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Ministério da Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento



A geração do conhecimento científico e tecnológico, sua proteção e sua 
transformação em inovação são essenciais para promover o ciclo virtuoso 
e sustentável do desenvolvimento econômico, social e cultural do País. 

Como resposta a este desafio, o Governo Federal tem implementado polí-
ticas de fomento tecnológico, materializadas pela Lei de Inovação, a Polí-
tica de Desenvolvimento da Biotecnologia, a Lei do Bem, o Plano de Ação 
de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional e a 
Política de Desenvolvimento Produtivo. Tais políticas têm por foco o in-
centivo à inovação e à transferência e difusão de conhecimentos gerados 
para a produção de bens e serviços úteis para a sociedade. 

Diante desse cenário, e buscando acompanhar o dinamismo do agrone-
gócio, em 2005, a gestão administrativa do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA)  propôs um aperfeiçoamento de sua 
estrutura, com o objetivo de torná-la mais ágil e eficiente no suporte ao 
desenvolvimento sustentável do agronegócio. A reestruturação foi fruto 
de um amplo processo de interlocução com a sociedade, que levou em 
consideração diagnósticos setoriais e internos ao Ministério.

O Decreto nº 5.351, publicado em 21 de janeiro de 2005, incorporou no-
vas competências e aperfeiçoou a gestão administrativa e estratégica do 
MAPA. Através desse, foram criadas a Assessoria de Gestão Estratégica, 
a Ouvidoria, as Secretarias de Relações Internacionais e de Produção e 
Agroenergia; foram fortalecidas a Secretaria de Defesa Agropecuária e a 
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Esta úl-
tima é composta por departamentos específicos voltados para o fomento 
da logística e de infra-estrutura, de sistemas sustentáveis de produção e 
agregação de valor. Especialmente para o fomento da inovação no agro-
negócio, foi criado o Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnolo-
gia da Agropecuária – DEPTA. Com essas mudanças, o MAPA reconhece 
e evidencia a relevância da Propriedade Intelectual como instrumento es-
tratégico para o Sistema Nacional de Inovação e para o desenvolvimento 
da economia e dos setores produtivos brasileiros.

A alimentação da espiral de inovação implica manutenção de ambiente 
favorável, onde a formação de recursos humanos e a produção do conhe-
cimento cabem às instituições e empresas geradoras de tecnologia. Ao 
setor produtivo cabe a incorporação da inovação em seu processo produ-
tivo, como forma de aumentar o crescimento, gerar empregos, agregar 
valor aos bens e serviços, impulsionar a produtividade e competitividade 



no mercado global. E, finalmente, ao Estado cabe a promoção da cultura 
de inovação, a articulação dos atores, os incentivos à inovação, a integra-
ção de políticas e ações, e o desenvolvimento de arcabouço regulatório 
que favoreça o sucesso das iniciativas. 

A Propriedade Intelectual, nas diferentes modalidades aplicáveis ao agro-
negócio, tais como: proteção de cultivares, patentes, desenho industrial, 
modelo de utilidade, marcas, indicação geográfica de produtos agropecu-
ários, e softwares, entre outras, atua como importante mecanismo de de-
senvolvimento tecnológico, de estímulo continuado à inovação e à expan-
são do setor agrícola. Através dela podem ser disponibilizadas alternativas 
de produção e soluções tecnológicas aos agricultores e empresas, melho-
rando a oferta de produtos aos consumidores pelo aumento da competiti-
vidade no país e no contexto internacional. 

O Curso de Propriedade Intelectual e Inovação no Agronegócio, resulta-
do da parceria entre o MAPA com a Universidade Federal de Santa Catari-
na – UFSC, é uma das ações básicas que estão sendo desenvolvidas para a 
promoção do desenvolvimento tecnológico do setor agropecuário.

Espera-se que este Curso aproxime as noções e conceitos que estrutu-
ram a inovação e a Propriedade Intelectual do cotidiano das pessoas que 
contribuem de forma relevante para a agropecuária. Assim, estaremos 
formando agentes e multiplicadores ativos na implementação do Sistema 
Nacional de Inovação, que contribuirão para o desenvolvimento sustentá-
vel da economia e dos diferentes setores agroprodutivos brasileiros. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento





Universidade Federal  
de Santa Catarina



                                                                    Apresentamos a primeira parte do Curso promovido pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que visa a sensibilizar os servido-
res públicos, empresários e acadêmicos para a inovação no agronegócio e 
a importância da sua proteção pela propriedade intelectual.

O foco do Curso enquadra-se em um dos desafios a serem vencidos pelos 
brasileiros, que é conhecer os mecanismos para assegurar a proteção da tec-
nologia, de modo a transformar os resultados das ideias inovadoras em va-
lor e a expressão e a aplicação das ideias em riqueza econômica para o País.

A capacitação mediante a Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é abrangente, oportuna e 
essencial para disseminar amplamente a cultura da propriedade intelec-
tual e da inovação no Brasil, podendo ampliar, em pouco tempo, a per-
cepção para o uso dessa ferramenta estratégica para a proteção do desen-
volvimento tecnológico, técnico-científico e da inovação no âmbito dos 
diferentes setores que conformam o agronegócio.

O País vive um ciclo de crescimento que precisa cada vez mais de conheci-
mento e inovação tecnológica, especialmente nas atividades agrícolas que 
têm sido marcadas pelo fornecimento de produtos, aos quais é necessário 
agregar valor.

A importância do setor pode ser observada pela dimensão do PIB do agro-
negócio, que correspondia aproximadamente, a 30% do PIB brasileiro, 
algo em torno de R$ 728 bilhões de reais, em 2008, a preços correntes 
(Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, Informativo 
Macroeconomia, n. 6, Brasília, 17/5/2009).

Os dados permitem inferir que a tendência de agregar mais valor aos pro-
cessos, produtos e serviços desse pujante setor terá impactos muito posi-
tivos na economia brasileira.

A UFSC é uma universidade pública que tem, entre outras finalidades, 
sistematizar e socializar o saber, ampliando e aprofundando a formação 
do ser humano para o exercício profissional, para a reflexão crítica, para 
a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de 
uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida.

Nessa perspectiva, espera-se que os estudantes sejam multiplicadores desse 
conhecimento e do uso da Propriedade Intelectual nas atividades relaciona-
das ao fomento do tema  e nas relações com os parceiros do agronegócio. 



Além disso, a Propriedade Intelectual é uma garantia de apropriação das 
criações intelectuais e dos signos distintivos que integram o patrimônio das 
pessoas, como ativos intangíveis, sendo um regime disciplinador de conduta 
no mercado, visando à concorrência leal entre os agentes econômicos.

Com a missão de garantir qualidade de ensino em todas as etapas de pla-
nejamento, implantação e promoção de cursos de extensão em educação 
a distância realizados pela UFSC, a SEaD combina o uso de tecnologias 
de informação e comunicação inovadoras, firmando o nosso propósito de 
compartilhar com a sociedade o conhecimento construído na UFSC.

Por meio deste Curso, temos a certeza de que a SEaD e a UFSC, com 
seus professores e colaboradores, mais uma vez, reforçam seu principal 
papel na sociedade: o comprometimento com uma educação voltada para 
a construção da cidadania brasileira.

Assim, é com muito orgulho e satisfação que apresentamos o trabalho 
realizado com crescente investimento em pesquisa, em tecnologia e com 
uma equipe multidisciplinar (formada por juristas, agrônomos, pedago-
gos, designers, linguistas, educadores e profissionais da área da tecnologia 
de informação), pois temos a convicção de que, passo a passo, estamos  
viabilizando o desenvolvimento socioeconômico e a autonomia tecnoló-
gica do Brasil.

Alvaro Toubes Prata

Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina





Apresentação
da 2a Edição



A segunda edição do Curso de Propriedade Intelectual e Inovação para 
o Agronegócio, resultado da parceria entre o MAPA com a UFSC, é uma a 
resposta à grande demanda por maiores informações sobre o tema obser-
vada durante a primeira edição, realizada no primeiro semestre de 2009. 
A avaliação positiva do Curso e a grande participação durante as aulas nos 
levaram a organizar uma nova edição, com alguns ajustes na apresentação 
do conteúdo. 

O primeiro Curso envolveu participantes de todos os Estados da Federa-
ção, e atuantes nas diversas áreas profissionais ligadas ao agronegócio no 
País. Espera-se que, através desse curso, os participantes sintam-se estimu-
lados a compartilhar e ampliar seu conhecimento e buscar mais informa-
ções nesta área temática, e assim, contribuir para o processo de inovação 
necessário a todas as realidades que compõe o setor agropecuário, soman-
do-se às diversas iniciativas que constroem e mantêm a sustentabilidade e 
a competitividade da agricultura brasileira. 

Desejamos que todos se sintam animados a participar e acompanhar esse 
Curso, assim como nós nos sentimos entusiasmados em oferecê-lo. Bons 
estudos!

Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agropecuária

Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Educação a Distância

Universidade Federal de Santa Catarina



Guia do Estudante



Caro Aluno,

Você está iniciando o Primeiro Módulo do Curso de Propriedade Intelectual e Inovação 
no Agronegócio - 2ª edição, promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU) com o apoio da Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC).

Este Módulo será realizado em nove semanas, contabilizando 90 horas-aula. Durante este 
período, você contará com o apoio de uma equipe especializada para assisti-lo: o Sistema de 
Apoio ao Aluno a Distância, formado por Monitores Pedagógicos, Assistentes de Conteúdo, 
Professores e Monitores Administrativos.

Para iniciar seu estudo, você recebeu um kit didático composto por um livro e uma Vi-
deoaula em DVD (com a apresentação de quatro exemplos de sucesso no agronegócio e 
instruções sobre a organização e metodologia do Curso). Além desse kit, encontram-se à 
sua disposição outros recursos educacionais também muito importantes para o desenvol-
vimento do estudo a distância. São eles:

 • Teleconferências

 • Fóruns 

 • Lição Virtual

 • Enquetes

 • Biblioteca Virtual

 • Biblioteca Participativa

 • Banco de Boas Práticas

Vale ressaltar que todos esses recursos estarão disponíveis no Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA). O AVEA é o ambiente virtual em que serão desenvolvidas todas as 
atividades didático-pedagógicas programadas para este Primeiro Módulo do Curso. 

Assistindo ao Videoguia, você terá orientações básicas sobre como estudar a distância, uti-
lizando adequadamente todos os recursos didático-pedagógicos disponíveis neste Curso. 
Preste atenção às dicas para interagir nas Teleconferências, no AVEA e com o nosso Siste-
ma de Apoio ao Estudante a Distância.



Procure participar das atividades didático-pedagógicas programadas para essas nove sema-
nas de Aula e, principalmente, não deixe de responder ao Questionário de Avaliação Indivi-
dual, obrigatório para a certificação. Fique atento, portanto, à programação:

Aulas/Carga-
horária

Temáticas Atividades didático-pedagógicas

Aula 1

10h/a

Ambientação Virtual Fórum de Relevância; Fórum de 
Expectativas, Perfil do aluno

Teleconferência de Abertura do Curso 

Aula 2

10h/a

Leitura – Capítulo 1

Política Nacional de Inova-
ção: Marco regulatório e o 
papel do MAPA

Fórum de conteúdo

Enquete

Exercícios Complementares 

Aula 3

10h/a

Leitura – Capítulo 2

Propriedade Intelectual e 
Inovação: Marco Conceitual 
e Regulatório 

Fórum de Conteúdo; 

Enquete

Exercícios Complementares 

Abertura do Questionário de Avalia-
ção Individual 

Aula 4

10h/a

Leitura – Capítulos 3, 4 e 5 

Patentes, Segredo de negó-
cio, Desenho industrial

Fórum de Conteúdo; 

Enquete

Exercícios Complementares 

Abertura da Lição Virtual

Aula 5

10h/a

Leitura – Capítulo 6 e 7

Marcas; Indicação geográ-
fica.

Fórum de Conteúdo;

Enquete 

Exercícios Complementares 

2ª Teleconferência do Curso



Aulas/Carga-
horária

Temáticas Atividades didático-pedagógicas

Aula 6

10h/a

Leitura – Capítulo 8, 9 e 10

Proteção de Cultivares;

Patrimônio genético, conhe-
cimentos tradicionais;

Dados de prova.

Fórum de Conteúdo;

Enquete

Exercícios Complementares 

Fechamento da Lição Virtual

Aula 7

10h/a

Leitura – Capítulos 11,12 e 
13

Direitos autorais; Programa 
de computadores e softwa-
re, Topografia de circuito 
integrado.

Fórum de Conteúdo;

Enquete 

Exercícios Complementares 

Aula 8

10h/a

Leitura – Capítulos 14 e 15 

Informação Tecnológica, 

Pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico e contratos re-
lacionados ao uso e tecno-
logias 

Fórum de Conteúdo;

Enquete 

Exercícios Complementares 

Encerramento do Questionário de 
Avaliação Individual 

Aula 9

10h/a

Banco de boas práticas

Casos de sucesso 

Socialização de experiências e/ou 
ideias de projetos relacionados às 
temáticas trabalhadas no Curso. 

Teleconferência de encerramento do 
Curso

Todas as atividades didático-pedagógicas serão apresentadas na primeira semana de 
Aula, durante a Ambientação Virtual. Portanto, não deixe de participar ativamente da 
Aula 1. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato imediatamente 
com o nosso Sistema de Apoio!

Atenção! As datas e horários das Teleconferências serão anunciadas no Portal do Curso.



ENTENDA A ICONOGRAFIA CONTIDA NO LIVRO

O Livro constitui a base do Curso, pois aborda os principais conteúdos que serão apro-
fundados no AVEA, na Videoaula e nas Teleconferências deste Módulo. Para uma melhor 
assimilação do conteúdo, sugerimos que você:

 • utilize o material impresso de maneira integrada com os demais recursos didáticos, 
como o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem e a Videoaula;

 • sublinhe todas as passagens que você achar importante e elabore seus próprios resumos;

 • tenha o hábito de fazer esquemas e anotações ao longo do texto;

 • anote as dúvidas que surgirem durante a leitura para esclarecê-las com seus colegas e 
professores quando você participar dos Fóruns de Conteúdo, do estudo de casos, das 
Teleconferências etc;

 • preste atenção ao modo como seu Livro está estruturado. Ele sinaliza informações 
relevantes, como representado a seguir.

Vários ícones sinalizam a integração do material impresso com outros recursos pedagógi-
cos e fontes de informação no AVEA, ou em referências bibliográficas. Vamos ver o que 
significam.

Sinaliza as temáticas que serão aborda-
das nos Fóruns de Conteúdo

Informação complementar disponível 
na internet.

Material disponível na Biblioteca Virtual.

Legislação disponível na Biblioteca  
Virtual.



Lembre-se: Estudar a distância demanda iniciativa e autonomia. Você define o 
seu ritmo! Mas para obter bom aproveitamento é fundamental ter uma postura 
reflexiva, cooperativa e disciplinada. Participe das propostas sugeridas! Questio-
ne, dê sua opinião, troque informações com seus colegas e professores!

ACESSO AO PORTAL DO CURSO

O Portal do Curso pode ser acessado por meio do site da SEaD, www.sead.ufsc.br .

iLeituras complementares indicadas pe-
los autores.

Dicas dos autores sobre as temáticas 
abordadas.

Clique aqui para acessar o Portal do Curso



O Portal do Curso é uma plataforma de acesso livre, aberta ao público em geral. Nesse 
Portal você encontrará informações atualizadas referentes ao Curso, como notícias, ativi-
dades, datas e horários das Teleconferências, com a possibilidade de assisti-las e, também, 
informes do MAPA. Através do Portal você pode acessar o AVEA, indicando seu login e 
senha de acordo com as instruções a seguir.

ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE ENSINO  
E APRENDIZAGEM (AVEA) DO CURSO

O AVEA é uma plataforma virtual de acesso restrito aos participantes deste Módulo, aos 
professores, à equipe técnica e administrativa e aos parceiros institucionais. Para acessar 
o AVEA, não esqueça do seu login e da sua senha, enviados a você por e-mail durante o 
período de matrícula. 

Clique no banner  
“Modulo I - 

Introdução - 2ª 
edição 2010”



Como acessar o AVEA

No Portal do Curso digite seu nome de usuário e sua senha no espaço reservado para tal. 

Pronto! A nova tela que irá aparecer é o AVEA.

Caso você tenha um problema de acesso ao AVEA, entre imediatamente em contato com 
a nossa Monitoria Administrativa.

Digite aqui 
Usuário e Senha



SISTEMA DE APOIO AO ESTUDANTE A DISTÂNCIA 

O Sistema de Apoio ao Estudante a Distância está organizado para realizar o acompanha-
mento e a avaliação do seu processo de estudo e de aprendizagem. Ele é formado por Mo-
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1. POLÍTICA NACIONAL DE INOVAÇÃO, 
MARCO REGULATÓRIO E O PAPEL DO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 
E ABASTECIMENTO NO FOMENTO À 
INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO 

Neste capítulo, estudaremos a evolução das ações 
governamentais e da política nacional de ciência, 
tecnologia e inovação, a sequência cronológica, as 
razões que justificaram os diferentes, consecutivos e 
complementares marcos legais, prioridades, estraté-
gias e as medidas de incentivo que lhe dão suporte, 
finalizando com a Política de Desenvolvimento do 
Agronegócio e o papel do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento no fomento à inovação do 
setor agropecuário.
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“Tenho afirmado que, ao contrário de tempos passados, 
quando o poder de um país decorria quase exclusivamente 
de seu poderio militar, de suas riquezas naturais ou de sua 
extensão territorial, hoje os mais poderosos são, sobretudo, 
aqueles que detêm conhecimento técnico-científico. São, pre-
cisamente, esses países os mais capazes de decidir sobre o seu 
próprio destino, de soberanamente defender seus interesses 
nas mesas de negociação internacionais e de melhor buscar 
a justiça social. É o que estamos empenhados em fazer pelo 
Brasil.” Luiz Inácio Lula da Silva1

1.1 FNDCT 2

O FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico - foi criado,em 1969,3 com a finalidade de dar apoio financeiro aos 
programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecno-
lógico nacionais. Sua constituição foi pensada de modo flexível, poden-
do receber recursos orçamentários provenientes de incentivos fiscais, de 
empréstimos de instituições financeiras ou de outras entidades públicas e 
privadas e recursos de outras fontes.

Para atender mudanças na Constituição Federal de 1988, o FNDCT foi 
restabelecido, continuando, porém, sem ter uma fonte consistente e asse-
gurada de recursos.

O Brasil enfrentava desafios de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) que 
comprometiam seu desenvolvimento. Percebia-se a necessidade da am-
pliação da estrutura de CT&I, de sinergia entre a universidade e o setor 
empresarial, de incentivos à pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de seu 
fomento em bases competitivas e sustentáveis.

Ademais, inexistia uma política de CT&I definida e de longo prazo que 
viabilizasse um padrão de financiamento com fluxo estável e focado em 
áreas estratégicas, críticas e em resultados efetivos.

A partir dessa percepção e das dificuldades fiscais enfrentadas pelo País, os 
Fundos Setoriais começaram a ser criados em 1998, como um novo mo-
delo de financiamento com receitas provenientes de novas fontes. Tendo 
o objetivo de contribuir para a expansão nacional contínua em CT&I, em 
setores estratégicos para a economia e o desenvolvimento nacionais.

Com esse propósito, as leis que criaram os Fundos Setoriais determina-
ram que seus recursos fossem exclusivos para projetos ou programas de 
interesse do setor para o qual se destinavam, com aplicação plurianual 
focada em resultados, e que os beneficiários fossem instituições de ensino, 
pesquisa e/ou empresas.
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A fim de corrigir as desigualdades regionais, também foi prevista na legis-
lação de quase todos os fundos, a obrigatoriedade de aplicação de, no mí-
nimo, 30% de seus recursos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Em linhas gerais, os objetivos dos Fundos Setoriais são: ampliar e dar es-
tabilidade ao financiamento de CT&I, atendendo a diversas áreas, cada 
um com recursos próprios, oriundos de contribuições incidentes sobre o 
faturamento das empresas (CIDE, IPI, remessa de recursos ao exterior, 
pagamento de royalties, assistência técnica e serviços especializados ou 
profissionais) e/ou sobre o resultado da exploração de recursos naturais 
pertencentes à União.

O modelo de gestão dos Fundos Setoriais prevê a existência de Comitês 
Gestores multissetoriais, presididos pelo MCT e integrados por represen-
tantes dos Ministérios e instituições afins, das agências reguladoras, dos 
setores acadêmicos e empresariais. Além da Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq), permitindo a ampla participação de setores 
da sociedade nas decisões sobre a aplicação dos seus recursos, a gestão 
compartilhada do planejamento, concepção, definição e acompanhamen-
to das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).

Os Fundos Setoriais, dessa forma, representaram uma revitalização do 
FNDCT e viabilizaram significativos avanços, conferindo estabilidade de 
recursos, transparência de gestão e avanço na redução das desigualdades 
regionais. Contribuíram, ainda, para incrementar a competitividade em-
presarial, o desenvolvimento socioeconômico e o fortalecimento das rela-
ções entre os setores público e privado.

Hoje o FNDCT é considerado de natureza contábil, tem o objetivo de 
financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico com 
vistas em promover o desenvolvimento econômico e social do País.

Os recursos do FNDCT e seus Fundos Setoriais destinam-se a financiar 
programas, projetos e atividades de CT&I, compreendendo a pesquisa 
básica ou aplicada, a inovação, a transferência de tecnologia e o desenvol-
vimento de novas tecnologias de produtos e processos, de bens e de servi-
ços, bem como a capacitação de recursos humanos, intercâmbio científico 
e tecnológico e a implementação, manutenção e recuperação de infraes-
trutura de pesquisa de CT&I.

Os recursos do FNDCT poderão ser aplicados, entre outras, nas seguintes 
modalidades:
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 • não reembolsável, para financiamentos de despesas correntes e 
de capital;

 • reembolsável, destinados a projetos de desenvolvimento tecno-
lógico de empresas, sob a forma de empréstimo;

 • aporte de capital como alternativa de incentivo a projeto de im-
pacto.

A possibilidade de financiar o desenvolvimento tecnológico em empresas, 
combinando recursos reembolsáveis e não-reembolsáveis, proporciona 
um grande poder de indução de atividades voltadas para a inovação. A 
meta é elevar a proporção do faturamento das empresas dedicadas a ati-
vidades de P&D que, em 2005, eram  cerca de 0,8%, para algo próximo a 
1% no ano de 2010.

O apoio público à atividade de P&D e inovação nas empresas é uma prá-
tica comum em países desenvolvidos, admitida pela OMC. Na média dos 
países europeus, por exemplo, 35% das empresas industriais inovadoras, 
no período 2002 e 2004, receberam financiamento público para o desen-
volvimento de suas atividades inovadoras. No Brasil, a proporção de em-
presas industriais com atividades inovadoras que são financiadas pelo go-
verno é especialmente reduzida (19%, no período 2003-2005).4

Figura 1.1 - Fonte: Constituição Federal Artigos 218 e 219

Atualmente, os Fundos Setoriais alocados ao FNDCT são quinze, sob a 
gestão do MCT:

 • CT-AERO

 • CT-AGRO

 • CT-AMAZÔNIA

 • CT-AQUA
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 • CT-BIOTECNOLOGIA

 • CT-ENERGIA

 • CT-ESPACIAL

 • CT-HIDRO

 • CT-INFO 

 • CT-INFRA

 • CT-SAÚDE

 • CT-TRANSPORTE

 • CT-PETRO

 • CT-MINERAL

 • CT-VERDE AMARELO

Destes fundos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA) tem representantes no Comitê Gestor do CT-AGRO e 
CT- BIOTECNOLOGIA, sendo que o CT-Verde Amarelo é um fundo 
transversal (multifocal em suas aplicações e abrangência). 

Para saber mais sobre CT-AGRO, CT-BIOTECNOLOGIA e o CT-VERDE 
AMARELO:
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/725.html 
http://www.mct.gov.br
e-mail: fundossetoriais@mct.gov.br

Acesso realizado em: 10 mar. 2010.

Entretanto, a experiência da aplicação desse modelo de financiamento, com 
fundos voltados para áreas estratégicas específicas, evidenciou atuação rela-
tivamente segmentada e dispersa, com pouca coordenação do conjunto de 
ações, dificuldade no apoio de projetos multidisciplinares ou transversais e 
falta de uniformidade nos prazos e procedimentos.

Por isso, fazia-se necessária a integração das ações dos Fundos Setoriais, para 
permitir o atendimento de programas interdisciplinares e ainda, de um mar-
co legal que promovesse e facilitasse a interação dos centros de pesquisa e 
desenvolvimento com o setor empresarial.

