importante que não se confunda o uso de marcas desta natureza com o uso de selos de 
qualidade oficiais, que garantem a conformidade de um produto ou serviço com padrões 
mínimos estabelecidos por normas legais e verificados por órgãos oficiais, como o selo 
de inspeção federal (S.I.F.).

      Realizar a busca antes de fazer o pedido é fundamental para saber se a marca que  
deseja proteger está disponível.

     V - 

     1. A propriedade da marca se adquire com o registro, validamente expedido, sendo 
assegurado ao seu titular o uso exclusivo do sinal em todo o território nacional.  Assim, os 
interessados em proteger a marca devem depositá-la no INPI, para que esta autarquia 
determine se a marca possui condições de registrabilidade e conceda o registro, se assim 
for cabível. Após a comunicação da concessão do registro, a marca estará protegida, e 
seu titular terá o direito de impedir terceiros de utilizá-la. Cabe ressaltar que o depósito da 
marca não gera automaticamente um direito, que será adquirido quando do registro, 
mas sim uma expectativa do mesmo.

       2. O depósito do registro de marca é feito no INPI, através de peticionamento eletrônico 
pelo site do INPI (e-Marcas), ou peticionamento em papel à sede do INPI no Rio de 
Janeiro ou representações regionais. As taxas para os diferentes serviços relativos ao 
depósito e registro de marca também estão disponíveis neste portal.

      3. Etapas do Registro - A primeira etapa se inicia com o depósito do pedido de registro, 
seja pelo próprio interessado ou por procurador(es) por ele constituído(s), através de 
formulário eletrônico ou em papel. Da análise do conteúdo dos aspectos formais do 
pedido de registro, surge o primeiro ato do INPI, publicado na Revista da Propriedade 
Industrial (RPI). Caso este depósito não esteja de acordo com os aspectos formais 
estabelecidos no manual do usuário, será formulada exigência visando a correção da 
inconformidade. Esta exigência deve ser cumprida em até 05 dias, sob a pena do pedido 
ser considerado como inexistente. Após, o pedido é publicado na RPI para a 
manifestação de terceiros legitimamente interessados que desejem contestar o pedido de 
registro, através de petição de oposição, em até 60 dias desta publicação. Em seguida, 
com apresentação ou não de oposição, o sinal em exame terá sua registrabilidade 
examinada pelo INPI, que decidirá pelo deferimento ou indeferimento do pedido. 

        

2. Certificação - é uma marca que indica que os produtos e serviços assinalados pela 

     IV - Busca  Prévia

Depósito do Pedido de Registro

 III - Natureza das Marcas

  1. Coletiva  - distingue os produtos ou serviços dos membros de uma associação, 
daqueles produtos ou serviços de origem diversa. Essa natureza de marca só pode ser 
registrada por entidades jurídicas representativas de coletividade.  
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direitos previstos aos titulares de marcas, durante a vigência de seu registro, válida por 
10 anos, e renovável por períodos idênticos. Em caso de não-recolhimento das taxas, o 
pedido é definitivamente arquivado.  

       Observação: Cabe destacar ainda que, embora não caiba recurso à concessão do 
registro da marca pelo INPI, a mesma pode ser contestada tanto em via administrativa, 
através de um Processo Administrativo de Nulidade, quanto judicialmente, por meio do 
ajuizamento de uma Ação de Nulidade

       4. Documentação necessária para registro:

                    Formulário de Pedido de Registro do INPI;  
                    Cópia de contrato social; 
                    Procuração específica para atuação no INPI, se o requerente não for o titular; e 
                    Logotipo da marca.

 VI - Territorialidade

A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território 
nacional em seu ramo de atividade econômica. 

    VII - Marcas de Alto Renome / Notoriamente conhecidas

       Algumas empresas têm estabelecido com sucesso,  po r meio  de  suas  marcas  de 
produto ou de serviços, conhecimento e prestígio diferenciados, resultantes de sua 
tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspiram ao público 
consumidor. Consequentemente, exercem uma atração excepcional sob o mercado em 
geral. Essas marcas são chamadas marcas de alto renome ou marcas notoriamente 
conhecidas. O que precisa ser definido, entretanto, são os fatores que devem ser 
considerados para que se determine se a marca pode ser considerada como tal. Entre 
esses fatores se incluem o grau de conhecimento ou reconhecimento da marca no setor 
de público relevante e a duração, extensão e área geográfica do uso da marca. 

