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A importância da proteção e 
da gestão dos ativos intelectuais

Será apresentado um descritivo dos diferentes aspetos
essenciais à proteção e gestão dos Ativos Intelectuais,
abordando a necessidade das empresas inovadoras em
investir na proteção e gestão dos seus ativos intelectuais,
não somente para manter seus investimentos, mas também
para alavancar seus resultados decorrentes de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), e, ainda, evitar que terceiros se
apropriem indevidamente de tais ativos.



Propriedade Intelectual

A OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual,
define a propriedade intelectual como sendo as criações da
mente, tais como invenções; obras literárias e artísticas;
projetos; e símbolos, nomes e imagens utilizados no
comércio.

A OMPI é responsável pela administração de uma série de
tratados internacionais envolvendo a propriedade intelectual,
dentre eles a Convenção da União de Paris – CUP, a qual o
Brasil é signatário desde 1880.



Propriedade Industrial

A CUP/83 em seu artigo 1º, 2 estabelece que a propriedade
industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os
modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as
marcas de fábrica ou de comércio, o nome comercial e as
indicações de procedência ou denominações de origem, bem
como a repressão da concorrência desleal.



A proteção da 
Propriedade Intelectual

O sistema criado para garantir a propriedade ou
exclusividade resultante da atividade intelectual nos campos
industrial, científico, literário e artístico possui diversas
formas de proteção, tais como, Segredo de Negócio; Marcas;
Patentes; Softwares; Direitos Autorais; Proteção de
Cultivares.

A proteção da propriedade intelectual
permite ao titular do direito o
reconhecimento ou benefício financeiro
de seu invento ou criação.



A proteção da 
Propriedade Intelectual

No Brasil, a proteção à Propriedade
Intelectual tem base constitucional. A
Constituição Federal de 1988 prevê no
artigo 5º XXVII e XXIX o direito a
proteção das criações intelectuais,
além das legislações específicas que
dividem a propriedade intelectual em
Propriedade Industrial; Direitos
Autorais e Proteções Sui Generis.



Propriedade Intelectual e 
Inovação Aberta

No ambiente de inovação aberta, as empresas utilizam fontes
externas de ideias a fim de aumentar sua competitividade na
geração de novas tecnologias . É nesse ambiente que a
propriedade intelectual se torna uma ferramenta
estratégica , através do seu gerenciamento que trará
vantagens como a comercialização e o mapeamento da
propriedade intelectual.



A Gestão dos 
Ativos Intelectuais

Deve ser observado que a propriedade intelectual é um
facilitador na troca ou comercialização de ideias e
tecnologias , necessárias à inovação aberta, viabilizando a
exportação dos resultados obtidos em pesquisas de
desenvolvimento.

Assim, é importante adotar alguns passos na gestão dos
ativos intelectuais.



A Gestão dos Ativos Intelectuais

Propriedade Industrial:
Marcas; Patentes de Invenção; Modelos de Utilidades; Desenhos
Industriais; Indicações Geográficas; além da Repressão à Concorrência
Desleal e Segredo Industrial.
Direitos Autorais: Direitos do Autor e Direitos Conexos.
Proteções Sui Generis: Software; Cultivares; Topografias e Circuitos
Integrados.

1º Passo
Identificar qual a melhor forma de proteger
seu invento ou criação.



A Gestão dos Ativos Intelectuais

2º Passo
Se apropriar da ideia que está sendo e/ou foi desenvolvida,
através do registro competente, impossibilitando que terceiros
venham a reproduzir, ou mesmo seus concorrentes passem a
frente e o façam. Visando o retorno dos investimentos
realizados em P&D.



A Gestão dos Ativos Intelectuais

3º Passo
Identificar os tipos comerciais que pretende realizar, avaliar a
criação dentro do mercado e estabelecer as formas de
proteção negocial, tais como:
� Efetuar uma busca mundial

� Solicitar uma avaliação da invenção/criação no mercado
� NDA
� Segredo industrial
� Contratos de licença
� Contratos de cessão



A Gestão dos Ativos Intelectuais

4º Passo

Gestão da propriedade intelectual em si, através da
administração do portfólio adquirido.
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