Essa constatação motivou a concepção e implementação da Política In-
dustrial, Tecnológica e de Comércio Exterior  (PICTE) e da Lei de Inova-
ção, em 2004, as quais foram de fundamental importância para o fortaleci-
mento e focalização dos mecanismos de fomento à inovação nas empresas 
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e setor produtivo e para a consolidação de um novo modelo de gestão 
para os Fundos Setoriais. Buscava-se a racionalização dos investimentos, 
a convergência de esforços, a facilitação do processo de coordenação e 
gestão, de modo a corrigir distorções, evitar pulverização de recursos e 
apoiar programas interdisciplinares e proporcionar maior impacto no sis-
tema nacional de inovação.

Entre as medidas para otimizar o fomento de CT&I, foram criadas as 
ações transversais, que articulam iniciativas conjuntas dos Fundos para 
apoiar projetos estruturantes, em conformidade com os objetivos estra-
tégicos de governo e com as prioridades estabelecidas pela Política Na-
cional de CT&I e a implementação concomitante de um novo processo 
de governança com forte impacto no relacionamento do MCT e os seus 
principais interlocutores no governo e nas comunidades acadêmica e em-
presarial, mediante a articulação com os foros mais elevados de consulta 
e interlocução.

1.2 Evolução do SNCTI, seus agentes e mecanismos 
de interlocução, articulação e fomento

A ciência, a tecnologia e a inovação são questões de Estado, que ultrapas-
sam os governos e devem ser tratadas como compromissos que se transfe-
rem de um período governamental para outro. Pela sua própria natureza, 
as políticas públicas desta área são desenvolvidas em vários ministérios. 
Para coordenar e dar unicidade a estas atividades, o Governo se vale da 
elaboração de planos que compatibilizem as diversas linhas de atuação, 
que indiquem os instrumentos para sua execução e que apresentem as 
diretrizes que devem ser seguidas.

Por isso, paralelamente ao esforço de implementação de mecanismos e 
garantia de fonte consistente e assegurada de recursos para financiamento 
de CT&I, a criação do FNDCT e seus fundos setoriais, o governo fede-
ral buscava também a estruturação de um sistema nacional articulado de 
CT&I.

A primeira iniciativa de organização desse sistema data de 1975, quando 
o Governo Federal instituiu o SNCTI - Sistema Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico, que organizava e agrupava as entidades 
que utilizavam recursos governamentais para realizar atividades de pes-
quisas científicas e tecnológicas. Seguiram-se os Planos Básicos de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico, então administrados pelo CNPq.
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 Essa configuração institucional manteve-se até 1985, quando foi criado o 
MCT, como órgão central do sistema federal de C&T, composto, ainda, 
pelos diversos ministérios que atuam no fomento dessa área.  A harmo-
nização entre as políticas desses ministérios e agentes do sistema, desde 
então, tem sido assegurada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecno-
logia - CCT que, presidido pelo Presidente da República, teve sua atuação 
revigorada na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Estruturou-se o que se pode chamar de Sistema Nacional de Ciência e 
Tecnologia e Inovação (SNCTI), que dispõe de fóruns de articulação e 
interlocução dos atores de CT&I, nos âmbitos federal e estadual, de me-
canismos para atuar de forma integrada e com a cooperação entre os go-
vernos e órgãos federal e estadual, envolvendo as diversas instituições de 
CT&I: SNPA (EMBRAPA, OEPAs e Universidades), Institutos de Tecno-
logia, Agências e Órgãos de Fomento (Fundações de Amparo à Pesquisa 
-FAPs, FINEP, CNPq, BNDES, entre outros), com o objetivo de ampliar 
a base científica e tecnológica nacional, atender as demandas regionais e 
locais e reduzir as desigualdades regionais

Figura 1.2 - Fonte: Adaptado de “Ciência, Tecnologia e Inovação para o 
Desenvolvimento Nacional - Plano de Ação 2007-2010 / Resumo”, MCT.

MM
A

Principais Atores em Ciência e Tecnologia 

Secretarias de Estado 
responsável por C&T 

 
CTNBio  
CONCEA  
CMCH 
CONIN  
Comitês Gestores 
dos Fundos 
Setoriais /FINEP 

CNB 
Fórum  
Nacional de 
Biotecnologia  
CTCTA 

Conselhos / Comitê / Fóruns Federais 

CGEN  
CONABIO  

EMPRESAS 
Organizações da sociedade civil 

MCT 

MEC MME MS MIDIC MD MAPA 

CCT 

MCT MC 

CNPq 
FINEP 
CGEE 
AEB 
CNEN 
Unidades de 
Pesquisas 

CAPES 
Universidades 
Escolas Técnicas 

BNDES 
ABDI 
INMETRO 
INPI 

EMBRAPA 
INMET 
CEPLAC 

ITA 
CTA 
IME 
CETEX 

CENPES 
CEPEL 

SCTIE 
FIOCRUZ 

MRE 

MEC MS MIDIC MAPA MRE 

Governo Federal Governo Estadual 

Universidades 
Escolas Técnicas 
Centros de Pesquisas 

FAP 
Outros 
Fundos 

Foment
o

Unidade
s

ABC 

CTCTA  – 
Sec.Executiva 

Conselhos e Fóruns  
Estaduais / Municipais 

CONFAP 
 

CONSECTI 
 

Fórum Nacional de. 
Secretários Municipais 

da Área de Ciência e 
Tecnologia  

CONSEA CNS CNBs CCT 



49

C
A
P
Í
T
U
L
O
 
0
1

O SNCTI se diversificou, modernizou e houve uma crescente incorpora-
ção do conceito de inovação na agenda do setor empresarial e na política 
de fomento à pesquisa dos governos federal e estaduais. E em sintonia 
com o Governo Federal, o MCT, no âmbito do Plano de Ação 2007-2010: 
Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional, defi-
niu um amplo leque de iniciativas, ações e programas que possibilitam 
tornar mais decisivo o papel da ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) no 
desenvolvimento sustentável do País. 

Uma das iniciativas previstas na atual Política Nacional de CT&I é a priori-
dade estratégica de expandir, integrar, modernizar e consolidar o Sistema 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com seguintes linhas de ação:

 • favorecer iniciativas conjuntas entre ministérios, estados da federa-
ção, municípios e setor empresarial, contando, ainda, com atores 
relevantes como o BNDES; 

 • constituir e consolidar fóruns de integração de políticas e atores de 
CT&I, com estruturação de um sistema articulado com o setor em-
presarial;

 • intensificar parcerias com estados e municípios, alavancar os siste-
mas estaduais de CT&I e integrá-los com o Sistema Nacional;

 • aperfeiçoar instrumentos de gestão e apoio financeiro, dentre ou-
tras.5

Saiba mais sobre os principais fóruns de interlocução e articulação de 
CT&I no âmbito federal e estadual: CCT, CONSECTI, Fórum das FAPs.

 • http://www.mct.gov.br 
 • http://www.confap.org.br
 • http://www.consecti.org.br

Saiba mais sobre o papel dos atores de CT&I no contexto do sistema na-
cional de inovação, SNPA/EMBRAPA, OEPAs, FAPs, universidades e insti-
tutos de tecnologia

 • http://www.embrapa.br/a_embrapa/snpa   
 • http://www.cgee.org.br/
 • http://www.mct.gov.br
 • http://www.finep.gov.br
 • http://www.cnpq.br/ 

Acessos realizados em: 10 mar. 2010. 
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1.3. PICTE – 2004

A PITCE – Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – foi 
lançada em 31/03/2004, com o objetivo de fortalecer e expandir a base 
industrial brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora das 
empresas.

Concebida a partir de uma visão estratégica de longo prazo, a PITCE teve 
como pilar central a inovação e a agregação de valor aos processos, pro-
dutos e serviços da indústria nacional.

A PITCE atuou em três eixos:

1° - Linhas de ação horizontais:
 • inovação e desenvolvimento tecnológico,

 • inserção externa/exportações,

 • modernização industrial,

 • ambiente institucional;

2° - Setores estratégicos:
 • software,

 • semicondutores,

 • bens de capital,

 • fármacos e

 • medicamentos;

3° - Atividades portadoras de futuro:

 • biotecnologia,

 • nanotecnologia e

 • energias renováveis.

Fonte: www.abdi.com.br, acesso em 10 mar. 2010

1.4 Lei de Inovação – 2004  

Apesar da importância e do impacto da PICTE no sistema de inovação, 
permanecia, ainda, o  desafio de criar ambiente legal que favorecesse e 
facilitasse os projetos cooperativos de Instituições Científicas e Tecnoló-
gicas (ICT’s) com empresas para promover efetivamente o incremento da 
inovação no setor produtivo. 
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A Lei de Inovação 6 veio com este claro propósito. Dispôr sobre incentivos 
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, 
com diversos mecanismos para cooperação ICT/empresa e a promoção 
da inovação no País.

Criou condições para a constituição de parcerias estratégicas e a coope-
ração entre universidades, institutos de pesquisa públicos e as empresas, 
com vistas à intensificação de atividades de PD&I e a geração de inova-
ções.

Figura 1.3 – Fonte: Lei de Inovação, artigo 16.

Permitiu a participação minoritária do governo federal no capital de em-
presas privadas de propósito específico que visem ao desenvolvimento de 
inovações, a concessão de recursos financeiros sob a forma de subvenção 
econômica, financiamento ou participação acionária, visando ao desen-
volvimento de produtos e processos inovadores, além de possibilitar enco-
mendas tecnológicas para soluções de problemas que atendam a objetivos 
de interesse público.

Alguns incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica aporta-
dos pela lei:

 • promoção de ambientes especializados e cooperativos de inovação:

 • parcerias estratégicas, redes, compartilhamento de infraestrutura 
(micro e pequenas empresas);
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 • estímulo à participação das Instituições Científicas e Tecnológicas 
(ICT) no processo de inovação: contratos de transferência de tecno-
logia, prestação de serviços e parcerias;

 • estímulo à inovação nas empresas: desenvolvimento de produtos e 
processos (atendimento de encomenda tecnológica);

 • estabelecimento de regras para o pesquisador público e o inventor 
independente: desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao incre-
mento tecnológico;

 • mecanismos para gestão da propriedade intelectual: constituição de 
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) no âmbito de ICT para ges-
tão da sua política de inovação, aplicação de receitas decorrentes de 
propriedade intelectual, entre outros aspectos pertinentes.

Prevê, ainda, a possibilidade de ajustes nos estatutos das ICTs e nos regula-
mentos e normas do Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, 
para garantir a efetiva implementação da Lei de Inovação.

1.5 Lei de Informática – 2004

A Lei de Informática7 se constitui em outro importante instrumento de 
política industrial e tecnológica, no contexto da convergência digital e 
resultou de uma ampla negociação, envolvendo a revisão tributária e 
fiscal, que estendeu a vigência dos incentivos de 2009 para 2019 também 
para o Pólo Industrial de Manaus.

A concessão dos incentivos previstos na lei estabelece a exigência de 
contrapartida em investimentos de P&D das empresas de Tecnologias 
da Informação e Comunicação. Estimula a parceria entre o setor empre-
sarial e as instituições de ensino e pesquisa na realização de projetos de 
P&D, promovendo o aproveitamento do conhecimento gerado nestes 
centros, inclusive nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste.

1.6 Lei de Biossegurança – 2005

A Lei de Biossegurança8 estabelece normas de segurança e mecanismos 
de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, 
o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazena-
mento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio 
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ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados (OGM) 
e seus derivados.

As diretrizes são o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança 
e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a 
observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.

A Lei de Biossegurança determinou a criação de dois grandes Conse-
lhos ou Comissões:

1. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), ins-
tância colegiada multidisciplinar ligada ao MCT, e que tem como 
finalidade prestar apoio técnico consultivo e assessoramento ao Go-
verno Federal na formulação, atualização e implementação da Polí-
tica Nacional de Biossegurança relativa a OGM, bem como no esta-
belecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos 
referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do 
meio ambiente, para atividades que envolvam a construção, experi-
mentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, con-
sumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados; e

2. Conselho Nacional de Biossegurança (CNBs), vinculado à Presi-
dência da República, que tem como finalidade fixar princípios e di-
retrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades federais 
com competências sobre a matéria, bem como analisar, a pedido da 
CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e oportunidade so-
cioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação para 
uso comercial de OGM e seus derivados.

A Lei de Biossegurança determinou, ainda, que toda instituição que de-
senvolva projetos e atividades com Organismos Geneticamente Modifi-
cados (OGM) e seus derivados seja credenciada pela CTNBio, bem como 
constitua uma Comissão Interna de Biossegurança (CIBio). As CIBio, 
constituídas por pessoas idôneas, com conhecimento científico e experi-
ência comprovados para avaliar e supervisionar os trabalhos com OGM e 
seus derivados desenvolvidos na instituição, são componentes essenciais 
para o monitoramento e vigilância dos trabalhos de engenharia genética, 
manipulação, produção e transporte de OGM e para fazer cumprir a regu-
lamentação de Biossegurança.
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1.7 Lei do Bem – 2005

A Lei do Bem9 concedeu um conjunto de incentivos fiscais às atividades de 
P&D voltadas para a inovação em empresas.
Entre esses incentivos fiscais, destacam-se significativas reduções de Im-
posto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido corres-
pondentes a investimentos realizados em atividades de P&D por empresas 
que trabalham sob o sistema de apuração do lucro real.
A lei também autorizou as agências de fomento de C&T a subvencionar o 
valor da remuneração de pesquisadores, titulados como mestres ou dou-
tores, empregados em atividades de inovação tecnológica em empresas 
localizadas no território brasileiro.

1.8 Política de Desenvolvimento da Biotecnologia - 2007

A Política de Desenvolvimento da Biotecnologia (PDB) 10 resulta da cons-
tatação de favorável ambiente interno e constitui-se numa proposta para 
enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades para esta área temáti-
ca, identificados no diagnóstico nacional - elaborado no âmbito dos tra-
balhos do Fórum de Competitividade de Biotecnologia. Este colegiado 
envolve importante interação do governo federal com representações do 
setor empresarial, academia, laboratórios públicos e instituições relacio-
nadas.

Figura 1.4 – Fonte: Marilena de A. F. Holanda com base no Decreto nº 
6.041/2007
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A PDB insere-se no contexto da Política Industrial, Tecnológica e de Co-
mércio Exterior (PITCE) e com ela coaduna em seus propósitos. Prioriza 
quatro áreas setoriais estratégicas nas quais o mercado atual já se mostra 
organizado: Saúde Humana, Agropecuária, Industrial e Ambiental.

O Decreto que a institui contém diretrizes, objetivos específicos e alvos 
para cada uma das quatro áreas priorizadas, além de estabelecer ações es-
truturantes (investimentos, recursos humanos, infraestrutura e marcos re-
gulatórios) e ações complementares (comunicação e participação social), 
de interesse comum a todos estes setores.

Em particular, a Política estabelece diretrizes e objetivos específicos para 
a inovação, propriedade intelectual, biossegurança, bioética e acesso ao 
patrimônio genético, conhecimento tradicional associado e repartição de 
benefícios, entre outras regulamentações. 

A Política foi estruturada de forma a assegurar o compromisso oficial do 
governo e das demais instituições formalmente envolvidas (agências e 
empresas públicas, institutos e colegiados do governo federal) com o de-
senvolvimento da bioindústria brasileira, mediante o claro estabelecimen-
to de responsabilidades institucionais e a criação do Comitê Nacional de 
Biotecnologia - CNB, a quem compete coordenar a sua implementação, 
atualização, harmonização com as demais políticas vigentes, a integração 
de ações e o seu monitoramento.

Figura 1.5 Adaptado de Ismar Filho, Fórum de Competitividade, 2007.
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A participação dos vários setores da sociedade civil está garantida na com-
posição do Fórum de Competitividade de Biotecnologia, que assessora 
o CNB, assim como outros colegiados do governo federal: CTNBio, Co-
missão Nacional de Biodiversidade (CONABIO), Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético (CGEN), Conselho Nacional de Saúde (CNS) e o 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) que 
poderão propor ações consideradas relevantes para o aperfeiçoamento da 
PDB, bem como outros colegiados e órgãos do governo federal, a critério 
do CNB.

Figura 1.6 Adaptado da apresentação de Ismar Filho, Fórum de Competi-
tividade, 2007.
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 • implementação do Plano de Sensibilização  e Comunicação em 
biotecnologia agropecuária - Agenda de Ações da PDP-Biotec (em 
curso);

 • implementação de ações estruturantes (identificar gargalos/medi-
das,  propor e implantar ações estratégicas em infraestrutura, re-
cursos humanos, marcos regulatórios e investimentos, acesso ao 
patrimônio genético); 

 • Apoio à projetos e iniciativas voltadas ao desenvolvimento  e for-
talecimento de Arranjos Produtivos Locais – APLS e empresas de 
biotecnologia do setor agropecuário;

 • Proposição e apoio à  Projetos de desenvolvimento de produtos e 
processos biotecnológicos, de alto valor agregado ou inovadores;  
de incremento da produtividade e competitividade dos produtos e  
insumos agropecuários, de produtos biotecnológicos com base na 
agrobiodiversidade brasileira e variedades/raças locais; e desenvol-
vimento da bioindústria nacional.

São foros de articulação com representação e participação efetiva do 
MAPA:

 • Comitê Nacional de Biotecnologia – CNB (representantes do gover-
no federal);

Figura  1.7 - Fonte: Decreto nº 6.041/2007

 • Fórum de Competitividade de Biotecnologia (governo, academia e 
setor privado) e seus Grupos de Trabalho Setoriais – Gts, nas áreas 
priorizadas pela PDB:
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 • GT-Agropecuária: grupo setorial, de caráter consultivo e propositi-
vo e operacional  coordenado pelo DEPTA/SDC/MAPA e envolve 
a SDA/MAPA, EMBRAPA, academia e setor privado;

 • Comissão Interministerial Permanente de Ciência e Tecnologia 
na Agropecuária – CTCTA  -  Portaria Interministerial n° 865, de 
25/11/2008.

Competências estratégicas das CTCTA:

 • Facilitar e Coordenar a cooperação MCT/MAPA/EMBRAPA, no 
âmbito dos Fundos Setoriais, em especial o CT-Agro e o CT-Biotec-
nologia, com a proposição e aprovação de Termos de Referência em 
temas prioritários para o agronegócio;

 • Elaborar Plano de Trabalho com diretrizes, linhas de fomento, me-
tas, custos ecronograma e submetê-lo à aprovação dos Comitês 
Gestores dos Fundos Setoriais e subsidiar a elaboração de editais 
específicos;

 • Manter permanente articulação com instituições e órgãos de fo-
mento, de natureza pública e privada, visando subsidiá-los nas  de-
cisões ou proposições de projetos (termos de referências) em áreas 
e linhas de fomento prioritárias e estratégicas para o agronegócio.

Áreas de aplicação da biotecnologia agropecuária na figura a seguir.

Figura 1.8 - Fonte: Marilena de Assunção F. Holanda/DEPTA/SDC/
MAPA, com base no Dec. nº 6041/2007 

Biossegurança

Aplicações:
● Produção e Defesa Agropecuária
● Desenvolvimento Sustentável
● Matriz energética 
● Biorremediação 

• Biotecnologia

• Agroenergia

• Técnicas de Liberação  Controlada

• Sensores e detectores

• Sistemas de manejo e rastreabilidade

• Aproveitamento de [...]

• Bioindústrias de transformação 
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Para conhecer na íntegra o Decreto n° 6.041/2007, em especial, o item 
3.1.2. do Anexo, referente à Agropecuária; composição, competências 
e funcionamento do CNB (Comitê Nacional de Biotecnologia), e Fórum 
de Competitividade de Biotecnologia,  CTCTA e GT Agropecuária,  você 
pode acessar a Biblioteca Virtual no AVEA.

1.9 PACTI 2007-2010

O PACTI - Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desen-
volvimento Nacional – tem como lema “Investir e inovar para crescer”: 
os recursos a serem aplicados pelo Governo Federal no desenvolvimento 
da ciência e tecnologia em geral e, em particular, ao apoio à inovação 
nas empresas serão substancialmente elevados ao longo do período 2007-
2010, objetivando-se que os esforços em PD&I e em outras modalidades 
de investimentos intangíveis possam duplicar em um futuro muito próxi-
mo.

Configuração e prioridades da Política

O MCT tem por diretriz o desenvolvimento e a implementação de uma 
Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de forma integra-
da às demais políticas de governo, articulando-se numa visão sistêmica 
e harmônica, de maneira a constituir um planejamento integrado, com 
o envolvimento de diversos atores institucionais que interagem em uma 
matriz sistêmica.

O Plano estabelece a continuidade e fortalecimento da Política de Estado 
de fomento à inovação, promovendo a articulação da Política de CT&I e 
da Política Industrial (PICTE), com o Plano de Desenvolvimento da Edu-
cação (PDE), da Saúde e a Política de Desenvolvimento do Agronegócio.

Define, ainda, um amplo leque de iniciativas, ações e programas que co-
locam a CT&I com papel decisivo para o desenvolvimento sustentável do 
País, no qual a inovação tecnológica contribua decisivamente para impul-
sionar o crescimento, a produtividade e a competitividade das empresas, 
bem como para a qualidade da ocupação e bem-estar da população.

São marcos da política de CT&I: 

 • Expansão e estabilidade de recursos (FNDCT/Fundos Setoriais) e 
aperfeiçoamento da gestão:
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 • Marco legal: Lei de Inovação, Lei do Bem, Lei da Informática;

 • Mecanismos de apoio à inovação nas empresas;

 • Mobilização e Articulação de todo o governo federal com os demais 
entes federados e com empresas (cooperação com os governos es-
taduais e municipais);

 • Descentralização de ações e variadas iniciativas para o desenvolvi-
mento regional e social

Figura 1.9 - Fonte: “Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvi-
mento Nacional - Plano de Ação 2007-2010 / Resumo”, MCT, p.33.

Para ler a versão completa do Plano de Ação em CT&I, conhecer as prio-
ridades estratégicas, programas e perceber a interface com o agronegó-
cio, acesse o site do MCT: http://www.mct.gov.br

Acesso realizado em: 10 mar. 2010.

1.10 PDP

A PDP - Política de Desenvolvimento Produtivo – foi lançada em maio de 
2008 com o lema “inovar e investir para consolidar e sustentar o crescimen-
to de longo prazo da economia brasileira”.

Plano de Aceleração 
 do Crescimento 

Infraestrutura  
PAC 

Política de  
Desenvolvimento  
da Agropecuária 

Política Industrial  
Tecnológica e de  
Comércio Exterior 

 PITCE 

Plano de 
Desenvolvimento 

de Saúde 
PDS 

Plano de 
Desenvolvimento da 

Educação  
PDE 

Planejamento Integrado das Políticas  
POLÍTICA ECONÔMICA 

Plano de Ação de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Nacional 
PACTI
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1.10.1 Orientações da PDP

 • Potencialização das políticas em curso do Governo Federal: inte-
gração do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, o Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE, o Plano de Ação de CT&I 
PACTI 2007 e o Mais Saúde para mobilizar investimentos impres-
cindíveis e estruturantes de longo prazo, capazes de promover a 
sustentabilidade do atual ciclo de crescimento da economia do País;

 • Proposta abrangente, convergente e coerente com a política macro-
econômica e demais políticas em curso do governo federal;

 • Maior potência à política industrial, ampliação de sua abrangência, 
continuidade e aprofundamento das ações iniciadas e consolidação 
da capacidade de elaborar, implementar e avaliar políticas públicas.

1.10.2 Alguns desafios da PDP

 • Elevar a capacidade de inovação das empresas (agregar valor à pro-
dução, ampliar a competitividade e fortalecer a inserção externa do 
País);

 • Abrir espaço para novos atores, as micro e pequenas empre-
sas –MPEs, condição básica para induzir maior crescimento, 
emprego,renda e inclusão social do País.

1.10.3 Instrumentos da PDP

 • Edificação do moderno marco legal formado pela Lei de Inovação, 
Lei do Bem, Lei da Biossegurança e Política de Desenvolvimento 
da Biotecnologia, nos quais se estabelece as condições favoráveis ao 
amplo apoio à inovação no País, com forte viés de fomento à pro-
priedade intelectual e à inovação em seus diferentes mecanismos;

 • Fóruns de diálogo (Câmaras Setoriais, Fóruns de Competitividade, 
Grupos de Trabalho, Comissões Técnicas e Conselhos), articulação 
e parceria entre agências públicas e o setor produtivo: coerência, 
ações coordenadas, metas definidas e compartilhadas, cronogra-
mas, contrapartidas e compromisso entre as partes com as ações 
propostas;
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 • Avanço no âmbito dos processos de registro da Propriedade Inte-
lectual (reestruturação do Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial);

 • Programas de financiamento para setores estratégicos (instrumen-
tos de apoio da PDP – BNDES): PROFARMA e FINAME;

 • Implementação por meio de programas estruturantes, ações sistê-
micas e destaques estratégicos, com recursos e responsabilidades 
definidos: liderança mundial, conquista de mercados, focalização 
para manter a competitividade em áreas estratégicas, ampliação do 
acesso da população a serviços básicos para a qualidade de vida.