          Exemplo de algumas das marcas de alto renome reconhecidas pelo INPI:

         
         VIII -  Obrigações do Requerente
     
       Após  o depósito, o requerente deverá acompanhar regularmente as publicações da 

RPI, a fim de verificar a existência de possíveis exigências formais. Esse acompanhamento 
deverá ser feito por meio do número definitivo do pedido, no campo busca da Revista da 
Propriedade Industrial (RPI).

      O bservação: É f acultado  ao usuário a inscrição no sistema Push, no portal do INPI, 
para receber automaticamente, via e-mail, informações sobre o andamento dos 
processos previamente cadastrados, incluídas as exigências formais.

   Assim, após a concessão do registro, o titular da marca está apto a exercer todos os 
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Inovação é a exploração, com sucesso, de novas idéias. 
Considerando que as inovações são capazes de gerar 
vantagens  competitivas  a  médio  e  a  longo  prazo, 
inovar torna-se  essencial  para  a  sustentabilidade dos  
países 
agregar valor aos produtos/serviços desenvolvidos 
pelas empresas/organizações, diferenciando-as, ainda 
que momentaneamente, no ambiente competitivo. 

no futuro. A inovação tem  a  capacidade de   



Inovação 

Cartilha da Propriedade Intelectual e Inovação

25

   Inovação é a introdução , com êxito, de produtos, serviços, processos, 
métodos e sistemas que não existiam anteriormente ou contendo alguma característica 
nova e diferente da até então em vigor. Compreende diversas atividades científicas, 
tecnológicas, organizacionais, financeiras, comerciais e mercadológicas. A exigência 
mínima é que o produto/processo/método/sistema deva ser novo ou substancialmente 
melhorado para a empresa em relação a seus competidores.
    
    Num conceito mais genérico, inovação pode ser definida como um processo essencial 
às empresas/organizações, que abrange tanto a renovação de seus produtos, quanto a 
forma como são processados e vendidos. Independentemente do campo ou atividade em 
que esteja envolvida a empresa, o desafio principal ainda é o mesmo: Como obter uma 
vantagem competitiva através da inovação, e por meio dela sobreviver e crescer?

I - Por que Inovar?

  O  contexto  empresarial  deste início de século XXI é caracterizado por uma 
competitividade mais acirrada e, consequentemente, as mudanças no comportamento dos 
consumidores, o surgimento de novos mercados, a ameaça de novos concorrentes, os 
efeitos da globalização e os avanços do mundo da Internet passam a afetar o padrão de 
competição de empresas estabelecidas. Nesse contexto, inovar é a única coisa que se 
mostra efetivamente permanente na gestão das empresas.

    Nesse cenário altamente competitivo, as empresas/organizações têm que buscar novas 
abordagens estratégicas que privilegiem a inovação e o empreendedorismo, e a única 
coisa que passa a se mostrar permanente é a mudança traduzida pela inovação de 
produtos, de processos e, sobretudo, a inovação estratégica.
   
   A  inovação já não  é mais vista como um diferencial, mas como essencial para a 
permanência das empresas nos mercados de atuação, por isso torna-se importante saber 
as vantagens oriundas da inovação, dentre as quais podemos destacar:

                 criação de novos produtos e/ou processos;
permanência ou participação em novos mercados;
melhoria da eficiência operacional;
melhoria na qualidade ou capacidade de aprendizado; e
subsídios para  implementação de mudanças.

   Além dessas razões, as empresas buscam satisfazer os seus clientes e se adequar às 
exigências impostas pelo mercado, obtendo assim algumas vantagens competitivas. O 
efeito da inovação sobre o produto, a produtividade e o emprego é de particular interesse 
para as políticas de inovação, tanto no âmbito nacional quanto no regional, assim como 
para setores específicos do país.

no mercado

Inovar para

Inventar 

o 

 

Futuro
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II - O papel das Políticas Públicas na Inovação

  Especificamente sobre a questão das políticas públicas para estabelecimento e 
fortalecimento de ações que permitam o desenvolvimento da Inovação, que representa 
uma parcela substancial de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nas economias mundiais, 
cabe um maior detalhamento como vêm se desenvolvendo no Brasil.

