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O INPI é uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC
Foi criado em 11 de dezembro de 1970 pela Lei n.º 5.648
Responsável por:
• Registro de marcas
• Concessão de patentes
• Averbação de contratos de
Transferência de Tecnologia e de
Franquia Empresarial
• Registro de Programa de
Computador, de Desenho Industrial e
de Indicações Geográficas
• Registro de Topografia de Circuitos
Integrados
– Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96
– Lei de Software nº 9.609/98
– Lei 11.484 de 31 de maio de 2007

O Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil está
estruturado da seguinte forma:

Propriedade industrial

Direitos de autor

Concessão de Patentes,
Registro de Marcas, de
Desenhos Industriais,
Indicações Geográficas

Músicas, Obras de Artes,
Obras Literárias (Lei
9.610/98), Programas de
Computador (Lei
9.609/98)

(Lei 9.279/96)

Outros mecanismos sui generis:
•Cultivares (Lei 9.456/97), Circuitos Integrados (Lei 11.484/07)
• Células-Tronco, Trangênicos (Lei de Biossegurança, 11.105/05),
• Conhecimentos Tradicionais (MP 2186-16/01).

Novos tempos, novos desafios
De uma economia fechada a uma economia aberta

•

Criado no contexto do esforço nacional de industrialização por
substituição de importações, o INPI foi marcado por uma postura
cartorial limitando sua atuação à concessão de marcas e patentes e ao
controle da importação de novas tecnologias

•

Hoje, tendo em vista as transformações ocorridas no país e no mundo, o
INPI concentra esforços para ajudar os agentes do Sistema Nacional
de Inovação a utilizar o Sistema de Propriedade Industrial não
somente em sua função de proteção intelectual, mas, sobretudo,
como instrumento de capacitação e competitividade, condições
fundamentais para alavancar o desenvolvimento tecnológico e
econômico do país

• Missão
O INPI existe para criar um sistema de Propriedade Intelectual que estimule a
inovação, promova a competitividade e favoreça os desenvolvimentos tecnológico,
econômico e social.

Inovação e Propriedade Intelectual

A partir de meados do século XX se intensifica papel da inovação
tecnológica como principal motor propulsor do desenvolvimento
econômico

Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual
tornam-se um par inseparável

“O aparelho de três lâminas móveis possui 70 patentes. Uma versão
recém-lançada, batizada de Mach 3 Turbo, acrescentou outras 52
patentes”. IstoéDinheiro, 10/8/2010

Inovação Tecnológica e Propriedade
Intelectual

A inovação tecnológica segue penetrando e transformando todos os
setores da vida

Inovação Tecnológica e Propriedade
Intelectual

O cotidiano das pessoas foi totalmente revolvido

Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual

O cartão acomoda em seu pequeno corpo plástico um conjunto grande de
ativos de PI e é o símbolo máximo da inovação organizacional.

...em resumo
A inovação é a introdução, com êxito, no mercado, de
produtos, serviços, processos, métodos e sistemas que
não existiam anteriormente ou que contenham alguma
característica nova e diferente do padrão em vigor
Está relacionada a solução de problemas tecnológicos e resulta de um
processo de pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, que
passa pelas fases de
•
•
•
•
•
•

pesquisa básica
pesquisa aplicada
desenvolvimento experimental
engenharia não-rotineira
protótipo e
comercialização pioneira
Estas etapas são complexas, têm alto custo e
são diferenciadas conforme o setor industrial

Características da Atividade Inovadora

• Específica da empresa;
• Cumulativa ao longo do tempo;
• Diferenciada;

• Exige, cada vez mais, a colaboração entre
grupos diferentes de especialistas;
• Cercada de grande incerteza em relação aos seus
resultados comerciais.

Serviços Tecnológicos
atividades que suportam a execução dos trabalhos de P&D

• Prospecção, monitoramento e
avaliação tecnológica;
• Estudos de viabilidade técnicoeconômica;

http://www.pppg.ufma.br/uploads/imagens/NEWSf666f9ce23.jpg

• Ensaios, testes e análises
técnicas;

Exemplos:

• Capacitação de recursos
humanos;

• Pedidos de patentes;

• Documentação e normas
técnicas;

• Informações tecnológicas;

• Registro de marcas;
• Manutenção de equipamentos de P&D;
• Lote Experimental;
• Comercialização pioneira;
• Outras

Inovar é preciso...no entanto
“A inovação não se dá por acaso, muito menos pode ser entendida como um
evento isolado. É um processo que requer continuidade, maturação,
entendimento, capacitação e ambiente favorável,
apropriado e incentivado”
Cláudio Rodrigues/CIETEC, publicado no Valor Econômico (Opinião) em 19 de Julho de 2011

A vantagem competitiva pode advir do
tamanho da empresa ou dos ativos que ela possui,
mas, sem dúvida, a habilidade para mobilizar

conhecimento, tecnologia e experiência
para criar produtos, processos ou serviços
é cada vez mais o fator fundamental