Para ampliar seus conhecimentos sobre apoios da PDP, consulte a Terra 
Magazine, acessando o site:

http:// www.terramagazine.terra.com.br

Resumo da PDP você pode encontrar no site:

http://www.desenvolvimento.gov.br/portalmdic/sitio/interna/mapa.
php

Acessos realizados em: 10 mar. 2010.

1.10.4 Programas estruturantes nas áreas do agronegócio

 • Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas: Biotecnologia e 
Nanotecnologia;

 • Programas para Consolidar e Expandir a Liderança (coordenação 
BNDES): Bioetanol e Complexo Carnes;

 • Programas para fortalecer a competitividade (coordenação MDIC): 
Agroindústrias e Biodiesel.
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Figura 1.10 - Fonte: MDIC.

1.10.5 Destaques Estratégicos (projetos e iniciativas)

 • Produção sustentável: Pró-MDL (Programa de Apoio aos Projetos 
de Desenvolvimento Limpo) – Linhas de financiamento;

 • Fundo de Desenvolvimento Limpo: apoio a projetos geradores de 
“créditos de carbono”;

 • FUNTEC: Fundo Tecnológico (recursos não reembolsáveis - BN-
DES).

 • Desafios:

 • Desenvolver produção agrossilvopastoril e industrial sustentável;

 • Criação do Centro de Pesquisa em Agrossilvicultura;

 • Sistema de gestão socioambiental nas cadeias produtivas (responsa-
bilidade conjunta do MAPA, MMA, MCT e MDIC).

Carnes
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 • Desenvolver e difundir novas tecnologias: tecnologias de biorreme-
diação de resíduos agroindustriais e bioestabilização;

 • Incentivos fiscais e econômicos para a produção agroindustrial e 
agrossilvopastoril sustentável: gestão ambiental sustentável de em-
presas e cadeias produtivas; marca Brasil associada à sustentabilida-
de socioambiental.

1.11 O MAPA e seu papel no fomento à proprieda-
de intelectual e à inovação no agronegócio

Neste item, conheceremos os setores técnicos e respectivas competências 
relacionadas à propriedade intelectual e inovação no agronegócio dentro 
da estrutura organizacional do MAPA.

1.11.1 A estrutura organizacional e funcional do MAPA 11 
(breve contextualização) 

A riqueza proveniente do agronegócio é fundamental para a economia e 
desenvolvimento do nosso país. Em 2005, por exemplo, a produção agro-
pecuária representava 39% das exportações brasileiras, 34% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e 37% dos empregos.12

Com o propósito de ajustar-se à crescente demanda do setor agropecuá-
rio, a Política de Desenvolvimento do Agronegócio foi sendo constante-
mente aperfeiçoada nestes últimos anos, mediante três importantes pro-
cessos, a saber:

a. A reorientação institucional do MAPA:

Diante da importância desse setor e buscando acompanhar o dinamismo 
do agronegócio, em 2005, a gestão administrativa e estratégica do MAPA 
passou por um aperfeiçoamento, uma profunda reestruturação, com o 
objetivo de tornar o Ministério mais ágil e eficiente e tornar o agronegó-
cio um investimento ainda mais atrativo.

Segundo o ex-Ministro Roberto Rodrigues, a reestruturação buscava com-
patibilizar as ações do MAPA com as necessidades do setor agropecuário, 
“evitando paralelismos, superposições de funções e lacunas na sua atua-
ção”.13

A reestruturação foi fruto de um processo amplo de interlocução com a 
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sociedade, que levou em consideração os recentes diagnósticos setoriais, 
os resultados de uma autoavaliação da gestão realizada pelo MAPA, as 
sugestões de dirigentes do Ministério e de representantes do agronegócio.

A reorientação institucional do MAPA e a ampliação de suas competên-
cias constituem, também, um alinhamento do órgão ao atual cenário de 
fomento tecnológico nacional estabelecido mais fortemente pela criação 
da Lei de Inovação e reforçado, posteriormente, pela Política de Desen-
volvimento da Biotecnologia, da recente Política de Desenvolvimento 
Produtivo e o PACTI 2007-10. Políticas estas focadas no desenvolvimento 
tecnológico e no incentivo à inovação e à transferência do conhecimento 
para os setores e as empresas.

Através desse posicionamento, o MAPA, como órgão do Governo Federal, 
reconhece e evidencia a relevância da propriedade intelectual como ins-
trumento estratégico para o sistema nacional de inovação e o desenvolvi-
mento da economia e dos setores produtivos brasileiros, em especial, para 
a área priorizada da agropecuária.

O Decreto n° 5.351/2005 incorporou novas competências ao MAPA, 
aperfeiçoou a sua gestão administrativa e estratégica. Também criou a 
Assessoria de Gestão Estratégica, a Ouvidoria, as Secretariais de Relações 
Internacionais e de Produção e Agroenergia e fortaleceu as Secretarias de 
Defesa Agropecuária e a de Desenvolvimento Agropecuário e Coopera-
tivismo. 

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC) 
é a área técnica do MAPA dedicada ao fomento do desenvolvimento sus-
tentável do agronegócio e está estruturada em quatro departamentos: o 
Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade (DEPROS); 
o Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural (DENACO-
OP); o Departamento de Infraestrutura e Logística (DIEL), e o de maior 
interesse para o curso de Propriedade Intelectual e Inovação no Agrone-
gócio: o Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agro-
pecuária (DEPTA). 

Recentemente, o MAPA passou por uma nova atualização de sua estrutu-
ra organizacional e funcional,14 regulamentada pelo Decreto n° 7.127, de 
04/03/2010, a qual validou a composição e o papel do Departamento de 
Propriedade Intelectual e Tecnologia Agropecuária e de suas coordena-
ções, a CAPTA, a CIG e o SNPC. Dessa forma, fortalece e enfatiza as ques-
tões do fomento à propriedade intelectual e à inovação no agronegócio e 
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a continuidade e o avanço das atividades em desenvolvimento pelo setor. 

Esclarecemos, ainda, que novo regimento interno será produzido e que 
trará em seu bojo, a validação e reorientação de suas diretrizes, onde cou-
ber, inclusive com os novos alcances pretendidos pelo Departamento de 
Propriedade Intelectual e Tecnologia Agropecuária. 

Figura 1.11 Organograma do MAPA - Fonte: http://www.agricultura.gov.
br/   Acesso em: 10 mar. 2010

Para conhecer a nova estrutura organizacional do MAPA e as competên-
cias da SDC e do Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia 
da Agropecuária – DEPTA/ SDC/ MAPA, consulte o Decreto n° 7. 127, de 
04/03/2010. 

b. Planejamento Estratégico do MAPA

A construção do Plano Estratégico do MAPA, com horizonte de 2006 a 
2015, considerou as projeções do agronegócio no cenário internacional, o 
cenário de PD&I, as demandas setoriais, as implicações para o desenvolvi-
mento sustentável do setor agropecuário, impactando sua missão e visão 
de futuro.
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Missão: “Promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do 
agronegócio em benefício da sociedade brasileira.”

Visão de Futuro: “Ser reconhecido pela qualidade e agilidade na imple-
mentação de políticas e na prestação de serviços para o desenvolvimento-
sustentável do agronegócio.”

Prioridades Estratégicas do MAPA: 

Foram eleitas dez prioridades, entre as quais. destacamos as diretamente 
envolvidas com o DEPTA/SDC:

 • Tecnologia para o agronegócio;

 • Qualidade de produtos e agregação de valor;

 • Interlocução com a sociedade;

 • Desenvolvimento sustentável;

Objetivos estratégicos associados ao fomento tecnológico e à inovação no 
agronegócio;

 • Desenvolver e garantir o acesso a tecnologias: Induzir a geração de 
novas tecnologias e ampliar sua difusão com base nas demandas do 
setor produtivo e estudos prospectivos;

 • Apoiar processos de inovação tecnológica, sobretudo, para médios 
e pequenos   produtores.

 • Aprimorar a articulação do agronegócio e sua participação nas 
ações do MAPA: 

 • Aumentar e aperfeiçoar o relacionamento com entidades pú-
blicas e privadas (Federal, Estadual e Municipal),

 • Articulação e negociação com representações do agronegó-
cio;

 • Elaboração, implementação e execução de políticas e ações articula-
das de interesse para o setor.
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Para obter mais informações sobre a estrutura do MAPA, conhecer as au-
toridades titulares, obter informações sobre telefones e e-mails, acesse o 
endereço eletrônico abaixo e clique em “Institucional”: 

      www.agricultura.gov.br 

Acesso realizado em: 10 mar. 2010.

Para mais informações sobre o planejamento estratégico do MAPA entre 
em contato Assessoria de Gestão Estratégica pelo e-mail: age@agricul-
tura.gov.br

c. Políticas do MAPA para o fomento tecnológico e desenvolvi-
mento do agronegócio:

Reestruturação e fortalecimento de programas e ações no Plano Plurianu-
al – PPA 2008 , necessários para enfrentar os problemas diagnosticados e o 
atendimento de demandas, entre as quais estão as ações orçamentárias ou 
recursos específicos do governo federal voltados ao fomento à inovação 
no agronegócio, ao fomento à conservação e uso sustentável de recur-
sos genéticos para agricultura e alimentação e ao estímulo à indicação 
geográfica de produtos agropecuários, com coordenação e execução no 
âmbito DEPTA/ SDC, além de programas e ações de PD&I voltados ao 
agronegócio, de responsabilidade da EMBRAPA.

Como se pode apreender do resumo acima, a Política de Desenvolvimento 
do Agronegócio foi aperfeiçoada por três processos consecutivos: reestru-
turação organizacional e funcional do MAPA, planejamento estratégico 
institucional e pela reestruturação e fortalecimento de Programas e ações 
no Plano Plurianual PPA 2008-11. Estes três processos têm aspectos con-
vergentes no que concerne à relevância da PI e do fomento da inovação 
tecnológica. O Planejamento Estratégico do MAPA elegeu a “tecnologia 
agropecuária” como uma das 10 prioridades estratégicas, “desenvolver e 
garantir o acesso a tecnologias” e “aprimorar a articulação do agronegó-
cio e sua participação nas ações do MAPA”, como alguns dos objetivos 
estratégicos e “a ampliação do capital intelectual protegido no agronegó-
cio” como uma das 25 iniciativas estratégicas da Instituição, necessárias 
para o alcance da sua missão de promover o desenvolvimento sustentável 
e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira.
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1.11.2 O papel do DEPTA/SDC/MAPA no fomento à proprie-
dade intelectual e à inovação no agronegócio

O DEPTA tem entre suas responsabilidades apoiar atividades relacionadas 
à coordenação e normalização das atividades de proteção de cultivares; o 
fomento à inovação no agronegócio, o fomento à conservação e uso sus-
tentável de recursos genéticos para agricultura e alimentação e o estímulo 
à indicação geográfica de produtos agropecuários.

Fazem parte da estrutura do DEPTA a coordenação de Acompanhamen-
to e Promoção da Tecnologia Agropecuária (CAPTA), a Coordenação de 
Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários (CIG) e a 
Coordenação do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).

Como já visto, o DEPTA tem três Coordenações – duas delas atuam em 
áreas específicas da propriedade intelectual (a Coordenação de Incentivo 
à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - CIG trata de temas 
relacionados com as Indicações Geográficas de produtos agropecuários, 
e Coordenação do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC 
trata da proteção de cultivares), enquanto que a Coordenação de Acom-
panhamento e Promoção da Tecnologia Agropecuária - CAPTA tem uma 
atuação mais ampla.

A CAPTA tem por objetivo fomentar a inovação no agronegócio, em qua-
tro áreas temáticas prioritárias: disseminação da cultura de propriedade 
intelectual e da inovação no setor agropecuário, desenvolvimento da bio-
tecnologia agropecuária, fomento de agricultura de precisão e engenharia 
agrícola, de apoio a novos arranjos voltados à transferência de tecnologia. 
E ainda, o fomento à conservação, valorização e uso sustentável de recur-
sos genéticos para agricultura e alimentação.

Mediante mecanismos de permanente interlocução e articulação com o 
setor produtivo, órgãos e instituições de fomento visando a potencializa-
ção das políticas, integração de ações, formalização de parcerias e a coope-
ração para o atendimento da demanda tecnológica de interesse do MAPA 
e do setor agropecuário. 

Para conhecer as atribuições específicas do DEPTA e de cada uma das 
Coordenações, consulte o artigo 24 a 26 do Regimento Interno da Se-
cretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, que se en-
contra disponível na Biblioteca Virtual.
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As ações que vêm sendo implementadas pela CAPTA podem ser divididas 
em quatro áreas prioritárias de atuação:

1) Disseminação da cultura de propriedade intelectual e da 
inovação no agronegócio:

As ações nessa área são direcionadas para a implementação da Lei da Ino-
vação e demais políticas de fomento à inovação (PDB, PACTI e PDP) vi-
sando a disseminação da cultura de Propriedade Intelectual e Inovação no 
setor agropecuário brasileiro. Nesse sentido, o MAPA promove a discus-
são de normas e adequação de marcos regulatórios, eventos e participação 
efetiva em foros e colegiados (nacionais e internacionais) afetos ao tema, 
efetua o levantamento de demandas tecnológicas, e apóia a capacitação 
de recursos humanos e atualização continuada no espaço temático da ino-
vação e da propriedade intelectual e para o desenvolvimento tecnológico 
inovador no agronegócio. 

Este curso está entre as iniciativas estruturantes e essenciais para promo-
ver a disseminação da cultura, sensibilização, capacitação e atualização 
continuada na temática de propriedade intelectual e inovação no agrone-
gócio.

2) O apoio ao desenvolvimento da Biotecnologia Agropecuária

O MAPA promove ações integradas com outros Ministérios (MS, MDIC 
e MMA) visando à implementação da Política de Desenvolvimento da 
Biotecnologia no setor agropecuário. Nessa área, são desenvolvidas tan-
to ações estruturantes (como, por exemplo, medidas e ações estratégicas 
voltadas para sanar gargalos em infraestrutura, recursos humanos, investi-
mentos e marcos regulatórios), quanto ações específicas (apoio a projetos 
cooperativos ICTs/empresas para o desenvolvimento de produtos e pro-
cessos biotecnológicos; incremento da produtividade e competitividade 
dos produtos biotecnológicos; desenvolvimento da bioindústria nacional, 
mediante parcerias no âmbito dos Fundos Setoriais – CT-Agro e CT-Bio-
tecnologia/MCT).

Estas ações estão contidas na Agenda de Ações da PDP-Biotec, com im-
plementação para o triênio 2008-10, dentre as quais destacamos  o curso a 
distância em propriedade intelectual e inovação no agronegócio, que além 
do módulo introdutório, prevê os módulos específicos voltados para as 
modalidades de propriedade intelectual aplicáveis no agronegócio (indica-
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ções geográficas, proteção de cultivares, biotecnologia, agricultura de pre-
cisão, além de recursos genéticos e conhecimento tradicional associado).

Está sendo implementado, também, o Plano de Sensibilização e Comu-
nicação em Biotecnologia Agropecuária, envolvendo setores técnicos do 
MAPA, EMBRAPA e parceria externa (CIB, CNA, MCT, ANBIO), com 
previsão de promoção de eventos, prêmios e concursos, workshops para 
jornalistas, exposições e demais mecanismos de sensibilização e amplia-
ção da percepção do tema entre formadores de opinião, setores executivo, 
legislativo e judiciário, universidades, agentes do agronegócio e sociedade.

3) O fomento da Agricultura de Precisão

Aqui o objetivo do MAPA é promover a desmitificação, barateamento, di-
fusão da agricultura de precisão, incentivando o desenvolvimento da tec-
nologia nacional (parque de máquinas e equipamentos agrícolas adequa-
dos às necessidades brasileiras; otimização do uso de insumos e redução 
de perdas; escalonamento de colheita; monitoramento de qualidade...). 
Com este propósito, foi publicado, em 2008, o edital MCT/MAPA/FINEP 
n° 1/2008 – agricultura de precisão – com recursos de R$ 10,6 milhões, 
que selecionou e está apoiando seis grandes projetos durante o triênio de 
2008-10.

Além disso, também há o incentivo a que se estenda a tecnologia para 
zootecnia de precisão com vistas ao estabelecimento de parâmetros téc-
nicos e indicadores para o bem estar animal das cadeias bovina, suína e 
avícola e ainda, silvicultura de precisão e irrigação de precisão (otimização 
de insumos e gestão de recursos hídricos).

A CAPTA coordena, ainda, o Comitê Brasileiro de Agricultura de Precisão, 
colegiado consultivo e propositivo, criado em 2007, que envolve o MAPA, 
academia, setor de máquinas e equipamentos agrícolas e de serviços, no 
âmbito do qual está sendo produzido o levantamento de demandas e gar-
galos, as estatísticas do setor e subsídios para uma política setorial.

4) O fomento à conservação e ao uso sustentável de Recursos 
Genéticos para Agricultura e Alimentação

O MAPA, no âmbito da CAPTA/DEPTA/SDC, desenvolve políticas de 
incentivos à conservação, uso sustentável e valorização de recursos gené-
ticos brasileiros para a agricultura e alimentação, o que inclui o apoio a 
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programas de conservação e ampliação da base genética dos rebanhos e 
cultivos, de apoio a projetos cooperativos voltados para conservação (in 
situ, ex situ e on farm), uso da biodiversidade brasileira e espécies nativas 
com ferramentas biotecnológicas, incentivo à revitalização dos bancos de 
germoplasma, além de ações para a implementação e operacionalização 
do Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Agricultura e 
Alimentação – TIRFAA/FAO (implementação do sistema multilateral de 
intercâmbio de recursos genéticos, normas operacionais, adequação da 
estrutura de quarentena pós-entrada, entre outras).

Para aprofundar seus conhecimentos sobre a Política do Desenvolvi-
mento do Agronegócio e suas diretrizes, você pode consultar os seguin-
tes documentos:

Material institucional do MAPA:
• Plano Estratégico, Prioridades Estratégicas 2005/2006;
• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Novo Tempo – 

publicação AGE/GAB/MAPA – janeiro de 2005; 
• Agronegócio brasileiro – Qualidade e Sanidade para o mundo – Secre-

taria de Relações Internacionais/MAPA; 
• Orientações Estratégicas do MAPA – PPA 2008-11; PD&I - Cenários 

2002-2012 – CGEE/MCT/EMBRAPA – set 2003; 
• Programa de Fortalecimento e Crescimento da EMBRAPA – abr 2008); 
• Espelhos das ações do PPA 2008-11 (DEPTA/SDC e EMBRAPA).

Acesse o AVEA e participe do Fórum de Conteúdo e discuta a Política Na-
cional de Inovação, seu marco regulatório e também, a estruturação do 
MAPA. Contribua dando a sua opinião sobre o assunto.
Sua participação é muito importante para a troca de informações!

i
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Resumo

Nesse capítulo, estudamos a reestruturação profunda do MAPA, a partir 
de 2005, para aperfeiçoar sua gestão administrativa, estratégica e opera-
cional, ampliando suas competências, a abrangência, agilidade e efetivi-
dade de sua atuação e fortalecendo sua política de desenvolvimento do 
agronegócio.

A partir dessa reestruturação, foram criadas novas secretarias e fortaleci-
das outras, como a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Coo-
perativismo, que tem quatro departamentos, sendo responsável por ques-
tões que envolvem a propriedade intelectual e a inovação no agronegócio 
o Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agropecuá-
ria (DEPTA).

O DEPTA tem três Coordenações – a Coordenação de Incentivo à Indica-
ção Geográfica de Produtos Agropecuários (CIG) trata de temas relacio-
nados  às Indicações Geográficas, a Coordenação do Serviço Nacional de 
Proteção de Cultivares (SNPC) trata da proteção de cultivares, e a Coor-
denação de Acompanhamento e Promoção da Tecnologia Agropecuária 
(CAPTA) tem uma atuação mais ampla voltada à implementação de polí-
ticas, de ações estruturantes e ao apoio de projetos específicos relaciona-
dos com o fomento à inovação no agronegócio.

As ações de fomento à inovação no agronegócio, que vêm sendo imple-
mentadas pela CAPTA/DEPTA/SDC/MAPA desde 2005, podem ser divi-
didas em quatro áreas prioritárias de atuação:

 • disseminação da cultura de propriedade intelectual e da inovação 
no agronegócio; 

 • apoio ao desenvolvimento da Biotecnologia Agropecuária;

 • fomento da Agricultura de Precisão; e

 • fomento à conservação e ao uso sustentável de Recursos Genéticos 
para a Agricultura e Alimentação.

Recentemente, o MAPA passou por uma nova atualização de sua estrutu-
ra organizacional e funcional, pela publicação do Decreto n° 7. 127/2010, 
a qual validou a composição e o papel do Departamento de Propriedade 
Intelectual e Tecnologia Agropecuária e de suas Coordenações, a CAPTA, 
a CIG e a Coordenação do SNPC. 



Dessa forma, fortalece e enfatiza as questões do fomento à propriedade 
intelectual e à inovação no agronegócio e a continuidade e o avanço das 
atividades em desenvolvimento pelo setor. 

Esclarecemos, ainda, que novo regimento interno será produzido e que 
trará em seu bojo, a validação e reorientação de suas diretrizes, onde cou-
ber, inclusive com os novos alcances pretendidos pelo Departamento de 
Propriedade Intelectual e Tecnologia Agropecuária
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de Ciência, Tecnologia e Inovação, Brasília, 2005.

5. Fonte: publicação do MCT: “Plano de Ação 2007-2010 – Resumo” - 
“Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional”.

6. Lei n° 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto n° 5.563/2005.
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2. PROPRIEDADE INTELECTUAL E 
INOVAÇÃO: MARCO CONCEITUAL E 
REGULATÓRIO

Neste capítulo, estudaremos o marco conceitual e regula-
tório, abrangendo uma visão geral do assunto, o histórico 
e os principais conceitos de inovação e propriedade inte-
lectual aplicados ao agronegócio.
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“O Brasil entrou num novo ciclo de desenvolvimento, com 
inclusão social, que precisa cada vez mais de conhecimento e 
inovaçã o tecnológica. Hoje, mais do que em qualquer outra 
época, nenhum país do mundo consegue avançar sem valo-
rizar e investir seriamente em Ciência e Tecnologia.”

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva1 

2.1 Visão Geral 

Sabemos que o processo de inovação não está vinculado à propriedade 
intelectual e nem à alta tecnologia. A inovação pode ocorrer em todos os 
setores, geralmente é implementada sem a proteção jurídica pelos direitos 
de propriedade intelectual. 

Este Módulo trata de uma espécie de propriedade que é assegurada pelo 
estado com função social – uma das variáveis dessa função é servir de 
instrumento da política pública de ciência, tecnologia e inovação para as-
segurar a proteção de resultados da pesquisa e desenvolvimento, valorizar 
esses resultados e promover a sua transferência com segurança jurídica. 

Além disso, a propriedade intelectual é uma garantia de apropriação das 
criações intelectuais e dos signos distintivos que integram o patrimônio 
das pessoas, como ativos intangíveis, sendo um regime disciplinador de 
conduta no mercado, visando à concorrência leal entre os agentes econô-
micos. 

A inovação será abordada aqui no seu sentido mais amplo, abrangendo 
desde o mais simples aperfeiçoamento, como a introdução de qualquer 
tipo de melhoria nos serviços e mercadorias, até novos serviços, produtos, 
processos, organização e marketing de agroempresa. 

Entende-se por agroempresa a atividade organizada de agronegócio -a ge-
ração e fluxo dos produtos de origem agrícola e pecuária até o consumi-
dor final, englobando os fornecedores de insumos, mercadorias e serviços 
para a agropecuária, os produtores rurais, os processadores, os transfor-
madores e os distribuidores. 

A ciência, tecnologia e inovação brasileira vêm ganhando espaço entre os 
formuladores de políticas públicas, governo, empresários e comunidade 
acadêmica, graças aos resultados positivos proporcionados às economias 
que a aplicaram. Por outro lado, o resultado da ação política é a formação 
de várias espirais de inovação a partir da parceria entre os atores do siste-
ma. 
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A idéia de inovar está cada vez mais forte no mundo empresarial, em ór-
gãos de governo, em entidades representativas, em organizações, na in-
dústria, no comércio e também na agricultura. Há uma realidade nova 
no mundo que se refere exatamente às questões ligadas à capacidade das 
empresas de gerarem novas idéias. Não basta apenas criar uma idéia, é 
preciso transformá-la em algo concreto no mercado, de forma a mover 
a economia de uma maneira diferente. Ou seja, inovação não é ter uma 
idéia brilhante para ficar guardada em um laboratório e sim a capacidade 
de transformá-la em algo real que movimente a economia.2 

Consideramos que as agroempresas, de qualquer tamanho, podem definir 
suas políticas internas de inovação, incluindo estratégias de investimento, 
pesquisar ou fazer parceria de pesquisa para melhorar e aperfeiçoar seus 
serviços, processos e produtos, bem como obter novidades no seu ramo 
de atividades. 

Os resultados inovadores alcançados com a política de inovação da agro-
empresa, quando possível e viável financeiramente, podem ser objetos de 
proteção pela propriedade intelectual. O que levará o empresário a definir 
uma gestão estratégica para esses ativos intangíveis. 