    Entre 1986 e 1996, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(PADCT I e PADCT II) permitiu investimentos de US$ 70  e US$ 150 milhões, 
respectivamente, que deveriam se somar aos recursos governamentais disponíveis para o 
setor, tendo como principal objetivo fortalecer o desenvolvimento de recursos humanos em 
áreas específicas, consideradas prioritárias, por meio do apoio à pesquisa e ao ensino de 
pós-graduação, assim como melhorar os processos de decisão e administração da área de 
Ciência e Tecnologia (C&T).

     A partir de 1999, com a criação dos Fundos Setoriais, um dos principais instrumentos de 
financiamento da pesquisa brasileira passa a ser aquele vinculado a áreas específicas de 
atividade econômica como petróleo, energia, informática e outras, tendo como objetivo, 
em princípio, favorecer o direcionamento da pesquisa para resultados práticos nos 
diferentes setores, além do apoio geral à infraestrutura dos centros de pesquisa do país.

    Posteriormente,  o  Plano  Plurianual (PPA) 2004-2007 definiu projetos e programas de 
longa duração do Governo Federal, com propostas de atividades de pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação, mediante o apoio financeiro a projetos, em todas as áreas do 
conhecimento. Os programas e as ações do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
buscavam propiciar avanços nas políticas Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior.
   
    Em dezembro de 2004, foi aprovada pelo Congresso, a Lei de Inovação (Lei 10.973), 
oferecendo diversos mecanismos para a promoção da inovação no País. Ela cria condições 
favoráveis para a formação de parcerias e para maior e mais frequente cooperação entre 
universidades, institutos de pesquisa públicos e empresas com vistas à intensificação de 
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I). Permite o compartilhamento 
da infraestrutura laboratorial e estimula a incubação de empresas nas instituições públicas 
de C&T, a prestação de serviços de P,D&I ao setor produtivo, a participação dos 
pesquisadores nos ganhos monetários oriundos do licenciamento de tecnologia e o 
fomento direto ao setor produtivo.
    
    No ano seguinte, foi promulgada a Lei do Bem (Lei 11.196), concedendo um conjunto 
de incentivos fiscais às atividades de P,D&I nas empresas. Entre esses incentivos fiscais 
destacam-se significativas reduções de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido, correspondentes a investimentos realizados em atividades de P,D&I por 
empresas que trabalham sob o sistema de apuração do lucro real. A lei também autoriza as 
agências de fomento de C&T a subvencionar a remuneração de pesquisadores, titulados 
como mestres ou doutores, contratados para a realização de atividades de P&D visando 
inovação tecnológica em empresas localizadas no País.
    
    Por fim, p ara  o período  de 2007-2010, o governo elaborou um Plano de Ação de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) para o Desenvolvimento Nacional, cujo principal 
objetivo é criar condições favoráveis para que as empresas brasileiras acelerem, de 
maneira significativa, a geração e a absorção de inovações tecnológicas e se capacitem 
para agregar valor à sua produção e aumentar sua competitividade nos mercados 
nacional e internacional.

milhões

on  

on  
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    Observa-se que, embora o Governo brasileiro venha tentando desenvolver políticas de 
financiamentos, o foco dessas políticas até o final de 2004, devido à produção científica no 
Brasil estar concentrada nos cursos de pós-graduação e nas universidades públicas, foi 
muito mais efetivo no crescimento contínuo da pesquisa acadêmica do que no setor 
produtivo.
   
   Com as leis de Inovação e do Bem, e o Plano de Ação proposto para 2007-2010, o 
governo demonstrou uma clara intenção de reversão desse foco, estimulando as empresas 
para investimentos em P&D por meio de mecanismos como incentivos fiscais, 
financiamentos, apoio ao capital de risco, incubadoras e fortalecendo as interações entre 
universidade/indústria em P&D por meio de programas de apoio a pesquisas em áreas de 
alta tecnologia.

III - Características da Inovação
  
   A expressão “economia baseada no conhecimento” foi cunhada para descrever as 
tendências, verificadas nas economias mais avançadas, a uma maior dependência de 
conhecimento, informações e altos níveis de competência e a uma crescente necessidade 
de pronto acesso a tudo isto.