A inovação resulta de uma interação complexa entre Academia e
Empresa
 os agentes responsáveis por programas de
pesquisa e os responsáveis por processos
de inovação trabalham

 em condições diferentes
 com metodologias diferentes
 com tempos, preocupações e objetivos
diferentes
 a geração de inovação traz enormes
desafios para os agentes que atuam no
ambiente das empresas, pois, requer
 Capacitação para utilizar ou até mesmo
reconhecer os conhecimentos mais
relevantes para a atividade na qual a
empresa está inserida
 Capacidade para desenvolver tecnologias

(soluções de problemas)
 O

funcionamento

de

um

bem articulado
sistema de proteção formalizando os
direitos sobre os ativos intangíveis

Relatividade, M. C. Escher

Gestão da Propriedade Intelectual
O INPI e as ações de capacitação dos
agentes do Sistema de Inovação

Falar em gestão da propriedade intelectual significa...
•

Ter sempre em mente a pergunta:
•

“o que é passível de proteção no que eu desenvolvo e qual o melhor
instrumento para proteger?”

•

Ter conhecimento dos procedimentos adequados para
formalizar cada um dos direitos de propriedade
intelectual e fazer gestões para mantê-los;

•

Manter vigilância sobre os direitos constituídos e
defendê-los em caso de uso não autorizado por
terceiros;

•

Organização de um portfólio de propriedade intelectual
e ter noção do valor dos ativos intangíveis possuídos;

•

Usar as informações constantes nos documentos de
propriedade intelectual como fontes de informação
sobre as tecnologias e sobre os mercados;

•

Estar capacitado para elaborar/negociar contratos
de tecnologia;

Fonte: http://educsup.blogspot.com/

Informações Contidas no Sistema de Patentes permitem
•

Mapeamento da evolução de tecnologias no tempo, dos depósitos por países e por
empresas;

•

Relação dos atores no mercado e identificação de novos entrantes

•

Identificação de tecnologias emergentes;

•

Identificação do início da tecnologia (patente fundamental) e sua evolução

•

Identificação de potenciais rotas para aperfeiçoamentos em produtos e processos
existentes;

•

Monitoramento de concorrentes em um determinado setor;

•

Identificação de mudanças na estratégia de P&D;

•

Quais são os países onde existe proteção (visão de mercado);

•

Rastreamento de competência tecnológica (core business);

•

Quais os principais inventores e quais pesquisam os mesmo temas

•

Antecipação de movimentos;

•

Grau de difusão de uma tecnologia através das citações etc.

As análises destas informações possibilitam elaborar

• Monitoramento Tecnológico (technology assessment):
acompanhamento de evolução e identificação de sinais de mudança, ou fatos
portadores de futuro, realizado de forma mais ou menos sistemática e contínua.
• Cenários e Tendências (forecastings):
referem-se a estudos de tendências, mais associados ao planejamento
tradicional, apoiado em tendências históricas, ou ao estudo de cenários, em que
são investigados futuros alternativos, constituindo- se , portanto, em uma
abordagem prospectiva.
• Prospecção Tecnológica (technology foresight):
orienta-se para a busca de possibilidades de inovações, não necessariamente
baseadas em informações e tendências e sim em projeções especulativas,
ocorrendo de forma aperiódica e/ou tratando de temas específicos.
Fonte: Definições do PBPT/ MDIC/STI (2001)

Dada a complexidade destes temas, a maior
integração dos agentes econômicos no
processo de inovação requer uma capacitação
específica em Propriedade Intelectual

Por esta razão, foi estabelecido como principais objetivos do Planejamento
Estratégico do órgão:
• Firmar o INPI como entidade produtora e disseminadora de
conhecimentos em propriedade intelectual;
• Conferir ao INPI importância estratégica regional; e
• Obter o reconhecimento internacional do INPI como um dos
escritórios de referência no exame, concessão e gestão de
direitos de propriedade intelectual no mundo

Lei da Inovação, Universidades e Núcleo de Inovação
Tecnológica

Art. 16. A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica, próprio
ou em associação com outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de
inovação.

Planejamento estratégico do INPI (2007-2011)
Diretriz IV – Execução e fomento da educação e da pesquisa em Propriedade Intelectual

•

Objetivo estratégico:
– Consolidar as atividades de ensino da Academia da
Propriedade Intelectual
– Consolidar as atividades de pesquisa sobre
propriedade intelectual

•

Detalhamento das ações:
•

Dotar o Brasil de um centro de educação e
pesquisa em propriedade intelectual e suas
relações com o desenvolvimento
socioeconômico e cultural do País

•

Organizar e coordenar as atividades de
pesquisa sobre propriedade intelectual e
suas relações com o desenvolvimento
socioeconômico e cultural no âmbito da
Academia de Inovação e Propriedade Intelectual

A Portaria MDIC Nº 130, de 12/06/08, acrescentou novas atribuições
• Criar, desenvolver e implementar mecanismos para a
disseminação de conhecimentos por meio de
estratégias de educação à distância

•

Promover o ensino da PI evidenciando sua
relação com o desenvolvimento tecnológico,
econômico, social e cultural

•

Criar mecanismos de disseminação de
conhecimentos relacionados com PI, inovação e
desenvolvimento