Os direitos de propriedade intelectual são estratégicos porque asseguram 
a exclusividade para os processos, produtos e serviços inovadores no mer-
cado. Os direitos de propriedade garantem certo grau de segurança jurídi-
ca para o investimento e até uma posição privilegiada do dono da proprie-
dade intelectual no mercado, como será visto neste módulo.

Figura 2.1 Fonte: M. Elizabeth Ritter dos Santos (PUCRS)



83

C
A
P
Í
T
U
L
O
 
0
2

Conhecimento e inovação tecnológica para a inclusão social

O Brasil é um país grande, seu povo é o resultado da miscigenação de 
muitos povos, e o desafio da sua sociedade plural, na atualidade, é consoli-
dar o crescimento econômico, alcançar o equilíbrio entre a utilização dos 
recursos naturais e a preservação do meio ambiente, a riqueza dos agentes 
econômicos e a inclusão social dos seus habitantes. 

Logo, o desafio, que é complexo, consiste em alcançar o desenvolvimento 
sustentável, o que se pode conseguir, entre outras variáveis, com empreen-
dimentos, livre circulação de riquezas, trabalho não discriminado e renda. 

Hoje, segundo a projeção do IBGE3, a população do Brasil chegou aos 192 
milhões de habitantes. Considerando que o último senso foi há dez anos, 
quando contávamos cerca de 169 milhões, podemos observar que houve 
um aumento estimado de 22 milhões de brasileiros no período. Dados 
que evidenciam a necessidade de alimentar, alojar, vestir, medicar, ensinar, 
propiciar lazer e dar oportunidade de trabalho para mais gente a cada dia 
– o que significa uma atividade empresarial ainda mais intensa.

Figura 2.2 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel

A equação do desenvolvimento, cuja solução é responsabilidade de todos, 
do governo e dos governados, inclui a ciência e a tecnologia, nas quais a 
inovação é uma variável determinante do crescimento econômico. 

Inovar é o resultado da criatividade, organização e planejamento para ge-
rar novos processos industriais, produtos e serviços. A atividade realizada 
para inovar implica circulação de riquezas, dá oportunidade de acesso a 
mercados e também cria mercados, movimenta o setor produtivo e a so-
ciedade. 

192.607.197 *
169.799.160 **
+22.808.037 (11 anos)
Fonte: www.ibge.gov.br
* estimada 08 mar. 2010
** Censo Demográfico 2000, dados de 1999

Habitantes
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A Constituição Federal, pilar da ordem jurídica nacional, estabeleceu en-
tre os fundamentos do país os valores sociais do trabalho e da livre inicia-
tiva. Entre os objetivos fundamentais da República estão garantir o desen-
volvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais.4

A Constituição determina, ainda, a promoção e o incentivo ao desenvolvi-
mento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.5 Deixando claro 
que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentiva-
do de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o 
bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País.6 

O foco deste módulo, ofertado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) se enquadra num dos desafios a serem vencidos 
pelos brasileiros, conhecer os mecanismos para assegurar a proteção jurí-
dica da ciência e tecnologia, de modo a transformar o resultado das ideias 
inovadoras em valor, sua expressão e aplicação em riqueza econômica. 

Na economia do conhecimento, ter capital intelectual é ter riqueza. A pro-
priedade intelectual, que é parte do capital intelectual, quando utilizada 
estrategicamente, permite aos seus titulares uma posição vantajosa no 
mercado. 

2.2 Histórico 

A história das inovações e da sua proteção pela propriedade intelectual 
acompanha a própria história dos avanços da ciência e da tecnologia. Mes-
mo sendo conceitos diferentes, ciência e tecnologia são frutos do trabalho 
intelectual e, muitas vezes, da experiência empírica e da vivência das pes-
soas. 

2.2.1 Do fazer à técnica de fazer, da técnica à ciência e à tec-
nologia 

O atual estágio alcançado pela tecnologia do agronegócio é fruto das ex-
periências acumuladas, registradas, transmitidas, ensinadas e desenvolvi-
das pelas pessoas ao longo dos tempos. 

A tecnologia e a ciência aplicada, conceitualmente, relacionam-se com re-
sultados práticos no ambiente material, enquanto a ciência se relaciona 
com a teoria e as leis gerais abstratas. 
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As inovações tecnológicas, algumas vezes, têm base científica, mas muitas 
vezes as mudanças tecnológicas no ambiente do agronegócio não tiveram 
a sua origem numa pesquisa científica prévia. 

É lugar-comum nas lições de história das invenções que a máquina a va-
por foi utilizada amplamente antes de se conhecer os princípios físicos da 
termodinâmica. 

Mesmo sem saber, as pessoas já utilizavam a biotecnologia no seu dia-a-
dia desde os mais remotos tempos – pão, queijo, iogurte, vinagre, vinho, 
cerveja – são utilizados há milênios, antes mesmo de se conhecer os fun-
damentos científicos da fermentação. Depois a ciência teorizou, explicou 
e forneceu os elementos necessários para controlar o processo da sua fa-
bricação, conservação e armazenagem. 

Considera-se que fazer fogo para utilização sempre que necessário, seu 
controle para a produção de utensílios de cerâmica e fundição de metais, 
junto com a agricultura foram os fatores determinantes para o avanço tec-
nológico dos povos, sua estabilidade e fim do nomadismo dos primeiros 
povos. 

Os primitivos experimentaram, também, o uso de pigmentos aplicados ao 
corpo, às roupas, utensílios e construções, dando origem aos ornamentos 
estéticos e as manifestações artísticas. 

O período mais antigo da História é o Paleolítico ou Idade da Pedra Anti-
ga (“pedra lascada”). A duração deste período, o mais longo da História da 
Humanidade, inicia com o surgimento dos primeiros seres humanos que 
fabricaram artefatos “líticos” até o fim da última época glacial. 

Supõe-se que a primeira técnica foi quebrar a pedra. Os primeiros arte-
fatos utilizados pelos nossos ancestrais, na pré-história, eram compostos 
por um material simples e facilmente encontrado – a pedra. As finalidades 
eram diversas, como cortar, raspar, moer, quebrar sementes, triturar e 
defender. 

Os instrumentos mais comuns entre esses artefatos foram as lascas de pe-
dras, lâminas de machado, os raspadores, os furadores, as pontas e os seus 
fragmentos, aplicados nas atividades de caça, pesca e preparo de alimen-
tos. 

O período Neolítico ou Idade da Pedra Nova (“pedra polida”) ocorreu en-
tre 12.000 e 3.000 a.C., quando se desenvolveu a agricultura e a pecuária 
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para a produção de alimentos, que permitiram aos seres humanos domi-
nar técnicas de domesticação de animais como aves, bois, cabras, cavalos 
e porcos. 

As primeiras comunidades tribais, aldeias, vilas e cidades surgiram às mar-
gens dos rios e lagos. Por isso, a outra técnica revolucionária foi dominar 
o uso da água para suprir as necessidades básicas, também cumprindo a 
função de irrigar o solo para o plantio nos lugares áridos. 

O aumento da produção de alimentos gerou a necessidade de armazena-
mento, abrindo espaço para a disseminação dos recipientes de cerâmica. 
Sendo observado a geração de excedentes e as trocas de produtos entre as 
comunidades, dando início a Economia de Trocas. 

A produção de alimentos em maior quantidade possibilitou o aumento 
da população, gerou a necessidade de uma administração, lideranças e 
funções mais específicas dentro das comunidades. 

No período denominado a Era do Bronze, entre, aproximadamente, 3.000 
a.C. a 700 a.C., os avanços técnicos foram a evolução dos utensílios para 
pescar, o arco e a flecha para caçar e defender, agulhas para confeccionar 
vestimentas e lamparinas de óleo animal (especialmente de baleia) para 
iluminar. 

Muitas atividades agrícolas eram itinerantes e se pressupõe que foram da-
nosas. Porque os povos ocupavam bosques, queimavam a vegetação, e no 
solo rico em nitrogênio cultivavam durante alguns anos até que a terra 
ficasse esgotada de nutrientes, momento em que se buscava outro local 
para iniciar novo ciclo. 

Nos períodos históricos da antiguidade, medieval e moderno, a evolução 
das técnicas até se chegar à tecnologia foi constante. 

2.2.2 Aspectos históricos da propriedade intelectual da tec-
nologia 

Na antiguidade, os artesãos já faziam marcas nos utensílios para identi-
ficar a sua procedência e na Bíblia se encontra referência ao uso de sinal 
distintivo. Mas é a patente o regime jurídico mais velho da proteção for-
mal da propriedade intelectual, tendo sua origem nos privilégios feudais, 
vindo a ter impulso normativo com a Revolução Industrial. 
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Na evolução da propriedade intelectual, podem ser observados quatro 
momentos bem definidos: 

1º momento - caracterizado pelos privilégios feudais e modernos; 

2º momento - marcado pelo liberalismo na independência dos Estados 
Unidos e na Revolução Francesa; 

3º momento - marcado pela internacionalização, a partir das Convenções 
da União de Paris e de Berna; 

4º e atual momento - em que há uma tendência de globalização da pro-
priedade intelectual, cujo marco foi a constituição da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC). 

A história da proteção jurídica da propriedade intelectual pode ser obser-
vada também no plano nacional, regional, internacional e mundial, sendo 
que o plano nacional reflete os outros. 

A propriedade das criações intelectuais não foi tutelada pelo direito na 
Idade Antiga. Os inventores, obtentores e autores de então não possuíam 
uma proteção legal para as suas criações.7  

a. 1º momento: privilégios feudais e modernos, séculos XII a XVIII 

Na Idade Média, surge a proteção da invenção sob a forma de privilégio, 
expressão que designa, em sentido originário, a medida de exceção dispos-
ta, em caráter particular, privativo ou exclusivo, em favor de uma pessoa, 
ou a lei excepcional. 

No sentido atual, privilégio não é mais aplicado como a dignidade ou re-
galia pessoal, mostrando-se, apenas, o direito próprio que a lei assegura, 
excepcionalmente, à pessoa, em virtude de um direito privativo, no caso, 
o de explorar comercialmente o seu invento.8  

O privilégio era concedido pelo soberano ao introdutor de novas técnicas, 
compreendendo sempre um prazo de proteção determinado, que variava 
na razão direta da importância da criação. Era concedido independente-
mente de lei e sem condições preestabelecidas. 

Conta a história que artesãos da Lombardia foram contratados para fabri-
car em Florença, durante alguns anos, com direito exclusivo, implementos 
para a indústria têxtil, com a condição das técnicas serem ensinadas aos 
artesãos locais, podendo prosseguir fabricando e fornecendo peças sem 
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exclusividade, após o transcurso do prazo e com isenção de impostos. O 
governo de Veneza outorgou o direito exclusivo para a exploração de uma 
indústria de impressão por algum tempo.9 

A descoberta da imprensa por Gutenberg, em 1451, segundo DUVAL10, 
fez com que o poder monárquico logo se desse conta do perigo que a 
novidade representava para a difusão de ideias contra a ordem política 
vigente, através de obras subversivas e, para evitá-lo, instituiu o regime 
da concessão dos privilégios de imprensa que, automaticamente, levou ao 
controle do registro as obras a serem impressas. 

Esse foi o ponto de partida do monopólio, pois ao mesmo tempo em que 
acautelava o regime monárquico, pela censura prévia, disciplinava a nas-
cente indústria tipográfica, impedindo a livre concorrência. Assim, sob o 
conceito de privilégio real, de finalidade exclusivamente política, de auto-
proteção, já se podia vislumbrar a noção econômica de monopólio.11 

Na economia de mercado, hoje, o monopólio exprime a forma de orga-
nização em que uma empresa domina a oferta de determinado produto 
ou serviço, que não tem substituto. O fato de existir apenas um ofertante 
provoca uma situação de domínio que permite impor preços e alcançar o 
máximo de benefício. Por isso, tende a não ser tolerado no livre comércio. 
Pode haver a exclusividade proporcionada pela propriedade intelectual 
com medidas para evitar abusos de posição dominante, mas não o mo-
nopólio.

Outros exemplos: Galileu Galilei obteve, na Itália, o direito exclusivo de 
fabricar e comercializar um dispositivo hidráulico de irrigação; o físico 
Pascal recebeu, na França, o privilégio de invenção para uma máquina 
calculadora. Os dois cientistas são exemplos de pioneiros ilustres no rece-
bimento de privilégios de invenção. 

Segundo CARVALHO12, na fase dos privilégios feudais, a proteção era 
concedida aos introdutores de novas técnicas, como meio de incentivar a 
indústria exportadora. 

Esses privilégios podiam compreender desde a exclusividade do uso da 
técnica, que era o conteúdo principal, até benefícios fiscais e direito de re-
sidência no burgo. Sendo concedido independentemente de lei, não eram 
observadas condições preestabelecidas.13 

As duas regulamentações mais importantes da concessão de privilégios, 
nessa fase, ocorreram em Veneza (1474)14 e na Inglaterra (1623). 
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A concessão do privilégio não estava vinculada ao direito do inventor e 
sim a interesses que lhe eram alheios; visava, sobretudo, na ótica do es-
tado, à instalação de indústrias de exportação e era concedida ao artesão 
introdutor de novas técnicas, independentemente de ter sido este o inven-
tor da técnica. 

O “Statute of  Monopolies, 1623”, ainda que fazendo referência ao “to the 
true and first Inventor and Inventors of  such Manufactures”, subordinava 
expressamente a concessão da patente ao interesse da coroa. Tinha, por-
tanto, uma função econômica bem definida.15 

b. 2º momento: liberalismo 

A história da civilização é a história das suas técnicas. O que entendemos 
hoje por tecnologia, e o papel que ela desempenha na sociedade dos nos-
sos dias, é diferente do que se supunha em épocas anteriores. Embora não 
se possa desconsiderar as bases do seu desenvolvimento. A origem da tec-
nologia atual, como da sua proteção jurídica, surge a partir da Revolução 
Industrial: 

Durante a era do iluminismo, o homem sondou as questões práticas com 
a mesma energia com que questionava os pressupostos políticos e espi-
rituais. Em toda a Europa, procuravam-se novas soluções para velhos 
problemas, mas foi na Grã-Bretanha que essa criatividade foi posta, pela 
primeira vez, em uso comercial de larga escala. Ali, antes do final do sé-
culo [XVIII] os industriais descobriram uma maneira de fundir minério 
de ferro, usando carvão mineral em vez do dispendioso carvão vegetal; 
outros utilizaram a energia do vapor para mover máquinas que até então 
dependiam dos músculos de homens e animais ou das forças imprevisíveis 
dos ventos e das águas. Com essas inovações, as pequenas oficinas artesa-
nais da Inglaterra deram lugar a fábricas de produção em massa. 

Essa súbita revolução tecnológica aconteceu não apenas graças à inventi-
vidade dos indivíduos, mas também devido ao clima político e econômico 
favorável de que gozava a Grã-Bretanha. Os novos industriais eram ho-
mens de negócio, empreendedores que investiam no desenvolvimento de 
novas tecnologias capazes de aumentar a produção e diminuir os custos. 
[...] 

De início, as novas invenções provocaram apenas mudanças em pequena 
escala [...]. Poucos deram-se conta de que esses avanços eram o começo 
de um vasto processo de mecanização que varreria a Europa e ficaria co-
nhecido como a Revolução Industrial.16
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A Revolução Industrial determinou uma mudança de perspectiva na lógi-
ca do sistema produtivo, que teve consequências decisivas para o desen-
volvimento de novas técnicas, novos instrumentos e novas máquinas, aci-
ma de tudo, acelerou gradualmente o ritmo das mudanças de tecnologias 
e generalizou a incidência das tecnologias sobre toda a organização social. 

A lógica da produção consistiu na separação do capital e trabalho, o que 
implicou  benefício em um mercado competitivo. 

O aumento da eficiência de uma máquina se traduziu, imediatamente, no 
aumento de produtividade e a inovação tecnológica se viu submetida a 
uma pressão que acelerou o seu ritmo e aumentou a sua difusão de forma 
contínua. 

Não foi ao acaso, portanto, que as primeiras reflexões sobre a técnica vie-
ram de pensadores como Karl Marx, preocupado com os grandes proble-
mas sociais relacionados ao capital e ao trabalho surgidos com a Revolu-
ção Industrial. Contexto que provocou a configuração de uma nova era 
da civilização. 

A Revolução Industrial e o liberalismo estão associados, nessa fase iniciada 
com a Constituição dos Estados Unidos que, em 1787, estabeleceu a pro-
teção aos autores e inventores.17 

Na França, a Assembléia Nacional decretou, no ano de 1791, a lei que 
desenvolvia a ideia segundo a qual as criações intelectuais constituíam ob-
jeto de propriedade, mesmo antes que a lei o declarasse. 

A burguesia ascendente ao poder consagrava a propriedade como uma 
decorrência do Direito Natural, consistente num direito que não conhe-
cia limites, senão quanto à duração de sua vigência e o espaço territorial 
dentro das fronteiras.18  

Era a burguesia francesa que, acompanhando o início da Revolução Indus-
trial inglesa, percebia uma nova forma de riqueza, o capital tecnológico, 
que exerceria papel preponderante na maximização dos lucros. 

As patentes da máquina a vapor e do tear mecânico são exemplos de ino-
vações radicais, que mudaram os paradigmas tecnológicos. 

Espalhava-se, assim, pela Europa e América, a partir do século XVIII, jun-
tamente com o liberalismo econômico, a ideia da patente como um título 
de propriedade da tecnologia.19 
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c. 3º momento: internacionalização 

A Revolução Industrial desencadeou um forte intercâmbio comercial e a 
especialização do trabalho, com os países buscando a exportação dos seus 
produtos, tendo como uma das consequências, o crescimento econômico. 

O reconhecimento dos depósitos de pedidos de patentes teve nos tratados 
internacionais um passo decisivo no rumo da internacionalização do siste-
ma jurídico de proteção à tecnologia e outras criações intelectuais. 

A realização das grandes feiras internacionais no Século XIX, como a de 
Londres, a de Viena e a de Paris, serviram de cenário aos debates sobre a 
propriedade industrial e a proteção das obras literárias e artísticas. 

Nos anos de 1883 e 1886, foram assinadas, respectivamente, a Convenção 
de Paris para a proteção da propriedade industrial e a Convenção de Berna 
para a proteção das obras literárias e artísticas. 

Essas Convenções estabeleceram a criação de Secretarias, que foram uni-
das em 1893 e receberam diversos nomes até 1970, ano em que foram 
substituídas pela Repartição Internacional da Propriedade Intelectual em 
virtude da Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI). No mês de março de 2010, contava com 184 Estados membros.20 

Os principais objetivos da OMPI são: 

 •  fomentar a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo, 
mediante a cooperação entre os Estados e, sendo o caso, com a co-
laboração de qualquer outra organização internacional;  

 • assegurar a cooperação administrativa entre os órgãos encarregados 
da propriedade intelectual nos países membros da Organização.21 

Caso você tenha interesse em obter outras informações sobre a OMPI, 
acesse o site: http://www.wipo.int/portal/index.html.en. 

Acesso realizado em: 08 mar. 2010. 

No que tange ao status de organismo especializado da ONU, cabe obser-
var que a OMPI tem a responsabilidade de adotar as medidas apropriadas, 
conforme os tratados e acordos que administra, para promover, entre ou-
tras coisas, a atividade intelectual criadora e facilitar a transferência aos 
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países em desenvolvimento da tecnologia relativa à propriedade industrial 
para acelerar o desenvolvimento econômico, social e cultural.22 

A OMPI administra 24 tratados em matéria de propriedade intelectual. 
Os mais importantes se referem aos aspectos internacionais dos pedidos 
de proteção e classificação de denominações de origem, marcas, desenhos 
industriais, patentes, microorganismos para os fins de procedimento em 
matéria de patentes, obras literárias e artísticas. 

Desde 1996, a OMPI possui um acordo com a Organização Mundial do 
Comércio (OMC), que não é membro do sistema da ONU. Nele foi pre-
vista a cooperação na assistência aos países em desenvolvimento e compi-
lação das leis e regulamentos de propriedade intelectual dos membros da 
OMC. Portanto, no site da organização encontramos as normas sobre a 
matéria de todos os membros. 

Ao planejar e exercer suas atividades em benefício dos países em desenvol-
vimento, a OMPI se orienta pelos objetivos de cooperação internacional 
para o desenvolvimento, procurando particularmente um máximo apro-
veitamento da propriedade intelectual para estimular as atividades criado-
ras nacionais. Também tem como objetivo facilitar a aquisição de tecno-
logia e a utilização de obras literárias e artísticas de origem estrangeira, e 
para permitir o fácil acesso às informações científicas e tecnológicas con-
tida em milhões de documentos de patente. 

Tudo isso deve servir aos fins do desenvolvimento cultural, econômico e 
social dos países em desenvolvimento. 

A proteção da propriedade não constitui para a OMPI um fim em si mes-
mo, é um meio de fomentar a atividade criativa, a industrialização, os in-
vestimentos e as atividades comerciais, ao possibilitar uma recompensa 
pelo investimento traduzido em exclusividade temporária.

Como organização intergovernamental que é, a OMPI, através de seus 
estados membros, formula, no âmbito internacional, políticas que incen-
tivam a criatividade e a geração da valorização da propriedade intelectual, 
traduzidas depois em normas jurídicas. 

Como organização para orientação do mercado, a OMPI tem a tarefa de 
oferecer diversos serviços que formam parte da competência atribuída 
por seus membros, que é a proteção proveitosa da propriedade intelectual 
num mercado cada vez mais internacionalizado e tendente à globaliza-
ção.23 
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As regras fundamentais da Organização, no que se refere à proteção da 
propriedade industrial, são cinco: trato nacional, prioridade, indepen-
dência, licença não voluntária e caducidade: 

Trato nacional – cada país membro terá que conceder aos nacionais dos 
outros países membros a mesma proteção que aos seus próprios nacio-
nais. Também ficam protegidos os nacionais dos estados que não sejam 
membros sempre que estejam domiciliados ou tenham estabelecimentos 
industriais ou comerciais efetivos e reais num estado membro. 

Prioridade – sobre a base de uma primeira solicitação de patente ou re-
gistro de marca ou desenho industrial regularmente apresentada num dos 
países membros, o solicitante poderá, durante certo período de tempo, 
requerer a proteção em qualquer dos demais; essas solicitações poste-
riores serão consideradas como apresentadas no mesmo dia da primei-
ra solicitação. Assim, as solicitações posteriores terão prioridade sobre as 
solicitações que outras pessoas possam apresentar durante o prazo para 
o mesmo pedido. Essas solicitações posteriores, como estão baseadas na 
primeira, não se verão afetadas por nenhum fato que possa haver tido 
lugar no mesmo intervalo de tempo. A vantagem prática reside em que 
um solicitante, que deseja proteção em vários países, não é obrigado a 
apresentar todas as solicitações ao mesmo tempo, dispõe de prazo para 
orçar os custos e decidir em que países proteger. 

Independência – os títulos de propriedade concedidos nos diferentes paí-
ses para uma mesma propriedade industrial são independentes entre si; a 
concessão de um título num país não obriga os outros países a concede-
rem a mesma propriedade. Logo, os países não poderão denegar, anular, 
nem considerar caducado um título de propriedade pelo fato de haver 
sido denegado ou anulado ou haver caducado em qualquer outro; 

Licenças não voluntárias (“quebra”) – os países podem prever na lei na-
cional a concessão de medidas para evitar os abusos que podem resul-
tar do exercício do direito exclusivo, conferido pelo título de propriedade 
dentro de certos limites. A concessão de uma licença não voluntária não é 
dada pelo proprietário e sim pelo governo, baseada na falta de exploração 
comercial da propriedade ou abuso de poder econômico; 

Caducidade – sanção pela falta de uso poderá ser prevista para o caso 
em que a concessão de licença não for suficiente para impedir a falta de 
comercialização. 
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Foi previsto na Convenção, por exemplo, que cada país membro deve con-
tar com um serviço especial de propriedade intelectual e um órgão para 
a comunicação ao público das patentes e registros concedidos através de 
um boletim periódico oficial. As publicações devem conter os nomes dos 
titulares das patentes e registros concedidos com uma breve descrição das 
invenções patenteadas, desenhos industriais e marcas.24  

Dois momentos marcaram essa terceira fase da história da proteção jurí-
dica da tecnologia, o reconhecimento dos direitos de propriedade indus-
trial sem impor limitação aos direitos nacionais e, depois, a imposição de 
limites.25  

No primeiro momento, o reconhecimento internacional dos direitos de 
patente não impunha limites às legislações nacionais, desde que respeita-
dos os princípios convencionais básicos (prioridade e da igualdade de tra-
tamento entre nacionais e estrangeiros residentes nos países membros). 
Respeitados esses princípios, os países podiam impor os limites que lhes 
conviessem ao exercício dos direitos de patente. 