   Inserida  no  contexto  de  uma “economia baseada no conhecimento”, a inovação 
desempenha um papel central nas empresas/organizações. No nível macro, há um 
substancial conjunto de evidências de que a inovação é o fator dominante no crescimento 
econômico nacional e nos padrões do comércio internacional. No nível micro, estrutura 
interna das empresas, a P&D é vista como o fator de maior capacidade de absorção e 
utilização pela empresa de novos conhecimentos de todo o tipo, não apenas 
conhecimento tecnológico.

  Dessa  forma, pode-se admitir que uma empresa inovadora tem determinadas 
características q ue  p odem ser agrupadas em duas categorias principais de competências,
assim definidas:

    i)  competências estratégicas - visão de longo prazo, capacidade de identificar e, até, 
antecipar tendências de mercado, disponibilidade e capacidade de coligir, processar e 
assimilar informações tecnológicas e econômicas; e
     ii)  competências organizacionais - disposição para o risco e capacidade de gerenciá-lo, 
cooperação interna entre os vários departamentos operacionais e cooperação externa 
com consultorias, pesquisas de público, clientes e fornecedores, envolvimento de toda a 
empresa no processo de mudança e investimento em recursos humanos.

IV - A visão da Inovação

  A visão da inovação em nível mais alto, ou sistêmica, enfatiza a importância da 
transferência e difusão de idéias, habilidades, conhecimentos, informações e sinais de 
vários tipos. Os canais e redes através dos quais essas informações circulam estão 
inseridos em um contexto social, político e cultural. Eles são fortemente guiados e 
restringidos pela estrutura institucional. Na abordagem dos Sistemas Nacionais de 
Inovação estudam-se as empresas inovadoras no contexto das instituições externas: 
políticas governamentais, concorrentes, fornecedores, clientes, sistemas de valores e 
práticas culturais que afetam sua operação.     
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    A abordagem sistêmica da inovação desloca o foco das políticas, levando-as a enfatizar 
a interação entre as instituições, observando os processos interativos na criação de 
conhecimento e na difusão e aplicação do conhecimento. Isto levou a uma melhor 
apreciação da importância das condições, regulamentos e políticas dentro das quais opera 
o mercado e, por conseguinte, ao indeclinável papel dos governos na monitoração e na 
sintonia fina da estrutura geral. 

 Para este tipo de abordagem, podemos observar etapas comuns a todas 
empresas/organizações. Fundamentalmente, essas etapas envolvem:

              Procurar   analisar o cenário (interno e externo) à procura de sinais relevantes sobre 
ameaças e oportunidades para mudança.
Selecionar  decidir, levando em consideração uma visão estratégica, a melhor 
forma de desenvolvimento da empresa/organização.
Implementar   traduzir o potencial da idéia inicial em algo novo e lançá-la em um 
mercado interno ou externo.
Adquirir conhecimento   para possibilitar a inovação. Por exemplo, como criar algo 
novo através de P&D? Uma maneira será dquirindo conhecimento de outras fontes 
através de transferência de tecnologia. 
Executar  mesmo sob condições de imprevisibilidade que exigem grande 
capacidade de resolução de problemas.
Lançar a inovação no mercado   gerenciamento de seu processo inicial de adoção.
Sustentabilidade de adoção e uso da inovação a longo prazo  revendo a 
concepção da idéia original e modificando-a, se necessário.
Aprendizagem   as empresas têm (mas nem sempre aproveitam) a oportunidade de 
aprender com a progressão através desse ciclo, de maneira que possam construir 
sua base de conhecimento e melhorar as formas em que o processo é gerido.

V - Tipos de Inovações

    Inovação trata-se, basicamente falando, de mudança, e esta pode assumir diversas
formas, tais como:

     a) Inovações Tecnológicas em Produtos

     O termo “produto” é usado para cobrir tanto bens como serviços.
   A Inovação Tecnológica de Produto pode assumir duas formas abrangentes, assim 
definidas: produtos tecnologicamente novos, e produtos tecnologicamente aprimorados.
     
       i) produto tecnologicamente novo - é um produto cujas características tecnológicas ou 
usos pretendidos diferem daqueles dos produtos produzidos anteriormente. Tais inovações 
podem envolver tecnologias radicalmente novas, podem basear-se na combinação de 
tecnologias existentes em novos usos, ou podem ser derivadas do uso de novo 
conhecimento.
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ii) produto tecnologicamente aprimorado - É um produto existente  cujo desempenho 
tenha sido significativamente aprimorado ou elevado. Um produto simples pode ser 
aprimorado (em termos de melhor desempenho ou menor custo) através de componentes 
ou materiais de desempenho melhor, ou um produto complexo que consista em vários 
subsistemas técnicos integrados, pode ser aprimorado através de modificações parciais em 
um dos subsistemas.