• Discutir, definir e coordenar a implantação,
estruturação e implementação de linhas de pesquisa
em temas ligados à propriedade intelectual, inovação e
desenvolvimento

•

Desenvolver recursos humanos por meio da
coordenação, acompanhamento e avaliação de
cursos de pequena, média e longa duração, em
todo o território nacional

• Criar, desenvolver e implementar formas de
disseminação de conhecimentos produzidos no âmbito
desta Coordenação

•

Desenvolver recursos humanos por meio da
coordenação, acompanhamento e avaliação de
cursos de capacitação e de formação acadêmica
Lato e Stricto Sensu, promovidos pelo INPI, e em
parceria com outras instituições de ensino e
pesquisa

• Coordenar e acompanhar atividades de cunho
acadêmico, tais como: seminários, ciclos de estudo,
workshops, conferências, simpósios, congressos, entre
outros
• Promover e realizar intercâmbio com instituições de
ensino e pesquisa, e instituições congêneres, em nível
nacional e internacional, para o desenvolvimento de
atividades de interesse comum

Ciclo de Formação do INPI
Cursos de Curta Duração - 40/32 horas – Presenciais

NORTE
Básico
Intermediário
Avançado
Oficinas
Total

Ano

Cursos

Participantes

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

15
57
37
34
32
34
44
253

574
1695
1184
891
1182
865
1445
7836

226
98
90
47
461

CENTROESTE
Básico
493
Intermediário 223
Avançado
163
Oficinas
17
Total
896

SUL
Básico
466
Intermediário 357
Avançado
304
Oficinas
339
Total
1466

NORDESTE
Básico
Intermediário
Avançado
Oficinas
Total

758
321
232
17
1328

SUDESTE
Básico
2205
Intermediário
721
Avançado
427
Oficinas
332
Total
3685

Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e
Inovação do INPI

Linha pesquisa I: Sistema de Propriedade Intelectual e seu papel no
desenvolvimento local e global
Estudos sobre a importância dos direitos de propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico
regional bem como deste desenvolvimento regional diante do processo de globalização

Linha pesquisa II: Propriedade Intelectual e Políticas Setoriais
Estudos sobre os direitos de PI com foco na elaboração de políticas voltadas ao desenvolvimento de
setores específicos em função das demandas por eles apresentadas.

Linha pesquisa III: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Tecnológico
Estudos analíticos sobre novos campos como biotecnologia, nanotecnologia, farmacologia e refletir sobre
como os produtos resultantes do processo inovativo das empresas atuantes nessas áreas podem ser
apropriados de forma a gerar o desenvolvimento tecnológico, econômico e social.

Linha pesquisa IV: Propriedade Intelectual, Sociedade e Empresas Brasileiras
Estudos específicos sobre a influência dos ativos de propriedade intelectual na sociedade brasileira, o
impacto da inovação tecnológica no contexto social brasileiro, bem como as políticas industrial, científica
e tecnológica desenvolvidas no país.

Estrutura curricular

Mestrado Profissional em PI e Inovação

- Seleção da 7ª turma

- Último processo seletivo contou com 140 candidatos

- 117 alunos regulares de 428 candidatos e 137 ouvintes e
especiais

- 57 dissertações concluídas

- Criação do ENAPID que vai para a 5ª edição

• CAPES aprovou com nota 4 e ressaltou o papel
estratégico deste doutorado para o sistema brasileiro
de inovação;
• No final de fevereiro, concurso público para 08
Especialistas Sênior em PI para compor os quadros
da Academia do INPI;
• Início da 1ª turma em agosto de 2013.

Algumas considerações finais e
algumas estatísticas

As várias funções da Propriedade Intelectual no
processo de inovação

Resultado Qualitativo dos esforços do INPI no campo da
capacitação e formação de RH

Um importante papel que o INPI vem desempenhando no
contexto da economia do conhecimento é o da disseminação
de um quadro conceitual sobre PI e Inovação que ajuda na
organização do diálogo entre os agentes do sistema de
inovação sobre
• A proteção do conhecimento,
• A transferência de tecnologias e
• As estratégias de desenvolvimento tecnológico

Receita mundial de Royalties e Taxas de Licenciamento por região
(Billhões de US$ e %)

Valor

%

2009

2010

2010

Mundo

220

245

100

América do Norte

94

100

40,7

América do Sul e Central

1

1

0,5

Europa

93

101

41,2

Ásia

29

39

15,9

Fonte: “International trade statistics 2011” do Banco Mundial

Em 2011, o Brasil importou 3.917,71 toneladas de
Circuitos Integrados

Ano

Valor da tonelada de
Circuito Integrado
importado (US$)

2009

689.136,47

2010

922.003,85

2011

1.084.582,83

Fonte: MDIC/SECEX – ALICE web

Volume exportado equivalente a 01 tonelada
de Circuito Integrado importado em 2011

1.892,62 ton. de AÇÚCAR
2.191,15 ton. de SOJA
8.580,49 ton. de MINÉRIO DE FERRO

Fonte: The Economist online, acesso em 18/02/2012
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