Mais tarde, num segundo momento, por ocasião da revisão da Conven-
ção, em Haia, no ano de 1925, era traçado o limite às legislações nacionais. 
Institui-se o conceito de abuso de propriedade, cuja prática, entretanto, 
somente pode ser punida com a caducidade, se a licença obrigatória se 
mostrar insuficiente para coibi-lo. 

Na prática, sendo a concessão de licença obrigatória muito rara, a Conven-
ção impôs uma severa restrição à declaração da caducidade pelos países 
membros, garantindo a propriedade por todo o tempo da sua duração.26 

Nos anos 1980-1986, houve uma fase de mutação27 caracterizada pela rea-
ção dos países menos industrializados a um regime de propriedade da tec-
nologia que lhes parecia prejudicial. O efeito foi certa implosão da OMPI 
como centro internacional de coordenação do sistema, matéria que de-
pois de um longo período de negociações passou a ser regido pela Organi-
zação Mundial do Comércio, a partir de 1995. 

d. 4º momento: globalização 

O processo de globalização das normas da propriedade intelectual é uma 
tendência marcada por três grandes impulsos: a assinatura do Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes, em 1970, a regionalização alcançada 
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com a Convenção de Munique da Patente Europeia, em 1973, e a con-
clusão da Rodada Uruguai do GATT, com a constituição da Organiza-
ção Mundial do Comércio, por força do Anexo 1C que instituiu o Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao 
Comércio (TRIPS), em 1994. 

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 

Recebeu um grande impulso internacional para a configuração de uma 
ordem global, no setor, a firma do Tratado de Cooperação em matéria de 
Patentes - PCT28 (Patent Cooperation Treaty), através do qual se tornou 
possível a proteção jurídica da tecnologia, pela patente, em vários países. 

Os países membros cooperam na apresentação, busca e exame das solici-
tações de proteção das invenções e para a prestação de serviços técnicos 
especiais. 

Leia mais sobre o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT) 
e sua importância para o sistema de patentes acessando o endereço ele-
trônico: http://www.wipo.int/pct/pt

Acesso realizado em: 08 mar. 2010

Patente Européia 

O segundo grande passo no processo de globalização do regime jurídi-
co da propriedade intelectual foi dado com o processo de regionalização 
europeu, através da constituição da Organização Européia de Patentes 
(EPO), convenção assinada em Munique, em 1973, que conta, hoje, com 
35 países membros. 

A Convenção de Munique constituiu-se num acordo especial para os efei-
tos da Convenção da União de Paris, que previa o direito dos países con-
vencionarem entre si regras particulares sobre a matéria, e um tratado 
de patentes regional no marco do Tratado de Cooperação em matéria de 
Patente. 

Através da Convenção de Munique se estabeleceu um direito comum em 
matéria de concessão de patentes de invenção, denominadas patentes eu-
ropeias. O regime jurídico e seus efeitos passaram a ser os mesmos da 
patente nacional concedida por cada Estado.29  
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No que se refere à territorialidade das patentes europeias, o âmbito re-
gional de extensão dessas patentes depende da solicitação do interessado, 
pode incluir todos, vários ou apenas um dos países membros da Conven-
ção de Munique.30  

Para ampliar seus conhecimentos sobre patente europeia e obter maio-
res informações sobre a EPO, acesse o site: http://www.epo.org. 

Acesso realizado em: 08 mar. 2010. 

OMC/ TRIPS 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) é um organismo internacio-
nal, multilateral, para construção, defesa e desenvolvimento do sistema 
mundial de livre comércio. Servindo como marco institucional comum 
para o desenvolvimento das relações comerciais mundiais. 

A OMC foi criada pelo Acordo de Marraqueche, também designado por 
Acordo OMC, firmado em 15 de abril de 1994 e vigorando desde 1º de 
janeiro de 1995.31  

Não está dotada de recursos destinados às necessidades de seus membros, 
como ocorria com as instituições de Bretton Woods, o FMI e o BIRD, e 
nem subordinada à ONU. 

Foi estabelecida por acordo entre seus membros, cujo instrumento inter-
nacional forma uma unidade complexa, porque a sua composição estru-
tural contém o acordo (tratado) constitutivo e mais quatro anexos multi-
laterais e um plurilateral. Também com status de acordos internacionais 
e relativa autonomia, entre os quais está o TRIPS - Acordo sobre Aspectos 
dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionado ao comércio. 

Figura 2.3 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel
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O TRIPS é um conjunto de normas que assegura o funcionamento dos 
direitos de propriedade intelectual em escala mundial. 

Para obter maiores informações sobre o TRIPS acesse o site: http://www.
wto.org/ 

Acesso realizado em: 08 mar. 2010. 

Embora alguns países ainda permaneçam fora do sistema, isto representa 
uma parcela pouco significante em termos negociais (exceto no caso da 
Rússia), pois são 153 membros (incluindo Brasil, China, Cuba, Índia, etc.). 
De forma que foi constituído um sistema de propriedade especial que, por 
sua vez, insere-se no sistema mais amplo do comércio mundial. 

O uso e a circulação mercantil da tecnologia protegida juridicamente 
abrangem desde a mecânica até a biologia, o que implica dizer que to-
dos os campos da tecnologia podem ser protegidos. O espaço demandado 
para o debate ético sobre o tema é tão grande quanto às potencialidades e 
possibilidades da produção industrial tecnológica. 

Há uma infinidade de questões encobertas pelas possibilidades da proprie-
dade industrial e pela colocação das coisas no comércio, com as respecti-
vas implicações em vários âmbitos, como o social, econômico, político, 
jurídico e a bioética. 

O Acordo representa a tentativa mais ambiciosa de regular e proteger os 
diferentes bens imateriais em todo o mundo. É um acordo de grande en-
vergadura e complexidade, não somente pelo conteúdo das novas nor-
mas, mas também pelo enfoque global que é dado ao tema, e pela vincu-
lação formal à vida econômica e comercial; significando uma mudança na 
evolução dos institutos da propriedade intelectual, novas interpretações e 
novos atores.32  

O Acordo TRIPS possui dois mecanismos básicos para corrigir as práticas 
de infrações à propriedade intelectual: primeiro, a elevação do nível de 
proteção em todos os membros do acordo, segundo, a garantia da obser-
vação dos direitos de propriedade intelectual através de procedimentos 
judiciais ágeis e efetivos globalmente.33  
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O TRIPS engloba: 

 • Direitos de autor e conexos, marcas, indicações geográficas, dese-
nhos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, pro-
teção de informação confidencial e controle de práticas de concor-
rência desleal em contratos de licença (consolidando a terminologia 
segundo a qual a propriedade intelectual é um gênero); 

 • Princípios básicos e os padrões relativos à existência, abrangência e 
exercício dos direitos; 

 • Aplicação das normas; 

 • Obtenção e manutenção dos direitos e respectivos procedimentos 
administrativos e judiciais. 

Não se pode mais falar em direitos de propriedade intelectual relaciona-
dos ao comércio, cada vez mais aberto internacionalmente à circulação de 
mercadorias e serviços, sem lhe dar uma dimensão mundial. 

No que toca ao aspecto econômico, o destaque dado pela política comer-
cial à proteção da propriedade intelectual como um elemento nuclear foi 
em decorrência da crescente globalização da economia e, sobretudo, dos 
avanços tecnológicos. 

Com efeito, a produção industrial foi mudando sua base para os setores 
vinculados à pesquisa e criatividade, sendo que a inovação se tornou cen-
tral na filosofia empresarial e fator determinante do êxito no universo da 
competição e concorrência entre empresas. Ocorreu, como consequên-
cia, uma mudança, também, dos ciclos econômicos, que passaram a ser 
cada vez mais curtos. 

Mas o fato econômico relevante e fundamental, neste contexto, foi a in-
serção de um número crescente de empresas no mercado internacional, 
operando em escala global. 

Como consequência, a circulação e o sucesso comercial de muitas mer-
cadorias desencadeou, também, a pirataria que, por sua vez, provocou 
o aumento das tensões entre os países industrializados com um sistema 
eficiente de proteção da propriedade intelectual e aqueles países emer-
gentes onde o sistema era menos desenvolvido ou inexistente, já que os 
direitos de propriedade intelectual constituem um elemento competitivo 
de primeira grandeza. 
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Desse modo, os problemas de nível microeconômico passaram a ser ma-
croeconômicos, ao produzirem efeitos negativos nas balanças de paga-
mentos dos países mais desenvolvidos, sempre que empresas competiam 
com aquelas dos países onde a proteção não era adequada.34  

No âmbito político internacional, também ocorreram fatos relevantes 
para a mudança do contexto da proteção à propriedade intelectual. As ten-
sões políticas entre os blocos provocaram a passagem dos enfrentamentos 
para todos os âmbitos e instituições, entre elas a OMPI. 

Observou-se, na OMPI, as confrontações Leste-Oeste, que foram dimi-
nuindo com a mudança de rumo da antiga União Soviética, e Norte-Sul, 
entre os países desenvolvidos e o Grupo dos 77 menos desenvolvidos.35  

Hoje, vão deixando de ser um problema de países industrializados para 
ser a solução para qualquer país que tem empresas que atuam ou depen-
dem do comércio mundial. 

Sob a ótica das mudanças tecnológicas, houve, em várias áreas, uma facili-
dade de utilização e reprodução rápida de todo tipo de criação, tornando 
os titulares de direitos de propriedade intelectuais mais vulneráveis pela 
falta de proteção e sem que houvesse um incremento paralelo dos meios 
defensivos. 

Os setores industriais das comunicações, informações e biotecnologia, 
nos quais há predominância de bens imateriais e altos lucros, foram os 
que  produziram as maiores mudanças tecnológicas sem a corresponden-
te proteção jurídica. 

No âmbito social também houve transformações, tanto na mentalidade 
dos empresários, governo e academia, como nos hábitos dos consumi-
dores. E as empresas perceberam, mais do que antes, que a propriedade 
intelectual é um ativo valioso e que as licenças de exploração podiam se 
converter em importante fonte de receitas. 

Tudo isso, na segunda metade da década de 1980, levou a uma grande in-
terdependência no comércio. E também a necessidade de integração das 
diversas políticas e normativas a seu respeito, tornando indispensável um 
enfoque global da tutela jurídica da propriedade intelectual e uma solução 
para seus princípios essencialmente territoriais num momento em que as 
fronteiras perdiam, aceleradamente, importância. 

Isso porque o comércio e a propriedade intelectual possuem íntima re-
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lação, particularmente, com o comércio internacional, espaço onde as 
instituições jurídicas da propriedade intelectual resultaram insuficientes e 
incapazes de solucionar os problemas práticos.36  

Ao ser feita a redação do instrumento do Acordo TRIPS, houve a preo-
cupação de consignar quais eram os “desejos” dos membros, quanto aos 
efeitos que  esperavam do mesmo, para evitar distorções na interpretação 
– o que ficou expresso no seu preâmbulo. 

Assim, a razão de ser, expressa no TRIPS, foi a redução das distorções 
e obstáculos ao comércio internacional pela eliminação das suas causas, 
entre estas a ineficaz e inadequada proteção aos direitos de propriedade 
intelectual. 

Por sua vez, essas medidas e procedimentos destinados a fazer respeitar a 
propriedade intelectual, não podiam se tornar um obstáculo ao comércio 
legítimo. 

Para tanto, havia a necessidade de um conjunto de novas regras que con-
tivessem alguns atributos, explicitados a seguir: 

 • Incorporação dos princípios básicos do GATT, de 1994, e dos acor-
dos e convenções internacionais relevantes em matéria de proprie-
dade intelectual; 

 • Estabelecimento de padrões e princípios adequados no tocante à 
existência, abrangência e exercício dos direitos de propriedade inte-
lectual relacionados ao comércio; 

 • Estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicação 
das normas, levando em consideração as diferenças dos sistemas ju-
rídicos nacionais – civil ou common law; 

 • Previsão de procedimentos eficazes e expeditos para a prevenção e 
solução multilateral de controvérsias entre governos dos países; 

 • Inclusão de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multila-
terais para coibir o comércio de bens falsificados, sancionando essa 
prática anacrônica de concorrência e não pagamento de tributos. 

No preâmbulo do Acordo TRIPS, ficaram expressos, também, que os di-
reitos de propriedade intelectual são direitos privados. 

No que diz respeito aos objetivos básicos de política pública dos regimes 
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nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive o desenvol-
vimento e a difusão da tecnologia, foi estabelecido no TRIPS que: 

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de proprieda-
de intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica 
e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de 
produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma con-
ducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos 
e obrigações.37 

Como observou GÓMEZ SEGADE, o principal objetivo foi a extensão e 
incremento do nível de proteção dos direitos de propriedade intelectual 
em todo o mundo. Proteção que se estendeu muito do ponto de vista 
quantitativo, tendo em vista o número de países que formam parte da 
OMC, para os quais é vinculante o que prescreve o TRIPS. 

Cabe mencionar as características gerais do TRIPS38: a globalidade e o 
hibridismo.39  

Há globalidade externa porque o acordo está vinculado de forma integral 
à OMC. 

Ao passo que possui globalidade interna ao proibir a não aplicação de 
qualquer de suas normas pelos países, no que se diferencia dos outros tra-
tados em matéria de propriedade intelectual. O que se conclui, com base 
na regra que o estabeleceu, de que não podem ser formuladas reservas a 
qualquer dispositivo do TRIPS sem o consentimento dos demais mem-
bros, o que é praticamente impossível num contexto de 153 membros. 

O hibridismo, ou amplitude vertical, refere-se ao número e à abrangência 
dos direitos intelectuais que engloba normas substantivas e procedimen-
tais. 

O TRIPS incorpora o acervo acumulado nos anteriores tratados interna-
cionais sobre a propriedade intelectual, o que impediu que se desmoro-
nasse a construção dogmática e conceitual anterior.40  

O problema doutrinário do TRIPS referia-se ao caráter autoexecutivo ou 
não das suas normas, sendo claro, hoje, que o acordo em seu conjunto 
não é autoexecutivo para as empresas, porque as obrigações se impõem 
diretamente aos membros41, isto é, aos países que o subscreveram. 

A circunstância de que os direitos de propriedade intelectual sejam reco-
nhecidos pelo acordo como direitos privados42 não determina considerá-
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los autoexecutivos nas relações nas quais um dos sujeitos é uma pessoa de 
direito privado e a outra é um país. 

Na Rodada de Doha, que teve grande repercussão nos anos seguintes à 
constituição da OMC, a preocupação com os medicamentos protegidos 
por propriedade intelectual foi somada à inquietação das autoridades do 
governo brasileiro com os temas relacionados às exportações e ao fim dos 
subsídios à agricultura.43  

O debate sobre as questões de saúde pública e propriedade intelectual 
ocorrem no Conselho TRIPS, encarregado de supervisionar a aplicação 
do TRIPS e, também, o cumprimento, por parte dos membros da OMC, 
das obrigações por eles estabelecidas.44  

Depois da constituição da OMC, em 1994, as questões que mais repercu-
tem além dos medicamentos, estão relacionadas com as indicações geo-
gráficas, a proteção da propriedade intelectual em matéria de invenções 
biotecnológicas e de variedades vegetais. 

Na Ministerial de Doha, na declaração sobre o TRIPS e a saúde pública, o 
Brasil teve atuação decisiva nos entendimentos que levaram à adoção de 
um acordo com obrigações mais flexíveis. 

Ressaltando que o princípio de saúde pública se sobrepõe no Acordo. O 
que significa que deve ser interpretado de modo a promover o acesso da 
população aos medicamentos. No caso de epidemias e combate a AIDS, 
está autorizada a liberdade que os países têm para determinar os motivos 
que podem gerar licenças compulsórias (“quebra de patentes”) e regimes 
de importação paralela. 

2.2.3 A propriedade intelectual no Brasil e a influência da 
ordem internacional 

O estabelecimento de um regime jurídico de proteção da propriedade in-
telectual para servir de alavanca ao crescimento econômico nacional não 
é recente na história dos direitos no Brasil. 

Antes mesmo da independência de Portugal, vigorava o Alvará do Prínci-
pe Regente D. João VI, que previa a concessão do privilégio de exclusivi-
dade aos inventores e introdutores de novas máquinas e invenções, como 
um benefício para a indústria e as artes: 
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Alvará de 28 de abril de 1809 

[...] Eu o Príncipe Regente faço saber [...] havendo estabelecido com estes 
desígnios princípios liberais para a propriedade deste Estado do Brasil, e 
que são essencialmente necessários para fomentar a agricultura, animar 

o comércio, [...] com o andar dos tempos a grandeza do mercado e os efei-
tos da liberdade do comércio [...] determinar o seguinte: [...] 

VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma 
nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além 
do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer 
em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que 
estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta 
do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, 
lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a 
fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fru-
to dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos 
que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima 
determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem 
fundadas razões obtiveram semelhantes concessões [...]. 

Essa norma e outras promulgadas, a partir de 1822, colocaram o Brasil en-
tre os primeiros países do mundo a regularem os direitos de propriedade 
intelectual. Embora, somente nos últimos anos passou a ser compreen-
dido por uma parcela mais ampla dos empresários e criadores de novas 
tecnologias como um agregador de valor e capital intelectual, incluídos 
entre os ativos intangíveis.

Leia na íntegra o livro Patentes História e Futuro, acessando o seguinte 
endereço eletrônico: http://www6.inpi.gov.br/patentes/diretoria/paten-
tes_historia_futuro.htm?tr14 

Acesso realizado em: 08 mar. 2010 

Podemos considerar que os direitos de propriedade intelectual servem 
como um instrumento de estratégia comercial para garantir fatias do 
mercado para seus titulares. 

A análise da importância e do impacto econômico da proteção jurídica à 
propriedade intelectual deve considerar o estágio em que se encontra o 
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mundo. Atualmente, é evidente que existe uma relativa abertura de mer-
cados e de circulação de mercadorias e de serviços de diferentes escalas e 
âmbitos, mais favoráveis ao Brasil que em outras épocas. 

Sendo impossível pensar em direitos do comércio em sentido amplo com 
dimensão local. Não é mais possível o direito do comércio, se não for 
mundial. 

O que forçosamente nos leva a outra consideração que é a necessidade 
de conhecer profundamente a globalidade econômica e a política nas re-
lações internacionais, no momento de pensar a política doméstica e as al-
ternativas para o funcionamento das instituições, como é o caso daquelas 
relacionadas com a propriedade intelectual.

Figura 2.4 Fonte: M. Elizabeth Ritter dos Santos (PUCRS)

Quando meditamos sobre o tema, vem à tona os papéis que assumem, 
cada vez mais, os agroempresários, os pesquisadores, os servidores do go-
verno. 

É certo que os direitos aqui considerados beneficiam agentes econômi-
cos poderosos, internacionais e transnacionais, mas beneficiam, também, 
empresas locais, grandes e pequenas, e não se podem discriminar os seus 
titulares e nem o objeto de sua proteção. 

É necessário observar, também, que, no mercado, sobrevivem grandes 
supermercados e o mercadinho, a fazenda e a chácara. Nas relações entre 
eles, se o desequilíbrio econômico afetar as relações sociais, na aplicação 
das leis, podem ser aplicados os princípios de proteção ao hipossuficiente. 
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Os direitos de propriedade intelectual aplicam-se, também, aos nacionais 
ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas 
domiciliadas no Brasil a reciprocidade na sua proteção. E os estrangeiros 
domiciliados no exterior gozam da proteção assegurada nos tratados em 
vigor no Brasil. 

Observa-se que o Brasil é signatário e ratificou os principais instrumentos 
jurídicos do Direito Internacional relativos à propriedade intelectual, en-
tre estes citamos: 

 • Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial45 

 • Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artís-
ticas46 

 • Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes47 

 • Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes48 

 • Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais49 

 • Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio da Organização Mundial do Comércio50 

No plano interno e mais alto da pirâmide normativa, a Constituição fe-
deral51, ao estabelecer a ordem jurídica, no título que trata dos direitos 
e garantias fundamentais, garante formalmente aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no Brasil, entre outros, a inviolabilidade do direito à 
propriedade, determinando que: 

 • Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação 
ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tem-
po que a lei infraconstitucional fixar; 

 • São asseguradas a proteção às participações individuais em obras 
coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas 
atividades desportivas, e que têm o direito de fiscalização do apro-
veitamento econômico das obras que criarem ou de que participa-
rem os seus criadores, os intérpretes e as respectivas representações 
sindicais e associativas; 

 • A lei infraconstitucional assegurará aos autores de inventos indus-
triais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção 
às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de em-
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presas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social 
e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 

Cabe recordar, como vimos no início, que a ordem constitucional econô-
mica brasileira52 se funda na livre iniciativa e na observância de princípios. 
Entre estes, expressamente se refere à garantia da propriedade privada, à 
função social da propriedade, à livre concorrência e à defesa do consumi-
dor. 

O Brasil teve oito constituições federais e somente a promulgada no go-
verno Vargas, de 1937, não incluiu expressamente os privilégios industriais 
entre as garantias aos direitos individuais.53  A propriedade das marcas foi 
prevista pela, primeira vez, na Constituição de 1891 e constou em todas, 
exceto em 1937. 

As principais normas infraconstitucionais da propriedade intelectual, no 
Brasil, historicamente foram as seguintes: 

 • Lei de 1827, que criava os cursos de Direito e previa o privilégio aos 
autores sobre as suas obras.

 • Lei de 1830, sobre propriedade industrial.

 • Lei de 1830, Código Criminal, que previa pena aos crimes contra os 
direitos autorais, depois modificado pelo Código Penal da Repúbli-
ca, Decreto 847/1890, e Decreto-Lei 2.848/1940.

 • Lei de 1875, sobre marcas.

 • Lei de nº 3.129/1882, que regulava a concessão de patentes aos au-
tores de invenção ou descoberta industrial.

 • Lei de nº 496/1898, dos direitos autorais, complementada pela Lei 
de n° 2.577/1912.

 • Lei de nº 3.071/1916, Código Civil.

 • Lei de nº 16.254/1923, sobre a propriedade industrial. 

 • Decreto 4.790/1924, que redefiniu os direitos autorais.

 • Lei de nº 24.507/1934.
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 • Lei de nº 7.903/1945. 

 • Lei de nº 4.944/1966.

 • Decreto-Lei 1.005/1969.

 • Lei de nº 5.648/1970, que criou o Instituto Nacional da Propriedade 
Intelectual.

 • Lei de nº 5.772/1971, que instituía o Código da Propriedade Indus-
trial. 

 • Lei de nº 5.988/1973, que regulava os direitos autorais.

Atualmente estão vigentes: 

 • Lei de nº 9.279/1996, da propriedade industrial.54 

 • Lei de nº 9.456/1997, das cultivares.

 • Lei de nº 9.609/1998, do programa de computador.

 • Lei de nº 9.610/1998, dos direitos autorais. 

 • Lei de nº 10.603/2002, da proteção de informações, resultados de 
testes e dados não divulgados de produtos farmacêuticos de uso ve-
terinário, fertilizantes, agrotóxicos.

 • Lei de nº 11.484/2007, da TV digital, que inclui a topografia de 
circuitos integrados. 

O ordenamento jurídico neste campo é um conjunto de leis que exige a 
sua aplicação por operadores, especialmente, conhecedores do assunto. 
No que se refere à burocracia administrativa, somente é possível uma boa 
tramitação dos documentos com o apoio de agentes especializados. 

2.3 Conceitos

Vamos aos conceitos, primeiro de inovação e depois de propriedade 
intelectual. 
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2.3.1 Agronegócio e inovação ou agroinovação

O conceito de agroinovação está associado à introdução de novidades ou 
aperfeiçoamentos no ambiente agroempresarial. 

Agronegócio é considerado: 

a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos 
agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do arma-
zenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens 
produzidos a partir deles.55  

Figura 2.5 Fonte: http://www.abagrp.org.br/agronegocioConceito.php

Acesso realizado em: 08 mar. 2010.

A agroinovação consiste numa novidade ou aperfeiçoamento agrícola de 
produção e distribuição de suprimentos, de operações de produção, de 
armazenamento, processamento e distribuição de produtos e itens pro-
duzidos a partir deles, introduzidos no mercado, onde os consumidores 
buscam a satisfação das suas necessidades e desejos. É algo novo explora-
do no agronegócio. 
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A Lei de Incentivo à Inovação considera “inovação” a: Introdução de novi-
dade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 
novos produtos, processos ou serviços.56  

É bastante difundida, a partir da publicação do Manual de Oslo, edita-
do pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que as inovações podem ser radicais ou incrementais. 

Abrir link

Para que você obtenha maiores informações sobre Inovação, leia o Ma-
nual de Oslo, terceira edição, acessando o seguinte endereço eletrônico: 

http://www.mct.gov.br/upd_blob/0026/26032.pdf 

Acesso realizado em: 08 mar. 2010. 

a. Inovação radical 

A inovação radical é aquela que causa impacto significativo em um merca-
do e na atividade econômica das empresas, que pode mudar a estrutura, 
criar um novo mercado e transformar produtos existentes em obsoletos. 