     b)  

   A Inovação Tecnológica de Processo é a adoção de métodos de produção novos ou 
significativamente melhorados, incluindo métodos de entrega dos produtos. Tais métodos 
podem envolver mudanças no equipamento ou na organização da produção, ou uma 
combinação dessas mudanças, e podem derivar do uso de novo conhecimento. Os 
métodos podem ter por objetivo produzir ou entregar produtos tecnologicamente novos ou 
aprimorados, que não possam ser produzidos ou entregues com os métodos 
convencionais de produção, ou pretender aumentar a produção ou eficiência na entrega 
de produtos existentes.

    c) Inovação Organizacional

     A Inovação Organizacional se caracteriza pela implementação de  novos métodos 
organizacionais nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho e/ou suas 
relações externas. Visa a melhoria do desempenho de uma empresa por meio de redução 
de custos administrativos ou de custos de transação, estimulando a satisfação no local de 
trabalho (e assim a produtividade do trabalho). É a implementação de um novo método 
organizacional.

    Nesse tipo de inovação podem ser incluídos : a introdução de estruturas organizacionais 
significativamente alteradas; a implantação de técnicas de gerenciamento avançado; e a 
implantação de orientações estratégicas novas ou substancialmente alteradas.

   Em princípio,  a  mudança  organizacional  conta  como inovação apenas se houver 
mudanças mensuráveis nos resultados, tais como aumento de produtividade ou vendas.

VI - Parcerias Estratégicas

    Nas últimas décadas temos assistido a um enorme crescimento no número de alianças 
nos setores de alta tecnologia, acordos de cooperação para compartilhamento de 
tecnologia recíproca e o compromisso conjunto de pesquisa.
 
    Essa t endência c rescente d e c onstituição  de  “parcerias estratégicas” é vista  como  a 
forma mais completa para permitir a interação e o aprendizado, assim como a geração e a 
troca de conhecimento entre as instituições envolvidas. 

    Para que essa parceria se torne possível as organizações envolvidas devem estabelecer 
defesas seguras para que cada parceiro contribua de maneira efetiva, de modo que as 
colaborações de pesquisa e desenvolvimento de soluções possam ser implementadas 
passo a passo; neste sentido, as organizações devem buscar uma forma de desenvolver a 
parceria no aspecto de melhorar a capacidade de aprender, responder e se adequar a 
rápidas alterações, promovendo, quando necesssário, mudanças e aperfeiçoamento nas 
estruturas de pesquisa, produção e comercialização.

Inovação Tecnológica de Processo
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VII - A Marinha do Brasil no Contexto da Inovação

Com a promulgação da Lei de Inovação Tecnológica - LIT (Lei 10.973/04) o Governo 
Federal estabeleceu medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 
no ambiente produtivo, visando a autonomia tecnológica e o desenvolvimento industrial 
do país.
 
    De acordo com o seu art.2º, item VI, a LIT instituiu o Núcleo de Inovação Tecnológica – 
NIT, como sendo um núcleo ou órgão constituído por uma ou mais Instituições Científicas 
Tecnológicas (ICT), com a finalidade de gerir sua política de inovação, estabelecendo as 
competências mínimas para estabelecimento de um NIT no seu art. 16. A LIT também 
define ICT como sendo um órgão ou entidade da administração pública que tenha por 
missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de 
caráter científico ou tecnológico.
 
   P ortanto, para  se  adequar  às demandas impostas, a Marinha do Brasil (MB) criou o   
NIT-MB (Portaria 179 do Estado Maior da Armada – EMA, de 31 de julho de 2009), tendo 
como atribuições, entre outras, estimular a proteção intelectual dos produtos 
desenvolvidos por pesquisadores da Marinha, assessorar as parcerias para realização de 
pesquisas científicas e tecnológicas, interagir com instituições públicas, privadas e com 
outros núcleos na geração de conhecimentos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), 
além de acompanhar e de orientar a implementação das Diretrizes de Propriedade 
Intelectual da MB.