Desde o processo de pasteurização introduzido por Louis Pasteur, que 
revolucionou a indústria de alimentos, à lâmpada de Edison, os exemplos 
de inovações radicais mais significativos e recentes são o GPS em relação 
a bússola, o CD em relação ao disco de vinil, o DVD em relação aos víde-
os de filmes, o computador pessoal em relação à máquina de escrever,  o 
telefone celular que coexiste com o fixo e que criou uma nova utilidade e 
necessidade nas pessoas, também as barras de cereais e os produtos emba-
lados em Tetra Pak que mudaram muitos de nossos hábitos e de embala-
gem na agroindústria. 

Se aprofundássemos o conceito, seria o caso de indicar que um novo agro-
produto ou agrosserviço não seria considerado uma inovação até que fos-
se introduzido e, logo, aceito no mercado. 

Assim, levando a extremos, a agroempresa poderia definir estrategica-
mente o que é que pretende lançar para romper paradigmas de produção, 
intermediação ou consumo, por exemplo, porém a confirmação depende-
ria da colocação do resultado no mercado. 
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Será inovador quando circular e criar riquezas. Caso contrário, sem ocu-
par espaço na economia, o novo não será considerado inovador, não tere-
mos inovação. Logo, toda inovação é um tipo de novidade, mas nem toda 
novidade se torna uma inovação. 

Entre nós, cidadãos de um país em vias de desenvolvimento, cujo investi-
mento público e privado em ciência e tecnologia tinha sido muito escasso, 
a melhor possibilidade de inovar foi começar pelos esforços com as ino-
vações incrementais. O que fizemos com o nosso jeitinho brasileiro para 
resolver os problemas. 

Já temos projetos avançados como bioenergia, biocombustíveis, biodiesel 
e agricultura de precisão que são radicais em muitos aspectos. 

b. Inovação incremental 

É um aperfeiçoamento ou a melhoria, o jeitinho brasileiro que dá certo. 

Segundo os estudos reunidos no Manual de Oslo, a inovação incremental 
ocorre muito nas empresas de pouco ou médio emprego de tecnologia, 
com um impacto positivo no crescimento econômico devido ao peso que 
têm na economia dos países. 

A massa de negócios, que também faz circular a riqueza entre os brasilei-
ros, é realizada por micro e pequenas empresas e empresários individuais 
que têm mais facilidade para incrementar os seus negócios. 

Já havia observado SCHUMPETER, que foi um dos mais importantes 
economistas do século XX, que a inovação é a chave do crescimento. O 
desenvolvimento econômico, segundo o autor, depende da capacidade 
dos empresários de criarem condições para o progresso técnico, porque é 
ele que facilita os avanços sociais. 

A inovação incremental, muito viável entre nós, é o resultado de política 
e investimento na eficiência da produção, na diferenciação de produtos e 
serviços, no marketing, na organização: 

Figura 2.6 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel
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Há que se ter em consideração que inovar é mais que simplesmente ado-
tar novas tecnologias ou a aquisição de máquinas modernas. 

Em muitos casos, a inovação requer tecnologia de informação, acesso aos 
bancos virtuais de dados, como bases de patentes, melhorar a capacitação 

da força de trabalho, estrutura organizativa e as interações da agroem-
presa com as universidades e setores do governo – designada de inovação 
aberta. 

Inovar não é somente buscar máquinas em grandes feiras da Europa, Ásia 
ou Estados Unidos, que as fabricam em larga escala e também servem às 
agroempresas que competem com as nossas. Há que se criar o que não 
têm os concorrentes. Haverá sempre que contar, o agroempresário, com 
as vantagens comparativas e competitivas. 

Para saber mais sobre o número de empresas existentes formalmente no 
Brasil, basta acessar o endereço eletrônico do Departamento Nacional 
de Registro do Comércio 

http://www.dnrc.gov.br/ 

Acesso realizado em: 08 mar. 2010. 

Tabela 2.1 Fonte: www.dnrc.gov.br 
Acesso realizado em: 15 abr. 2010

2009 = 2.136.148
São Paulo 825.693 38,65 %
Minas Gerais 241.550 11,31 %
Rio Grande do Sul 148.008 6,93 %
Paraná 143.535 6,72 %
Rio de Janeiro 112.384 5,26 %
Santa Catarina 90.206 4,22%
soma 1.561.376 73,09 %

Brasil: empresas registradas
Dados do ranking das 27 Juntas Comerciais em 2009
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Pode-se imaginar, com base nesses dados, que será difícil algum agrone-
gócio que seja explorado apenas por uma agroempresa e não tenha con-
correntes no mercado. 

Dizemos que são necessárias novas competências, estudar as tendências, 
definir os problemas de produção e de fábrica a resolver, se for o caso, 
preservar ou descontaminar o meio ambiente, diminuir os custos de pro-
dução, reduzir ao máximo o risco dos trabalhadores e dos consumidores, 
a inocuidade dos alimentos, ter estratégia de marketing, organizar, entu-
siasmar os colaboradores, entre outros elementos. 

Na arquitetura da política de inovação, é necessário definir os atores, suas 
prioridades e a fonte de financiamento, que por suposto, pode ser público-
privada. A prática ensina que somente o aporte financeiro do governo 
significa o não comprometimento de muitos empresários. Eles tendem a 
valorizar o que sai do seu próprio bolso. 

Os setores dos atores podem ser representados por uma tríplice hélice: 

o governo nacional, com apoio dos governos dos estados e dos municí-
pios; as agroempresas ou cooperativas e suas agremiações, federações, 
confederações, uniões e associações; e, especialmente, as universidades e 
centros de investigação, aquelas que promovem a pesquisa e a extensão, 
as empreendedoras. 

Figura 2.7 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel

O eixo da articulação entre esses atores, entre outros, é facilitar a ação e 
gerar informações e conhecimentos a partir da pesquisa – ciência e tec-
nologia para o ambiente produtivo – alcançar autonomia no domínio do 
conhecimento que requer o desenvolvimento agronegocial do país. 

Tríplice hélice de
aliança estratégica
na cooperação para
promover a inovação
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No Brasil, segundo dados do IBGE, resultados da última pesquisa indus-
trial de inovação tecnológica (PINTEC 2003), entre os gargalos da inova-
ção, foi constatada a falta de investimentos e o baixo índice de pesquisa 
dentro das empresas. 

O governo e o poder legislativo instituíram o marco regulatório, neces-
sário para permitir que as instituições públicas e os pesquisadores, que 
são servidores públicos, possam prestar serviços tecnológicos às agroem-
presas, facilitar a utilização de bens públicos como laboratórios e equi-
pamentos pelo setor privado, além de facilitar as relações de cooperação 
público-privado para a pesquisa científica e tecnológica para emprego nas 
empresas privadas. 

O marco regulatório57 brasileiro é constituído pela Lei de Incentivo à Ino-
vação, prevê a participação de inventores, criadores ou obtentores vegetais 
nos resultados da comercialização de seus produtos, o que é um prêmio. 
Também a possibilidade de exploração exclusiva do resultado da pesquisa 
pela agroempresa investidora no projeto e a titularidade ou cotitularidade 
da propriedade intelectual. Tudo bem detalhado e expresso em um acordo 
(contrato ou convênio). Também pela Lei do Bem e Lei de Informática. 

Os agroempresários definem com os engenheiros e outros especialistas de 
universidade ou de centro de investigação os problemas a resolver com a 
pesquisa e o desenvolvimento (P&D), observam o estado da técnica com 
base em documentos de patentes (por exemplo) e a revisão da bibliografia 
impressa e digital para o passo adiante, a agenda do plano de trabalho, o 
orçamento, a equipe de pesquisadores comum e o acordo de confidencia-
lidade. Esse plano se anexará ao acordo, selará a parceria. 

Figura 2.8 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel
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É importante sublinhar que a novidade é a chave para gerar inovação, 
logo, não é possível publicar ou apresentar em feiras e congressos os resul-
tados da pesquisa de produtos ou processos que, todavia, não tenham sido 
patenteados ou protegidos por outras espécies de propriedade intelectual, 
e além de tudo, não se revela normalmente aquilo que não esteja pronto 
para a comercialização. 

Somente depois do lançamento do produto no mercado ou, em alguns 
casos, quando isso está assegurado, é que se pode publicar, apresentar em 
congressos e feiras. Aliás, já foi dito que o segredo é a alma do agronegó-
cio. 

Juntamente com a política de inovação, é necessário gerar uma nova cul-
tura: capital intelectual se garante pelo direito de propriedade. É impres-
cindível incluir a propriedade intelectual entre os ativos intangíveis das 
empresas e das instituições de pesquisa. 

Figura 2.9 Fonte: Sant´Anna (Petrobras), UFSC, 2006.

O valor que tem esses ativos se mede pela aplicação que lhes dão as em-
presas e pela aceitação que têm produtos e serviços protegidos pelos direi-
tos de propriedade intelectual no mercado. 

Um produto pode ter um preço ou um valor, neste último, a noção de 
qualidade impera. 

fi
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Assim, tem relevância o esforço do MAPA ao promover o entendimento 
em torno dos certificados de novas cultivares, dos registros de indicações 
geográficas, das patentes de invenção e modelos de utilidade, registros 
de desenhos industriais, marcas, programas de computador ou software, 
direitos de autor, dados de prova, know-how, trade dress e concorrência 
desleal ligados a uma das maiores riquezas do país que é o agronegócio. 

Nas universidades e centros de pesquisa, há que se mudar a ideia do co-
nhecimento científico distanciado do tecnológico, inclusive com certo 
desprezo pelos técnicos. O futuro do Brasil, como o de outros países su-
lamericanos, dependerá das soluções que possam aportar os agropesqui-
sadores locais às empresas que têm suas manufaturas no país, que empre-
gam, que geram a circulação de riquezas e que pagam impostos no país. 

O outro desafio é o financiamento que, por suposto, é marcado pela es-
cassez, num país como o Brasil que tem muitos gastos sociais e necessi-
dades pendentes de atenção na sua infraestrutura, entre tantos temas que 
demandam gastos públicos, e com um quadro de arrecadação, todavia, 
modesto para a dimensão continental do país. 

A alternativa é seguir com prudência, fixar temas emergentes e factíveis, 
sem descuidar do futuro, sobretudo, no campo do agronegócio e nas áreas 
tecnológicas que o Brasil conta com mais e melhores nomes para, depois, 
avançar em outras áreas e campos. O país há de seguir onde existe excelên-
cia acadêmica e empresas que possam aplicar as tecnologias. 

A cooperação bem sucedida requer alocação de recursos do governo, 
contrapartida da empresa e a participação das universidades e centros de 
pesquisa, a alocação de técnicos, um semear coletivo, que de sua colheita 
possa resultar benefícios mútuos para o público e o privado, com possi-
bilidades de refinanciar os passos seguintes na inovação, para o benefício 
de produtores, distribuidores e consumidores, em benefício de toda a so-
ciedade. 

Espiral da inovação 

Processos agrícolas e agroindustriais, novos produtos e serviços protegi-
dos pelos direitos de propriedade intelectual, são alguns dos elementos 
estratégicos para a concorrência agroempresarial, a geração de emprego 
e a riqueza do Brasil. 

Considera-se uma espiral de inovação a sucessão de relações entre em-
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presas, pesquisadores e governo, à medida que o resultado da P&D pode 
gerar novo negócio (ou sua ampliação), melhorar o nível de emprego, tra-
balho e renda, uso de insumos, mais recolhimento de impostos, aumento 
dos fundos para novas pesquisas que vão ser outra vez aplicados neste 
processo virtuoso. 

2.3.2 Conceito de propriedade intelectual

a. Propriedade

A propriedade já era regulada pelo direito romano cerca de cinco séculos 
antes de Cristo. 

A Constituição Federal58 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residen-
tes no País, entre outros direitos, a inviolabilidade do direito à proprieda-
de. 

Segundo o Código Civil, artigo 1228, o proprietário tem a faculdade de 
usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la de quem quer que in-
justamente a possua ou detenha.

 • “Coisa” pode ser um bem material ou imaterial. 

 • “Usar” significa empregar, servir-se, tendo como sinônimo utilizar, 
tornar útil para si, empregar com utilidade. 

 • “Fruir” tem o sentido de permitir que outros usem; perceber os fru-
tos, desfrutar; por exemplo, a licença de uso de uma cultivar (bem 
imaterial) e a locação de máquina agrícola (bem material). 

 • “Dispor” significa desfazer-se, transferir a propriedade para outro; 
por exemplo, a cessão de um desenho industrial (bem imaterial) e a 
venda de uma tonelada de soja (bem material). 

Existem algumas restrições legais ao exercício da propriedade59, são exem-
plos: 

 • a preservação da flora, fauna, belezas naturais; • o equilíbrio ecoló-
gico e o patrimônio histórico e artístico; 

 • evitar a poluição do ar e das águas; 

 • comodidade ou utilidade animados pela intenção de prejudicar ou-
trem; 
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 • desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse 
social; 

 • requisição, em caso de perigo público iminente; 

 • usucapião. 

O conceito de propriedade, em alguns casos, inclui o título que a compro-
va, como, por exemplo, a matrícula do cartório de registro de imóvel em 
relação à propriedade de uma fazenda ou casa. 

Já a posse60 é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes ine-
rentes à propriedade, como o de utilizar, fruir ou dispor. 

Sendo considerado um detentor61 aquele que conserva a posse em nome 
de outro, cumprindo ordens ou instruções suas, por exemplo, o procura-
dor.

b. Propriedade intelectual 

A propriedade intelectual é uma espécie de propriedade sobre um bem 
imaterial. 

É um conjunto de princípios e regras jurídicas que regulam a aquisição, o 
uso, o exercício e a perda de direitos sobre ativos intangíveis diferenciado-
res que podem ser utilizados no comércio. 

A Propriedade Intelectual tem por objeto os elementos diferenciadores: 
novidade, originalidade e distinguibilidade: 

A “novidade” diferencia quanto ao tempo; a “originalidade” diferencia 
quanto ao autor e a “distinguibilidade” quanto ao objeto.62 

São diferenciadores porque a propriedade intelectual visa evitar a concor-
rência desleal; as criações protegidas permitem ao titular a exclusividade 
no comércio (a seguir será explicado o que é “titular”). 
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Figura 2.10 - Fonte: Desenho INPI

Existem algumas restrições e limites legais ao exercício da propriedade 
intelectual, como exemplos a segurança nacional e a licença compulsória 
ou quebra de propriedade. 

A falta de uso de algumas espécies de propriedade intelectual pode acar-
retar a sua caducidade, que é uma das formas de perda da propriedade. 

Os direitos de propriedade intelectual no Brasil compreendem, hoje, o 
conjunto da legislação federal, oriunda do legislativo e executivo, de cará-
ter material, processual e administrativo. 

Esses direitos abrangem as espécies de criações intelectuais que podem 
resultar na exploração comercial ou vantagem econômica para o criador 
ou titular e na satisfação de interesses morais dos autores. O ordenamento 
jurídico neste campo é um conjunto de normas (princípios e regras). 

Os direitos de propriedade intelectual aplicam-se aos nacionais ou pessoas 
domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas 
no Brasil a reciprocidade na proteção a esses direitos. Os estrangeiros do-
miciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos tratados inter-
nacionais em vigor no Brasil. 

Divisão da propriedade intelectual 

A Propriedade Intelectual foi tradicionalmente dividida em industrial e 
autoral. 
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A Propriedade Intelectual, protegida pela Lei nº 9.279/1996, abrange os 
direitos de patentes de invenção e de modelo de utilidade, registro de de-
senho industrial, registro de marcas, repressão às falsas indicações geográ-
ficas e repressão à concorrência desleal. 

Os direitos autorais são protegidos pela Lei nº 9.610/1998. Entende-se 
sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. Nes-
ta divisão, ficam fora a proteção dos cultivares, topografia de circuito inte-
grado e informações não divulgadas.

A divisão da propriedade intelectual pode ser feita, também, tendo por 
base o TRIPS, que considera os padrões relativos à existência, à abrangên-
cia e ao exercício de direitos. Na OMC, a propriedade intelectual divide-se 
em direito de autor e direitos conexos; marcas; indicações geográficas; 
desenhos industriais; patentes; topografias de circuitos integrados; pro-
teção de informação confidencial; e controle de práticas de concorrência 
desleal em contratos de licenças – a qual acrescentamos a proteção da 
cultivar e obtenções vegetais. 

Figura 2.11 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel

Títulos de propriedade intelectual 

São títulos de propriedade intelectual as patentes, os registros e o certifi-
cado. 

proteção sem título 
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Patente (Carta-Patente) 

Carta-Patente é o título da propriedade intelectual, da espécie chamada 
de propriedade industrial, de invenções, de processos ou de produtos, e de 
modelos de utilidade. 

Sua importância reside na publicação do pedido, porque o documento 
revela as informações sobre a tecnologia. 

A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor 
das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos 
desenhos. 

A importância da patente, entre os instrumentos de proteção da proprie-
dade intelectual, consiste na publicação do pedido, porque o documento 
revela as informações sobre a tecnologia. 

Consultar documentos de patentes nos permite conhecer o que existe de 
relevante em tecnologia, quem são os proprietários e em que países estão 
protegidas (família de patente).

Logo, podemos saber o que está livre para se copiar no Brasil sem exclusi-
vidade, o estado da técnica sobre o assunto que nos interessa e que países 
são mercados para essa espécie de tecnologia.

Figura 2.12- Elaborada por Luiz Otávio Pimentel 
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Registro (Certificado de Registro)

Certificado de Registro é o título de propriedade intelectual de obras pro-
tegidas pelos direitos autorais, programa de computador, marcas, indica-
ções geográficas, desenhos industriais e topografias de circuitos integra-
dos.

O registro de obras protegidas pelos direitos autorais, entre estes o pro-
grama de computador, é facultativo; a proteção aos direitos independe de 
registro. O registro tem caráter declaratório no Brasil (quer dizer que não 
é constitutivo de direitos).

Todavia, recomendamos que o registro seja efetuado para evitar proble-
mas na hora de provar a data, a autoria e a titularidade.

Os registros das marcas, desenhos industriais e topografias de circuitos in-
tegrados são constitutivos de direitos, o que significa que sem os referidos 
títulos de propriedade não haverá a possibilidade de reivindicar os direitos. 

Certificado 

Certificado de Proteção de Cultivar é um título de propriedade intelectual 
considerado a única forma de proteção de cultivares e de direito que po-
derá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução 
ou de multiplicação vegetativa no País. 

Titular ou dono 

É a pessoa, física ou jurídica, que tem o título; pode-se dizer algo baseado 
em título; aquele que tem uma patente, ou registro, ou certificado. Logo, 
a titularidade é a qualidade de titular, de proprietário de algo que está de-
finido no título ou documento. 

Territorialidade da proteção 

No momento de proteger a tecnologia e os sinais distintivos da agroem-
presa, é necessário levar em conta os países onde o mercado será relevante 
para comercializar os produtos e serviços da empresa. 

Alguns direitos cuja proteção depende do título (constitutivo) têm a pro-
teção limitada ao território do país, não se estendendo aos demais se não 
houver a proteção nos seus territórios – efeito da regra da territorialidade. 
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São territoriais a proteção jurídica do certificado de cultivar, as patentes 
de invenção e modelo de utilidade, os registros de marcas, de desenho 
industrial e de topografia de circuito integrado e as informações não di-
vulgadas. 

Nulidade de títulos de propriedade intelectual 

Os títulos de propriedade intelectual podem ser anulados sempre que fo-
rem concedidos, contrariando as disposições da lei. Sendo que a declara-
ção de nulidade produz efeitos a partir da data do depósito do pedido. 

No que se refere ao procedimento de nulidade, ele pode ser instaurado 
administrativamente pelo próprio órgão que o concedeu (ex. INPI, MAPA 
ou Biblioteca Nacional) ou requerido por qualquer interessado. 

Nas leis que tratam da proteção da propriedade intelectual, cada espécie 
tem uma seção que trata da nulidade. Pode ser objeto de um processo 
administrativo ou judicial. 

Concorrência desleal 

São considerados crimes de concorrência desleal63, cujo efeito patrimonial 
é a indenização das perdas e danos, os seguintes atos: 

 • Publicar, por qualquer meio, falsa afirmação em detrimento do con-
corrente, com o fim de obter vantagem; 

 • Prestar ou divulgar, acerca do concorrente, falsa informação, com o 
fim de obter vantagem; 

 • Empregar meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou 
alheio, clientela de outrem; 

 • Usar expressão ou sinal de propaganda alheios, ou imitá-los de 
modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 

 • Usar, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou 
insígnia alheios, ou vender, expor ou oferecer à venda, ou ter em 
estoque produto com essas referências; 

 • Substituir, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de 
outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; 

 • Atribuir a si ou a sua empresa, como meio de propaganda, recom-
pensa ou distinção que não obteve; 
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 • Vender ou expor ou oferecer à venda, em recipiente ou invólucro de 
outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utilizar para 
negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado 
ou falsificado, se o fato não constituir crime mais grave; 

 • Dar ou prometer dinheiro ou outra utilidade a empregado do con-
corrente para que este, faltando ao dever do emprego, lhe propor-
cione vantagem; 

 • Receber dinheiro ou outra utilidade, ou aceitar promessa de paga 
ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcio-
nar vantagem a concorrente do empregador; 

 • Violar segredo empresarial - divulgar, explorar ou utilizar-se, sem 
autorização, de conhecimentos, informações ou dados confiden-
ciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, ex-
cluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam 
evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante 
relação contratual ou empregatício, mesmo após o término do con-
trato; 

 • Divulgar, explorar ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimen-
tos ou informações a que se refere o item anterior, obtidos por 
meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou 

 • Vender, expor ou oferecer à venda produto, declarando ser objeto 
de patente depositada ou concedida, ou de desenho industrial regis-
trado que não o seja, ou mencioná-lo, em anúncio ou papel comer-
cial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; 

 • Violar dados de prova - divulgar, explorar ou utilizar-se, sem autori-
zação, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja 
elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apre-
sentados a entidades governamentais como condição para aprovar 
a comercialização de produtos. 

Efeitos da proteção da propriedade intelectual 

O principal efeito da propriedade intelectual é gerar um direito de exclusi-
vidade temporário para o seu titular (dono). 

Quem tem uma boa tecnologia, uma inovação incremental ou radical, 
poderá garantir que os concorrentes não a copiem ou a usem sem sua 
autorização. 
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A proteção jurídica é dada por meio de uma patente, registro ou certifi-
cado, conforme o caso, e ainda nos casos em que há proteção sem título, 
como Know how e os chamados segredos. O problema das empresas que 
apostam no segredo será a manutenção do mesmo e a prova de que foi o 
criador da tecnologia antes dos outros. Os principais problemas advêm do 
avanço da engenharia reversa, que permite decodificar quase tudo, e da 
fidelidade das pessoas. 

Exaustão ou esgotamento dos direitos 

Os direitos de propriedade intelectual, geralmente,  esgotam-se com a 
venda do produto. O titular não pode impedir a circulação de uma merca-
doria que foi adquirida legitimamente com base no seu direito. 

Por exemplo, se uma empresa vende o produto mais barato em uma par-
te do território e alguém o adquire legitimamente, logo, revendendo no 
mercado mais caro em concorrência com o próprio titular, este não po-
derá fazer nada, porque houve exaustão ou esgotamento dos direitos de 
propriedade intelectual em relação a esse terceiro. 

Pacote de proteção pela propriedade intelectual 

É possível que um agroempresário faça um pacote de propriedade inte-
lectual: marca do produto, desenho industrial da embalagem, patente da 
tecnologia do produto, direito de autor do folheto de instruções ou pro-
paganda do produto, certificado de proteção da cultivar, e até a indicação 
geográfica de procedência do produto. 

Figura 2.13 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel
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Outro cenário é não ter proteção para nenhum ativo do seu capital inte-
lectual e ser copiado pelos outros. 

Falta de investimento na proteção da propriedade intelectual

Observamos que a propriedade intelectual protege a tecnologia, um ativo 
intangível da agroempresa. Todavia, no Brasil, os empresários desconhe-
cem os benefícios da proteção jurídica das novidades – ou não tiveram o 
ônus de ser demandado em juízo pelo uso indevido e nem de demandar 
outra empresa por concorrência desleal. 

As empresas brasileiras solicitam poucas patentes, registros e certificados. 

Considerando que a propriedade intelectual garante a exclusividade de 
utilização e que invenções, desenhos industriais e marcas são fundamen-
tais para dar vantagem na concorrência, seja no país da sede da empresa 
seja nos países para onde se dirigem às exportações de produtos ou da 
prestação de serviços, o quadro ainda é ruim. 

Não temos a cultura da proteção pelo direito da nossa propriedade inte-
lectual. 

Observem  os dados da resenha do PCT publicado pela OMPI. 64

No ano de 2007, foram solicitadas 158.400 patentes internacionais, os pe-
didos provenientes do Brasil foram apenas 394 (0,2%). Os dez países que 
mais depositaram foram: (1º) Estados Unidos, (2º) Japão, (3º) Alemanha, 
(4º) Coréia, (5º) França, (6º) Reino Unido, (7º) China, (8º) Países Baixos, 
(9º) Suíça e (10º) Suécia. A China teve crescimento de 38,5% em relação 
ao ano anterior. 

A situação interna reflete a falta de interesse dos nacionais, conforme po-
demos observar nos dados estatísticos disponibilizados pelo INPI. 65  No 
ano de 1997, o número de pedidos de patentes depositados pelos não re-
sidentes era de 13.565, enquanto os residentes no Brasil pediam  5.878 
(30,2%). Nos últimos dados consolidados, que datam de 2006, os não re-
sidentes depositaram 17.241, enquanto os residentes descenderam para 
6.919 (28,6%). 

O quadro é mais crítico em relação aos pedidos de patente internacional 
via PCT, registrados no INPI. No ano de 1997, o número de depósitos pe-
los não residentes era de 8.638, enquanto os residentes no Brasil pediam 
15 (0,17%). Nos dados consolidados de 2006, os não residentes deposita-
ram 14.950, enquanto os residentes apenas 20 (0,13%). 
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A marca registrada é o tipo de propriedade intelectual mais difundido no 
Brasil. Garante a proteção ao sinal que distingue a empresa ou certifica 
um produto ou serviço. Os números vêm aumentando a cada ano, em 
1997, foram solicitados, no INPI, 77.710 registros de marcas, aumentando 
para 123.794 em 2008. São elevados, porém, os números de pedidos arqui-
vados, por exemplo, em 2007 chegaram a 111.190. 

As solicitações de proteção dos desenhos industriais no INPI, ano de 1997, 
pelos não residentes era de 1.021, enquanto os residentes no Brasil pe-
diam 1.940 (65,5%). Nos dados consolidados de 2006, os não residentes 
depositaram 1.714, enquanto os residentes subiram para 3.557 (67,48%). 
Embora o número seja pequeno, considerando a importância estética de 
produtos e suas embalagens, os residentes lideram as solicitações de pro-
teção pelo registro. 

As solicitações de proteção dos programas de computador no INPI, ano 
de 1990, foram 104, passando para 726, em 2007. Número não significa-
tivo em função do grande número de empresas que atuam no setor. Sa-
lienta-se que vem crescendo a utilização de programas de computador no 
agronegócio. 

Todos os dados numéricos são inexpressivos, todavia, se considerarmos 
que no ano de 2007 existiam 1.764.831 empresas registradas no Brasil, pas-
sando para 2.038.809, no ano de 200866, é praticamente impossível que 
alguma empresa não tenha concorrente e não precise de alguma proteção 
por propriedade intelectual. 

No que se refere aos pedidos de registro de indicações geográficas, outra 
modalidade de proteção, especialmente, de produtos agropecuários, entre 
1997 e 2007, foram feitas 22 solicitações junto ao INPI, sendo concedidas 
6. 
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Resumo 

Estudamos, nesse capítulo, que a inovação é um processo que não está 
vinculado com a propriedade intelectual e nem com a alta tecnologia. A 
inovação pode ocorrer em todos os setores e ocorre, especialmente, no 
agronegócio. É uma alternativa para movimentar o setor produtivo e a 
sociedade, a indústria e os serviços, gerando riquezas.

A propriedade intelectual tem por função servir de instrumento da polí-
tica pública de ciência, tecnologia e inovação para assegurar a proteção 
de resultados da pesquisa e desenvolvimento, valorizar esses resultados e 
promover a sua transferência com segurança jurídica.

A evolução histórica da propriedade intelectual está associada à técnica, à 
ciência e à tecnologia. A propriedade intelectual no Brasil mantém afini-
dade com a ordem internacional, o que se observa na sucessão de normas 
que regularam os direitos de propriedade intelectual, porque o país defen-
de o multilateralismo, integra o comércio mundial e, por consequência, 
aplica suas regras.

Estudamos, também, os principais conceitos, o que é agronegócio, agroi-
novação, propriedade intelectual e os principais institutos, marco que pos-
sibilitará compreender os demais assuntos que serão tratados adiante.
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3. PATENTES DE INVENÇÃO E DE MODELO 
DE UTILIDADE

                                      

Neste capítulo, estudaremos os aspectos básicos da pro-
teção patentária de novos produtos e processos e seu im-
pacto no desenvolvimento do agronegócio brasileiro e 
no crescimento econômico do Brasil. Proteger os ativos 
intangíveis garante segurança jurídica para os investi-
mentos em P&D e promove a difusão da inovação tec-
nológica. Estudaremos a finalidade, a aplicabilidade e as 
vantagens que podem ser obtidas pela patente no setor 
do agronegócio. Demonstraremos, de forma simplifica-
da, como realizar a busca de anterioridade, quais são os 
documentos obrigatórios e qual é a tramitação de um pe-
dido de patente no INPI. Bom estudo! 
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3.1 Importância da proteção patentária e das ino-
vações para o  agronegócio brasileiro

As invenções resultam, geralmente, da P&D, que por sua vez busca resol-
ver problemas técnicos, utilizando a pesquisa científica básica, a pesqui-
sa aplicada e o desenvolvimento da tecnologia. A melhoria dos índices 
de produtividade, a redução de custos, alimentos saudáveis, a eliminação 
do dano e a recuperação do meio ambiente, a busca de alternativas para 
combustível e geração de energia, são alguns dos problemas que ainda 
desafiarão nossos cientistas e tecnólogos.

Os investimentos em pesquisa agropecuária têm aumentado nos últimos 
anos, contribuindo para o avanço das inovações tecnológicas do país. Dife-
rentes segmentos da sociedade participam desse processo, como o gover-
no e os seus órgãos, as universidades e os institutos de pesquisa, empresas, 
indústria, cooperativas, organização de produtores rurais, entre outros – 
formando alianças estratégicas para suportar a concorrência mundial e 
criar riquezas.

Segundo dados do MAPA, “as pesquisas técnicas e científicas permitiram 
o aumento de 60% da produtividade da agropecuária no Brasil e torna-
ram o país líder mundial em agricultura tropical”.1

Com a revogação do Código de Propriedade Industrial (Lei n°5.772/1971) 
pela Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279/1996) uma nova etapa de pro-
teção jurídica das inovações foi introduzida no Brasil, visto que pouca 
atenção era dispensada à proteção de ativos intangíveis, como, por exem-
plo, a biotecnologia apesar do Brasil ter sido um dos onze países a assinar 
a Convenção da União de Paris em 1883. 2

Um dos fatores que motivaram a atualização da lei brasileira de proprie-
dade industrial está associado à abertura das economias nacionais pelo 
processo de globalização e a inclusão da proteção dos direitos de pro-
priedade intelectual no âmbito do comércio mundial, via OMC, acordo 
TRIPS, como vimos no capítulo anterior.

Nesse cenário, a proteção a invenções e modelos de utilidade tornou-se 
uma ação estratégica das universidades, institutos de pesquisa e empresas 
privadas no Brasil, especialmente, daqueles que sentiram a necessidade de 
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garantir a exclusividade das suas inovações no mercado. Tomemos como 
exemplo a Embrapa, hoje, líder mundial em tecnologias aplicadas à agri-
cultura de clima tropical, reconhecida internacionalmente. A empresa é 
titular de certificados de proteção de cultivares, patentes de invenção e de 
modelo de utilidade e pedidos de patentes, no Brasil e no exterior, regis-
tros de marcas e de programas de computador. 

A Embrapa publica em seu portal um Catálogo de Produtos e Ser-
viços com informações sobre seus processos tecnológicos e produ-
tos protegidos e os que se encontram em domínio público. www.
embrapa.br

Acesso realizado em: 05 mar. 2010.

Com o avanço da ciência e da tecnologia, o invento de novos processos 
tecnológicos e produtos, como por exemplo, a engenharia genética e na-
notecnologia, novas pesquisas em alimentos estão sendo desenvolvidas 
para melhorar o valor agregado dos produtos finais, por exemplo alimen-
tos funcionais, de forma a contribuir com a saúde dos consumidores.

Os benefícios que as pesquisas científicas, tecnológicas e biotecnológicas 
representam ao país são inegáveis: mais inovações, qualidade e sanidade 
dos produtos para a melhoria na saúde dos consumidores, menos degra-
dação ambiental, maior riqueza econômica.

É neste contexto do incremento das tecnologias existentes e da criação de 
invenções radicais que a proteção às patentes de invenções e modelos de 
utilidade está inserida.

3.2 Invenção, modelo de utilidade e patente

Novas tecnologias de processo industrial e de produto, inclusive de inova-
ções biotecnológicas, podem ser protegidas por patente. A patente é um 
título de propriedade exclusivo e temporário, tecnicamente chamada de 
“carta-patente”,expedida por um órgão governamental - INPI - que con-
fere ao titular de uma invenção o direito de impedir terceiro, sem a sua 
autorização, de explorá-la comercialmente.
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Invenção é uma solução nova (radical ou incremental) criada para solu-
cionar um problema técnico, ou seja, é o objeto novo criado ou concebi-
do no campo da tecnologia para solucionar um problema. Por exemplo, 
para reduzir as perdas na colheita e transporte da produção de figo 
e garantir a qualidade,   a Embrapa, em parceria com a Unicamp, de-
senvolveu uma cesta ergonômica para acomodação de figos, desenhada 
com a ajuda da tomografia de ressonância magnética

Figura 3.1 - Fonte: Pedido de patente da EMBRAPA – PI 0603870-0.

Figura 3.2-Fonte: Embrapa Instrumentação Agropecuária
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Para maiores informações sobre a redução de impactos negativos no 
pós- colheita do figo acesse: 

http://hotsites.sct.embrapa.br/diacampo/programacao/2006/figo-ces-
ta-para- colheita-reduz-perda-na-producao 

Também assista ao vídeo sobre os benefícios que essa inovação tecnoló-
gica trouxe aos produtores de figo.

Acesso realizado em: 02 mar. 2010.

A patente não é um novo produto, ao contrário, a patente é o documen-
to que garante a titularidade sobre uma invenção (produto ou processo). 
Essa invenção não precisa, necessariamente, ser revolucionária e nem se 
exige um protótipo para o depósito do pedido no INPI. Basta que a inven-
ção ou o modelo de utilidade atenda aos requisitos legais dispostos em lei.

O titular ou co-titulares da patente tem direito de impedir terceiro de 
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar, sem autorização, o 
produto que é objeto de patente, bem como processo ou produto obtido 
diretamente por processo patenteado. Sendo também assegurado impe-
dir que terceiros contribuam para que outros os pratiquem esses atos de 
concorrência desleal. 

Caso o objeto da patente seja explorado comercialmente sem a devida 
autorização – caracterizando a contrafação – o titular poderá requerer 
indenização.

3.3 Requisitos de patenteabilidade

Quanto à patenteabilidade, é necessário que a invenção cumpra os requi-
sitos

legais, estabelecidos pela Lei n° 9.279/1996, artigos 8° e 9°. Pode ser 
patenteada a invenção que atenda aos requisitos de novidade (não com-
preendida no estado da técnica), atividade inventiva (não decorra de 
maneira óbvia do estado da técnica) e aplicabilidade industrial, isto é, 
ter aplicação em qualquer tipo de indústria. Isso inclui todos os ramos 
da atividade econômica de fabricação de mercadorias: agricultura, pesca, 
produção de vinhos, extração mineral, indústria de transformação bem 
como quaisquer equipamentos, instrumentos e aparatos usados nesses se-
tores ou no setor de serviços, inclusive a produção doméstica e artesanal.
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Por estado da técnica, entende-se todo o conjunto de informações aces-
síveis ao público por qualquer meio, seja oral, escrito, digitalizado, entre 
outros, até a data do depósito da patente de invenção ou de modelo de 
utilidade. Existe um período de graça de 12 meses (anteriores) no caso de 
divulgação das informações.

Assim, a divulgação de invenção ou de modelo de utilidade ocorrida du-
rante os doze meses que precederem a data do depósito não é considera-
do estado da técnica, por isso, a designação de “período de graça”. Vale 
lembrar que, se a mesma matéria for depositada no INPI, valerá o docu-
mento depositado com a data mais antiga, mesmo que ainda não tenha 
sido publicado o pedido de patente.

É possível ao depositante do pedido ou ao titular de patente requerer 
certificado de adição de invenção, para proteger um aperfeiçoamento ou 
desenvolvimento introduzido no objeto.

É possível patentear como modelo de utilidade o objeto ou parte deste, 
desde que seja de uso prático, passível de aplicabilidade industrial, que 
apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que re-
sulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Tomemos como 
exemplo um aperfeiçoamento aplicado em colhedeira de capins em geral 
“ideal para cortar, recolher e picar: aveia, sorgo forrageiro, braquiária, mi-
lheto e qualquer tipo de capim plantado em área total.”3

Figura 3.3 -Fonte: Pedido de patente –requerido pela Indústria Agro-Me-
cânica Pinheiro Ltda MU 8500884-2, inventor Herbet de Jesus Bazani
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Figura 3.4 - Fotos disponíveis em www.maquinaspinheiro.com.br
Acesso realizado em: 05 mar. 2010

A patente de invenção pode se referir a produto ou processo ou ambos 
num só pedido; já modelo de utilidade refere-se somente a objeto ou parte 
de um objeto que cumpre essencialmente uma funcionalidade.

Patentes de produto são usualmente denominadas: compostos, compo-
sições, aparelhos, dispositivo, implemento, máquina, etc. Patentes de 
processo são usualmente denominadas: uso, aplicação, processo,método, 
sistema, etc.

Vejamos alguns pedidos de patentes depositados no INPI, patente de in-
venção (PI) e patente de modelo de utilidade (MU), envolvendo setores do 
agronegócio, referente: patente de produto; patente de processo; patente 
de produto e processo e de patente de modelo de utilidade (MU):
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Tabela 3.1 - Fonte: Daniela Vanila Nakalski Benetti
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Não depositamos um protótipo da invenção ou do modelo de utilida-
de junto ao INPI. Depositamos um documento contendo: requerimen-
to, relatório descritivo; reivindicações; desenhos quando necessários, 
acompanhado do comprovante de pagamento da retribuição relativa 
ao depósito.

Além dos requisitos básicos para se obter uma patente (novidade, ativi-
dade e aplicabilidade industrial) há também uma condição, considerada 
intrínseca e essencial, que é a suficiência descritiva. Isto implica que, no 
pedido de patente, a invenção deve estar descrita de maneira clara e su-
ficiente de modo a possibilitar sua realização por qualquer técnico no as-
sunto.

Lembre-se que essa suficiência descritiva é uma condição relacionada 
diretamente com a redação da patente. Por isso, recomendamos que o 
inventor ou a empresa titular de direitos da invenção busque auxílio de 
consultores especializados no assunto.

3.4 Prazo de vigência

A patente é um título de propriedade temporário, portanto, sujeita a um 
período determinado de validade. Uma patente de invenção tem vigência 
de 20 anos, a partir da data de depósito do pedido, assegurada o mínimo 
de 10 anos, a partir de sua concessão da patente e o modelo de utilidade 
tem vigência de 15 anos, assegurado o mínimo de 7 anos, a partir da data 
de concessão.

Vamos exemplificar; digamos que o INPI demorasse 11 anos da data do 
depósito para expedir a Carta Patente, restariam apenas 9 anos para com-
pletar os 20 anos restantes de vigência; no entanto, por força da Lei nº 
9.279/1996, artigo 40, parágrafo único, fica assegurado um período míni-
mo de 10 anos a partir da concessão do título.

3.5 Vantagens do patenteamento para o agrone-
gócio

A utilização dos mecanismos de proteção à propriedade intelectual no 
agronegócio brasileiro, tem aumentado nos últimos anos, refletindo em 
uma ampliação do potencial tecnológico do Brasil.
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Diversos agentes econômicos e outros atores (universidades, instituições 
de pesquisa, empresas nacionais e estrangeiras, cooperativas, organização 
de produtores rurais) estão envolvidos no processo de inovação “gerando 
riqueza, produzindo ganhos de competitividade e realimentando o pro-
cesso inovador”.4

É nesse ambiente que afirmamos a importância das patentes porque fun-
cionam como uma ferramenta para disseminação da informação tecnoló-
gica, bem como, indicam o grau de desenvolvimento tecnológico e eco-
nômico dos países. As patentes ainda servem de estímulo ao inventor para 
continuar desenvolvendo suas pesquisas científicas e tecnológicas.

Aos titulares de uma patente podem ser atribuídos benefícios, tais como: 
aumento do patrimônio (ativo intangível da empresa), maior controle e li-
mitação dos atos de seus concorrentes, e ainda, assegura o reembolso dos 
investimentos em P&D. As parcerias entre universidades ou instituições 
de pesquisa e empresas, entre os setores público e privado têm potenciali-
zado esse processo de inovação, viabilizando o financiamento para cobrir 
os custos da P&D e aumentando a eficácia dos resultados.

Empresas privadas e ICT que investem em P&D, atuando internamente 
(inovação fechada) ou externamente (inovação aberta), contratando ou 
estabelecendo parceria com universidades e outras instituições de pesqui-
sa, diferenciam seus produtos e processos, protegendo-os. Duas empresas 
brasileiras se destacam – Semeato – sendo considerada a maior depositan-
te de patentes do setor agrícola no INPI – 208 depósitos entre 2000-2008.5

E a Embrapa, que possui um acervo de produtos e processos patenteados 
no Brasil (129 pedidos de patente) e no exterior (89 pedidos de patente).

3.6 Disponibilidade tecnológica: domínio público

Toda invenção que não estiver protegida por patente dentro do território 
de um país é considerada de domínio público, podendo ser usada livre-
mente por qualquer pessoa, sem necessidade de pagamento de royalties 
aos titulares.

Quando expirado o período de proteção, a invenção torna-se de domínio 
público, ou seja, qualquer pessoa pode explorar comercialmente. Vejamos 
alguns produtos e processos agropecuários disponíveis para uso: Sistema 
de desinfestação de substratos para produção de mudas; Saleiro automáti-
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co para bovinos; Aperfeiçoamento referente a suporte de disco duplo para 
aplicação em semeadeiras adubadeiras. 6

Além disso, outros fatores podem acarretar a disponibilidade tecnológica: 
renúncia do titular, falta de pagamento das anuidades, caso de nulidade 
administrativa ou judiciária. 7

3.7 Identificação do que não é considerado inven-
ção nem modelo de utilidade

Antes de realizar um depósito de pedido de patente, é bom verificar a na-
tureza da criação (se invenção ou modelo de utilidade), visto que a Lei nº 
9.279/1996, artigo 10, estabelece o que não é considerado invenção nem 
modelo de utilidade:

a. descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

b. concepções puramente abstratas;

c. esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, fi-
nanceiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

d. obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer 
criação estética;

e. programas de computador em si; (Lei n° 9.609/1998 estabeleceu 
que os programas de computador têm o regime jurídico do Direito 
Autoral- autoria do código fonte).

Somente será patenteável uma criação industrial relativa a programa de 
computador desde que a criação apresente um efeito técnico. Ex: controle 
de marcha de um veículo, controle de elevadores, gerenciador de enlace 
de dados e telemetria para monitoramento aéreo.

f. apresentação de informações;

g. regras de jogo;

h. técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos 
ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 

i. o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encon-
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trados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma 
ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos bioló-
gicos naturais.8

Os programas de computador em si têm proteção especial pela Lei n° 
9.609/1998, podem, no entanto, ser patenteáveis as criações industriais 
contendo um programa de computador ou programa que apresente um 
efeito técnico, como por exemplo: controle de marcha de um trator, con-
trole de elevadores, gerenciador de enlace de dados e telemetria para mo-
nitoramento aéreo.

Em relação às inovações biotecnológicas aqui, no Brasil, protege-se o uso 
da substância e não a molécula isolada. Ao contrário de alguns países, 
como os EUA, que protegem a molécula isolada. Veja os exemplos do que 
não se protege no Brasil, mas pode ser protegido nos EUA: sequências de 
DNA de plantas e animais e extrato isolado da planta Cymbopogon citriodo-
rus (capim limão, citronella).

Acesse a Biblioteca Virtual e observe um pedido de patente deposita-
do no INPI envolvendo organismo vivo (Plasmopara vitícola) cujo uso 
foi protegido para controle biológico de pragas agrícolas no cultivo de 
uvas, morangos, abóboras e hortaliças. Consulte o pedido de patente BR 
PI0605358 – A. 

Os acordos internacionais oferecem alternativas para a proteção das ino-
vações biotecnológicas vegetais tanto pelo patenteamento como pelo 
certificado de proteção da cultivar. No Brasil, optou-se pela Proteção de 
Cultivares através de certificados, regulada pela Lei n° 9.456/1997, cuja 
competência é do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), 
ligado ao MAPA.

Vejamos, na tabela comparativa, os critérios de patenteabilidade de alguns 
países com importante participação no agronegócio mundial, realizados 
pelo INPI que, desde 2007, mantém um Grupo de Trabalho Especial cria-
do para desenvolver estudos que permitam o aperfeiçoamento dos crité-
rios de exame e patenteabilidade das invenções biotecnológicas no Brasil.
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Tabela 3.2 – Fonte: INPI

Os Estados Unidos é o único país que possui uma ampla proteção de pro-
cessos e produtos biotecnológicos, cobrindo desde a descoberta até o mé-
todo terapêutico. 

O Brasil contempla patenteamento apenas de: microorganismos transgê-
nicos (não isolado), processo de produção de animais (não humanos) não 
essencialmente biológico e processo de produção de plantas não essen-
cialmente biológico.

As descobertas científicas não são protegidas por patente no Brasil, poden-
do o conhecimento ser usado livremente. Difere das invenções, pois estas 
são protegidas por patente, o que implica restrição de uso. Nesse caso, 
um produto ou processo protegido por patente só poderá ser explorado 
comercialmente com autorização do titular. 9

Acesse a Biblioteca Virtual e leia as diretrizes do INPI para o exame de 
pedidos de patentes nas áreas de biotecnologia e farmacêutica.
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3.8 Matérias não passíveis de patenteamento

A Lei nº 9.279/1996, em seu artigo 18, estabelece que não são passíveis de 
patenteamento:

a. o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à 
ordem e à saúde pública;

b. matéria relativa à transformação do núcleo atômico; 

c. todo ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos 
que atendam os requisitos - novidade, atividade inventiva e aplicabi-
lidade industrial - e que não sejam mera descoberta.

Micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte 
de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana 
direta em sua composição genética, uma característica normalmente não 
alcançável pela espécie em condições naturais. 10

A pesquisa científica, seguida da pesquisa aplicada, possibilitou o desen-
volvimento de criações biotecnológicas: “que os organismos vivos pu-
dessem, com os recursos de engenharia genética, ser transformados me-
diante intervenção humana, em seres antes inexistentes e, dessa maneira, 
patenteá-los”. 11

No entanto, esse processo de intervenção na vida animal e humana tem 
sido muito controverso tanto por questões de patenteabilidade (discus-
são das fronteiras entre a descoberta e a atividade inventiva),  como por 
questões bioéticas e morais e de biossegurança (quais os limites de apro-
priação dos seres vivos e de seus membros e órgãos). Os organismos que 
podem se reproduzir naturalmente não estão sujeitos à proteção no Bra-
sil, por exemplo: 

a. linhagens celulares germinativas (óvulo, célula-ovo, embrião, se-
mente, cultura embrionária);

b. qualquer célula animal ou vegetal ou, 

c. parte de planta com capacidade de gerar uma nova planta.

Cabe informar que um pedido de patente depositado no INPI, cujo objeto 
tenha sido obtido em decorrência de um acesso à amostra de componen-
te genético nacional, o depositante deve declarar no formulário do INPI, 
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bem como informar o número e a data da autorização de acesso emitida 
previamente pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN.12

Estudamos até o momento os tipos de patentes, aplicabilidade, finalidade 
e vantagens da proteção patentária no agronegócio, fazendo referência às 
invenções biotecnológicas. Na sequência, verificaremos o procedimento 
para obtenção da proteção patentária perante o INPI.

3.9 Procedimento administrativo para obtenção da 
proteção patentária

Para obtenção da proteção patentária, no território brasileiro, é necessário 
que documentos descrevendo as invenções e modelos de utilidade sejam 
depositadas no INPI. Será considerado depositado o pedido de patente, 
após o exame formal preliminar. O pedido de patente será protocolizado 
e receberá uma numeração própria.13 O formulário de depósito do pedido 
de patente tem o modelo instituído pelo Ato Normativo nº 130/1997.

Há um período de 12 meses, contados da data do depósito no Brasil, para 
que o titular decida em quais países deseja obter proteção internacional, 
denominado período de Prioridade. Ressalta-se que, caso o titular de pe-
dido de patente nacional, cujo pedido encontre-se sem reivindicação de 
prioridade e sem publicação, ser-lhe-á-concedido, automaticamente, o di-
reito de prioridade interna. Isto é, só estará protegido dentro do território 
nacional.