   O NIT-MB, está sediado na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha 
(SecCTM) e, no seu modelo de funcionamento, executa a gerência da política de inovação 
e a contínua interação com as Células de Inovação Tecnológica (CIT) existentes em cada 
Instituição Científica e Tecnológica (ICT) da MB, sendo também, o responsável pelos 
depósitos e registros junto ao INPI, no âmbito da MB. 

   Nesse contexto, a SecCTM segue na linha de frente nas ações estratégicas para o 
desenvolvimento tecnológico da MB, de modo a integrar experiências e fortalecer a 
Instituição. Para isto, vem fortalecendo suas áreas de atuação através de parcerias 
estratégicas entre universidades e centros de pesquisa.

  Através dessas parcerias, muito se tem avançado com o intercâmbio científico e 
tecnológico com universidades renomadas e institutos de pesquisa tais como a 
Universidade Federal Fluminense (UFF), o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós- 
Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE-UFRJ), o Laboratório de Sistemas 
Integráveis da Universidade de São Paulo (LSI-USP), o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), o Centro de Tecnologia da Informação 
Renato Archer (CTI-Renato Archer) e o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

   A integração da Marinha do Brasil com o setor acadêmico proporciona programas 
conjuntos anuais, incluindo parcerias em bolsas de estudos, abertura de oportunidades 
para o corpo discente e pesquisas técnicas alusivas aos projetos de interesses comuns. As 
atividades são desenvolvidas por mão de obra especializada nas várias áreas do 
conhecimento.

     on  
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    2. Patente de Invenção - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CETEMSP) em   
parceria  com a USP .

    

   

A  seguir são apresentados alguns resultados obtidos a partir de parcerias já realizados 
pela MB.

1. Patente de Invenção - Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) em parceria com a                              
COOPE/UFRJ.

(57) Resumo: COMPOSIÇÃO DESTINADA A SER 
APLICADA EM AÇOS PARA PROTEÇÃO DE SUAS 
SUPERFÍCIES CONTRA CORROSÃO E PROCESSO 
DE PREPARAÇÃO DA MESMA. A invenção trata de 
uma composição destinada a proteger aços contra 
corrosão pela utilização da própria ferrugem do aço 
como elemento passivador, a ferrugem sendo retirada 
do aço e/ou sendo preparada sinteticamente e 
aglutinada com uma resina, podendo esta última conter 
ou não como material promotor de condutividade 
elétrica um polímero intrinsecamente condutor (ICP), 
neste caso a Poliamilina em forma condutora (sal de 
esmeraldina) ou não condutora (base de esmeraldina), 
além de carga(s) e de um óleo dispersante.         

(72) Inventor(es): Saint-Clair Dantas Oliveira Santos, Luiz 
Roberto Martins de Miranda, Bluma Guenther Soares, 
Paulo Roberto Araújo Martins.    

(54) Título: COMPOSIÇÃO DESTINADA A SER 
APLICADA EM AÇOS PARA PROTEÇÃO DE 
SUAS SUPERFÍCIES CONTRA CORROSÃO E 
PROCESSO DE PREPARAÇÃO DA MESMA

(71) Depositante(s): IPQM - Instituto  de  Pesquisas  da Marinha
(BR/RJ), Coope/Ufrj - Coordenação dos Programas de Pós 
Graduação de Engenharia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (BR/RJ)   

(54) Título: MÉTODO PARA PROTOTIPAGEM 
R Á P I D A   D E  C O N T R O L A D O R E S   
ELETRÔNICOS IMPLEMENTADOS EM 
PROCESSADORES DE PONTO FIXO 

(71) Depositante(s): Centro Tecnológico da Marinha em 
São Paulo, Universidade de São Paulo - USP

(72) Inventor(es): PAULO HENRIQUE DA ROCHA, 
ROBERTO MOURA SALES

(57) Resumo: MÉTODO PARA PROTOTIPAGEM 
RÁPIDA DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS 
IMPLEMENTADOS EM PROCESSADORES DE 
PONTO FIXO.  Um método de prototipagem rápida 
para controladores embarcados em processadores de 
ponto fixo que supere os problemas do estado da 
técnica definidos acima e permita ao projetista adaptar 
de forma rápida um controlador de ponto fixo.
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