Maiores informações sobre o período de prioridade poderá ser encontrado 
no Ato Normativo nº 127/1997, item 3 e na Lei de Propriedade Industrial 
nº 9279/1996, artigo 16 e seus respectivos parágrafos inter-relacionados 
hierarquicamente (do 1º ao 8º).

A partir da data do depósito, o pedido de patente tramitará: ficará sob 
sigilo, após esse período será publicado, depois examinado pelos técnicos 
do INPI para verificação do cumprimento dos requisitos básicos e intrín-
secos, bem como se o titular realizou pagamento das anuidades e demais 
retribuições, tudo regido por prazos administrativos.

O INPI exigirá três vias da documentação para depósito da patente. Por 
isso, é facultado ao depositante apresentar mais duas vias, no máximo, 
da documentação para restituição ao depositante. 14
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Podemos resumir as etapas do procedimento administrativo para obten-
ção da proteção patentária junto  ao INPI em seis. A primeira etapa – Bus-
ca de anterioridade – é previa, mas essencial para a redação de um pedido 
de patente, como veremos.

1ª ETAPA – Realizar uma busca de anterioridade

A busca de anterioridade é necessária para verificar o estado da técnica, 
auxiliar na redação, citar as patentes e a bibliografia relacionada ao pedido 
de patente.

Uma boa busca determinará o sucesso da atividade de patenteamento. 
Por isso, recomendamos a contratação dos serviços de um agente de 
propriedade industrial ou escritório de advocacia especializado em pa-
tentes para a realização da busca de anterioridade e monitoramento das 
bases de patente.

Onde realizar a busca? 

Pode-se pesquisar em revistas e publicações especializadas e utilizar as 
bases de patentes gratuitas disponíveis na internet, tais como: base bra-
sileira de patentes (www.inpi.gov.br); base americana de patentes (www.
uspto.gov);15 base europeia de patentes (www.espacenet.com).

Existem bases de patentes pagas, disponíveis na internet, tais como: 
Derwent World Patents Index da empresa Thomson Reuters (thomsonreu-
ters.com e http://www.derwent.com) que contém mais de 37,2 milhões 
de documentos de patentes; e dialog (www.dialog.com) com cerca de 10 
bilhões de documentos digitais. É possível também procurar a sede do 
INPI no Rio para realizar a busca com o auxílio de pessoal técnico habili-
tado.

Não é necessário ter conhecimentos jurídicos, de engenharia ou de ramos 
da tecnologia para realizar uma busca de anterioridade. Ter algumas no-
ções de informática, de outra língua, especialmente o inglês, conhecer o 
sistema de classificação internacional de patentes bem como as bases de 
patentes, torna a busca mais eficiente.

Logicamente, se a invenção é importante, se é complexa, recomenda-se 
os serviços de um agente especializado no ramo realizar uma busca pro-
fissional mediante pagamento de honorários. 



152

Não ter encontrado anterioridades em uma busca doméstica não significa 
que o pedido terá a patente concedida. É apenas um bom indício. Um exa-
minador experiente e habilidoso poderá encontrar alguma anterioridade 
e o pedido poderá ser indeferido. Além disso, o examinador pode recorrer 
à base de dados distintas da busca prévia realizada pelo inventor.

Caso haja contestação, ou seja, um concorrente que deseja ver indeferido 
o requerimento, e que oferece documentação comprobatória por parte do 
contestador (geralmente empresa concorrente), essa documentação (sub-
sídio) será anexada ao parecer técnico para ciência do requerente e para 
sua posterior manifestação.16

Vamos exercitar uma busca de anterioridade, acessando a base de patentes 
o INPI.

Primeiro Passo: entrar no portal do INPI: www.inpi.gov.br e no menu superior clicar em 

pesquisas.
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Segundo Passo: Entrar na base de patentes do INPI

Terceiro passo: Repetir
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Quarto Passo: A página a seguir permite realizar uma pesquisa básica, a partir do número 

da patente. Caso você deseje realizar a pesquisa a partir de outros dados, como nome do in-

ventor, nome do titular, palavras-chave, sugerimos que você realize uma pesquisa avançada. 

Quanto mais dados prévios mais “refinada” será a pesquisa.

Quinto Passo: Aqui você pode optar por realizar a busca preenchendo um dos campos so-

licitados. Vamos digitar “cana and açúcar” no campo do resumo.
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Sexto Passo: Resultado da busca: foram encontrados 494 processos cujo termo “cana and 

açúcar” aparece. Depois é só clicar em cima do número de processo que o documento da 

patente poderá ser consultado.

Sétimo Passo: Clique no canto superior direito em cima do documento e a base de patente 

europeia (Espacenet) será aberta.
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Oitavo Passo: O documento será disponibilizado e você poderá salvar a cópia completa

2ª ETAPA – Redação de um pedido de patente

A redação de um pedido de patente não é uma tarefa simples. Exige co-
nhecimentos técnicos tanto da invenção quanto da legislação que regula-
menta sua aplicação. 17

É importante que o redator do pedido conheça bem a invenção, a área 
tecnológica, materiais utilizados, métodos e seu resultado, para que possa 
descrever com suficiência a invenção bem como reivindicá-la com pro-
priedade.

Nesse momento, o contato com o inventor é imprescindível.

Os aspectos técnicos de um pedido de patente são fundamentais, entre-
tanto, devemos observar, também, os aspectos formais, uma vez que se-
guem determinadas especificações, item 15.3, aplicáveis tanto às patentes 
de invenção quanto ao modelo de utilidade, regulamentadas no Ato Nor-
mativo n° 127/1997, tais como: tamanho do papel, margens, numeração 
das páginas, ordem do texto, numeração das linhas de cinco em cinco. 18
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Entretanto, cabe ressaltar que há regras específicas para patentes no Ato 
Normativo nº127/1997, referentes à invenção, no item 15.1, e a modelo 
de utilidade, no item 15.2 (Ato Normativo nº127/1997, item 15.2) no que 
tange, ainda, aos aspectos formais do relatório descritivo, reivindicações, 
desenhos e resumos.

É comum nos pedidos de patentes, por descuido ou inexperiência do de-
positante, o descumprimento dos aspectos formais. Por isso, logo após 
a entrada do pedido, o INPI realiza um exame formal preliminar. Caso o 
pedido de patente atenda aos requisitos formais será protocolizado.

De acordo com a Lei nº 9.279/1996, artigo 19 e com o Ato Normativo 
nº127/1997, item 4.1, o pedido de patente conterá:

a. Requerimento (formulário modelo - INPI)

b. Relatório descritivo

Conforme item 15.1.2 do Ato Normativo n° 127/1997, o relatório des-
critivo deverá: ser iniciado pelo título da invenção, referir-se a uma única 
invenção ou grupo de invenções que envolvam um só conceito inventivo, 
identificar o setor técnico da invenção, descrever o estado da técnica e dos 
objetivos da invenção, ressaltar a novidade e o efeito técnico alcançado, 
relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificar quando for 
utilizado reprodução fotográfica, as características próprias desse tipo de 
representação gráfica, descrever a invenção de forma clara, consistente, 
precisa e suficiente, destacar, quando a natureza do invento exigir, as for-
mas de execução, citar a utilização industrial.

Quando o campo e a natureza exigirem informações quanto às caracte-
rísticas técnicas que repercutam sobre a solução de um problema técnico 
ou melhoria funcional, as quais impliquem fornecimento de parâmetros 
físicos (tais como módulo elasticidade, densidade, nível de concentração, 
temperatura e outros) esses devem ser fornecidos pelo inventor, indican-
do uma faixa de atuação para sua aplicação. Essa faixa deve ressaltar as 
condições ótimas para sua aplicação.
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c. Reivindicações 19

Tópico fundamental do pedido de patente visto que “a extensão da pro-
teção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindica-
ções, interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos”.20 As 
categorias das reivindicações relacionam-se a produtos (compostos, com-
posições, aparelhos, dispositivos, implemento, etc.) ou a processos (usos, 
aplicações, métodos que impliquem um conjunto de instruções sistemati-
zadas e sequenciadas, resultando em aplicação industrial). 21

As reivindicações podem ser independentes ou dependentes.

Reivindicações independentes – “são aquelas que, mantida a unidade de 
invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e espe-
cíficas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria 
de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente”, 22 seguida 
pela expressão caracterizado por.

A expressão “caracterizado por” deve ressaltar apenas o mérito da inven-
ção, ou seja, a contribuição do inventor em relação ao estado da técnica 
atual. Tudo o que estiver no estado da técnica atual e que corrobore o 
posicionamento da invenção deve ser colocado antes da expressão carac-
terizado por.

Ex: Arado de abertura com serviço de permanência de vala e sistema apli-
cativo caracterizado por um engate para trator responsável pela conexão 
arado e trator que é composto de duas [...] 

Reivindicações dependentes – “tem por objetivo proteger detalhes espe-
cíficos da invenção, os quais já devem estar mais amplamente abrangidos 
nas reivindicações independentes”. 23

Ex: Arado de abertura com serviço de permanência de vala e sistema apli-
cativo, de acordo com a reivindicação 1 definido pelo conjunto de arados 
caracterizado por trave sustentadora dos discos de arado articulável regu-
lável da forma vertical [...].

O Ato Normativo n° 127/1997, item 15.1.3 versa sobre as reivindicações 
da patente de invenção enquanto que o item 15.2.1.2. trata das reivindica-
ções do modelo de utilidade.

Ressaltar-se-á que cada pedido de modelo de utilidade admitirá uma 
única reivindicação independente (Ato Normativo nº127/1997, item 
15.2.1.2.1a) e as demais possíveis reivindicações serão de caráter dependen-
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te (Ato Normativo nº127/1997, itens 15.2.1.21b, 15.2.1.21b1, 15.2.1.2.1b2, 
15.2.1.2.1b3).

O pedido de patente de invenção, por sua vez, admitirá quantas reivindi-
cações independentes forem necessárias para definir o escopo da inven-
ção, sendo que as reivindicações dependentes poderão ou não ocorrer. No 
caso de haver as reivindicações dependentes, elas deverão se reportar às 
respectivas reivindicações independentes, ou seja, devem estar imediata-
mente abaixo da reivindicação independente que lhe deu origem.

De qualquer forma, no caso de uma reivindicação dependente ela deve 
ser iniciada pelo enunciado da reivindicação independente que lhe deu 
origem, de acordo com o Ato Normativo nº127/1997, item 15.2.1.2.2 (i) 
para modelo de utilidade.

Para patente de invenção, é admitida que a reivindicação dependente seja 
enunciada da seguinte maneira: de acordo com a(s) reivindicação(ões) [...] 
desde que sejam explicitadas por seus respectivos numerários, conforme 
estabelecido pelo Ato Normativo n°127/1997, item 15.1.3.2.2.(c,d, e). 

Em ambos os casos, são vetados a iniciação da reivindicação com as se-
guintes expressões: ‘de acordo com a(s) reivindicação(ões) anterior(es), de 
acordo com uma ou mais das reivindicações anteriores [...]. 

Segundo essa lógica, as reivindicações devem ser explicitadas sempre para 
que as relações de dependências fiquem claras.

d. Desenhos 24

É obrigatório para o pedido de patente de modelo de utilidade. 25

e. Resumo

Quanto ao conteúdo, deve ser breve de forma a sintetizar o que expli-
citado no relatório descritivo, nas reivindicações e no desenho. Demais 
características ver o item 15.1.5.1 do Ato Normativo n° 127/1997, para 
patente de invenção e item 15.2.1.5 para a patente de modelo de utilidade. 
Deve–se ressaltar, porém, no que tange ao resumo de patente de modelo 
de utilidade, o Ato Normativo n° 127/1997, item 15.2.1.5 remete o leitor 
‘as disposições previstas para as invenções (item 15.1.5)’.

Quanto à forma,deve ser iniciado pelo título da invenção, ser conciso (50 a 
200 palavras) e de preferência, não exceder a 20 linhas de texto.26 
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f. Comprovante de Pagamento 

O pedido de patente deve conter o comprovante do pagamento da retri-
buição relativa ao depósito.

Para visualizar alguns pedidos de patentes depositados no INPI, envol-
vendo produtos e processos agrícolas, agropecuários, produtos de uso 
veterinário, biocombustíveis,  consulte os arquivos PDF disponíveis na 
Biblioteca Virtual. Além disso, todo o procedimento de busca de anterio-
ridade, realizado na base de patente o INPI, também pode ser conferido 
na Biblioteca Virtual.

3ª ETAPA – Depósito do pedido junto ao INPI

Preenchido o requerimento e reunidos todos os demais documentos que 
compõem um pedido de patente, indicados no item anterior, pode-se de-
positá-lo no INPI, (na sede no Rio de Janeiro e em suas Delegacias Regio-
nais ou Representações nos Estados) ou encaminhá-lo via postal. 27

4ª ETAPA - Solicitar o pedido de exame até 36 meses da data do 
depósito

Assim que depositado, o pedido de patente permanecerá sob sigilo por 18 
meses, após será publicado na Revista de Propriedade Industrial – RPI,28  

exceto os pedidos de patente, cujo caráter de defesa nacional implicará 
sigilo e não estará sujeito às publicações previstas na Lei n° 9.279/1996, 
conforme o artigo 30.

É possível ao requerente pedir a publicação antecipada e na sequência, 
solicitar o exame do pedido de patente no prazo de até 36 meses da data 
do depósito, sob pena de arquivamento 29. No caso de arquivamento, o 
pedido poderá ser desarquivado, dentro de 60 dias do arquivamento, me-
diante pagamento de retribuição, sob pena de arquivamento definitivo.30

O prazo de sigilo é muito estratégico. Pois durante esse prazo a invenção 
entrará em processo de industrialização (compra de matéria prima, orga-
nização da linha de produção, treinamentos, publicidade, marketing, etc.) 
sem que os concorrentes tomem conhecimento – a surpresa pode ser uma 
das chaves do sucesso.
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A RPI é uma publicação semanal e você pode ter acesso a ela através do

Portal do INPI, disponível em:

http://www.inpi.gov.br/menu-superior/revistas

Acesso realizado em: 05 mar.2010.

5ª ETAPA - Acompanhar a tramitação do pedido de patente

Após o depósito do pedido, o acompanhamento do mesmo deverá ser 
feito pela RPI editada semanalmente na página do INPI, seção consulta à 
base de patentes. O exame técnico irá verificar a adequação das reivindi-
cações, desenho, a suficiência descritiva e aplicação industrial, unidade da 
invenção, novidade e atividade inventiva. Havendo eventuais exigências 
técnicas a cumprir e, respondidas ou cumpridas, dar-se-á prosseguimento 
ao exame. 31

O prosseguimento do exame também far-se-á mediante a observância do 
Ato Normativo n° 127/1997, item 10, referente à retribuição anual e subi-
tens (10.1 - referente ao pagamento de anuidade; 10.2 - referente à conse-
quência da falta de pagamento de anuidade; 10.3 - referente à comprova-
ção do pagamento; 10.4 - referente a não comprovação do pagamento de 
anuidade e 10.5 - referente à restauração).

6ª. ETAPA Expedição da carta-patente e sua manutenção do 
pagamento das anuidades

O Ato Normativo n° 127/1997, item 7.5, define o final do exame, a data 
referente ao parecer conclusivo do examinador quanto à patenteabilidade, 
equivalendo aos 30 dias antecedentes a sua publicação como resultado da 
decisão do pedido (deferimento ou indeferimento) ou até mesmo, quando 
houver o arquivamento definitivo do pedido (dependendo do que ocorrer 
por último).

Sendo deferido o pedido de patente e sendo pago o valor da retribuição 
correspondente, será expedida a carta-patente. 32

Ainda, o depositante do pedido e o titular da patente, a partir do início do 
terceiro ano da data de depósito, devem pagar o valor da anuidade corres-
pondente, sob pena de arquivamento do pedido ou extinção da patente.33

Da data do depósito até a expedição da carta-patente, decorre um período 
razoável de tempo, em média 07 anos. Em 2007, conforme o banco de 
dados do INPI, foram expedidas 1.855 cartas-patentes.
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Recurso: 

Se o pedido de patente for indeferido caberá recurso administrativo ao 
próprio INPI.

É possível visualizar a tabela das retribuições do INPI através do endere-
ço eletrônico: http://www.inpi.gov.br/

menu-esquerdo/patente/tabela-de-retribuicoes

Acesso realizado em: 02 mar. 2010

Acesse o AVEA e participe do Fórum de Conteúdo para discutirmos sobre 
a tramitação de depósito de um pedido de patente. Participe, contribua 
com suas experiências e aproveite para sanar suas dúvidas!

Para ter mais informações sobre P&D, a origem, conceitos e característi-
cas e aplicação do regime jurídico de patentes nacional e internacional, 
recomendamos as seguintes leituras complementares:

BARBOSA, Denis Borges. Introdução à propriedade intelectual. 2. ed. 
rev. e atual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. 
rev. e atual. São Paulo: RT, 1982. 2 v.

GANDELMAN, Marisa. Poder e conhecimento na economia global: o re-
gime internacional da propriedade intelectual – da sua formação às re-
gras de comércio atuais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. F.. Patentes, pesquisa e desenvolvi-
mento: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2000.

PIMENTEL, L. O.; BARRAL, W. (orgs.). Propriedade intelectual e desenvol-
vimento. Florianópolis: Boiteux, 2007.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito industrial: as funções do direito de pa-
tentes. Porto Alegre: Síntese, 1999.

i
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PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade Intelectual e universidade: aspec-
tos legais. Florianópolis: Boiteux; Rio de Janeiro:  Konrad-Adenauer-Stif-
tung, 2005.

SANTOS, M. E. R. dos; TOLEDO, P. T. M. de; LOTUFO, R. de A. (orgs.). Trans-
ferência de tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de nú-
cleos de inovação tecnológica. Campnas: Komedi, 2009.
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Resumo

Estudamos nesse capítulo, a proteção patentária de produtos e processos 
inovadores aplicadas ao agronegócio, incluindo a proteção da inovação 
biotecnológica vegetal e animal que apesar das restrições legais no Brasil, 
é possível de ser apropriada. Vimos que as patentes de invenção e de mo-
delo de utilidade proporcionam diversas vantagens para o agronegócio, 
pois se constituem em uma ferramenta para disseminação da informação 
tecnológica, indicam o grau de desenvolvimento tecnológico e econômi-
co dos países e ainda servem de estímulo ao inventor e aos centros de pes-
quisa do país. Verificamos as etapas principais que os agentes inovadores 
e demais pessoas envolvidas no processo perpassam para obter proteção 
patentária no INPI. Indicamos o procedimento para realização de uma 
busca de anterioridade como uma etapa inicial fundamental no processo 
para obtenção da proteção. Analisamos a importância das informações 
contidas nos documentos de patente. Tais informações podem decidir as 
estratégias de comércio, de P&D, prospecção tecnológica. E por fim, des-
tacamos algumas informações contidas na folha de rosto de um documen-
to de patente.
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Notas

1. TERRA Brasil. Ano 1, n.°1(dez. 2008) – Brasília. Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, p. 14.

2. CUP, convenção assinada em Paris no dia 20 de março de 1883: 1) Brasil, 
2) Bélgica, 3) Espanha, 4) França, 5) Guatemala, 6) Itália, 7) Países Baixos, 
8) Portugal, 9) El Salvador, 10) Servia e 11) Suíça.

3. Em 2006, a BASF – empresa química mundial – detectou no merca-
do vários produtos à venda contendo o princípio ativo FIPRONIL. Como 
a BASF não havia concedido direitos de uso do FIPRONIL, alertou tais 
empresas sobre a patente desse produto. Como a prática indevida não 
cessou, a BASF ingressou judicialmente contra as empresas por infração 
de patente. A decisão liminar proibiu as infratoras de importar, fabricar, 
usar, comercializar ou oferecer à venda, sob qualquer forma o princípio 
ativo FIPRONIL, utilizado no produto Master Gel Fipronil para controle 
de insetos, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 30.000,00. MAX-
PRESSNET. <http://www.abpi.org.br/empauta/sexta/290208.pdf>. 
Acesso realizado em: 20 fev. 2010.

4. MAQUINAS PINHEIRO. Disponível em <http://www.maquinaspi-
nheiro.com.br>. Acesso realizado em: 17 mar. 2010.

5. BRANCO, Roberto Castelo; VIEIRA, Adriana. Inovação e proteção às 
patentes no agronegócio. In: Revista Custo Brasil, 2008, p. 46.

6. Busca realizada em base de patentes europeu (Espacenet).

7. Pesquisadas no portal da Embrapa e da empresa Semeato.

8. Lei nº 9.279/1996 artigos 56 e 57.

9. A Lei n° 9.279/1996, artigo 43, prevê exceções. É desnecessária auto-
rização para atos de caráter privado e sem finalidade comercial (não pre-
judicial); atos com fim experimental; apenas para preparação de medica-
mento prescrito por médico para casos individuais e os relacionados com 
matéria viva protegida por patente, sem finalidade econômica.

10. Artigo 18 e incisos da Lei nº 9.279/1996.

11. O Brasil adquiriu competência no melhoramento genético da agri-
cultura tropical e deve continuar estimulando as inovações para manter 
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a competitividade do setor agrícola. Por isso, o governo federal pretende 
investir, até 2010 R$ 914 milhões em pesquisa no Programa de Aceleração 
do Crescimento, PAC da Pesquisa. In: Terra Brasil. Ano 1, n° 1(dez. 2008) 
– Brasília. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, p. 17.

12. Mais informações Resolução DIRPA n° 134/2006 e no Capítulo 9 des-
te livro que trata sobre o acesso ao patrimônio genético e aos conheci-
mentos tradicionais associados.

13. Conforme Ato Normativo n° 127/1997, item 4 (entrega do pedido 
de patentes) e seus respectivos sub itens (4.1; 4.3; 4.3.2 e 4.3.3); item 5.1 e 
item 14 (numeração) e seus sub itens (14.1; 14.1.1; 14.1.2 e 14.2). 

14. Conforme Ato Normativo n° 127/1997, item 15.3 (Especificações Ge-
rais Quanto aos Pedidos de Patente), especificamente o item 15.3.3.1.

15. Conforme Ato Normativo n° 127/1997, item 7.2.

16. United States Patent and Trademark Office.

17. Lei n° 9.279/1996, Ato Normativo n° 127/1997 que a aplica, além do 
Ato Normativo 128/97 que dispõe sobre o Tratado de Cooperação em 
Matéria de Patentes (PCT) e a observância do Ato Normativo 130/97 que 
instrui sobre o uso de formulários para apresentação de requerimentos e 
petições na área de patentes, certificados de adição e registro de desenho 
industrial. Há também o Ato Normativo n° 126/1996 que regulamenta 
o procedimento de depósito previsto nos artigos 230 e 231 da Lei no. 9. 
279/1996 específicos para os produtos químicos-farmacêuticos, produtos 
alimentícios, medicamentos e processos químicos cobertos por Tratados 
ou Convenção em vigor no Brasil.

18. Conforme Ato Normativo n° 127/1997, item 15.1.4.5 para os dese-
nhos e o item 15.3.3.10 para o relatório descritivo, às reivindicações e o 
resumo.

19. Ver itens 15.1 (Patente de Invenção); 15.1.3 (Reivindicações); 15.1.3.1 
(Quantidade, Numeração e Categorias); 15.1.3.2 (Formulação das Rei-
vindicações); 15.1.3.2.1 (Reivindicações Independentes); 15.1.3.2.2 (Rei-
vindicações Dependentes); do Ato Normativo n° 127/1997, para patente 
de invenção e para patente de modelo reduzido ver itens 15.2.1 (Condi-
ções de Pedido de Patente de Modelo de Utilidade); 15.2.1.1 (Requeri-
mento Inicial); 15.2.1.2 (Relatório Descritivo); 15.2.1.2 (Reivindicações) 
15.2.1.2.1(Quantidade e Numeração); 15.2.1.2.2 (Formulação das Reivin-
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dicações); 15.2.1.3  Desenhos) e 15.2.1.5 (Resumo) do Ato Normativo no 
127/97, para patente de modelo de utilidade.

20. KOROTTCHENKO, André. Curso de Patentes e Gestão da Proprie-
dade Industrial. FIERGS/SENAI, 2008, p. 16.

21. Caso não atenda aos requisitos formais, o INPI estabelecerá as exigên-
cias a serem cumpridas no prazo de 30 dias, a contar da ciência, conforme 
Ato Normativo n° 127/1997, item 4.3 (entrega do pedido de patente es-
pecificamente).

22. Ibidem.

23. MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves & BARBOSA, A.L. Figueira. 
Patentes, Pesquisa e Desenvolvimento: um manual de propriedade inte-
lectual. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000, p. 45.

24. Conforme Ato Normativo n° 127/1997, item 15.1.4 para patente de 
invenção e item 15.2.1.3 para patente de modelo de utilidade. 

25. Conforme Ato Normativo n° 127/1997, item 15.1.4. Conforme Ato 
Normativo n° 127/1997, item 4.3.

26. Conforme Ato Normativo n° 127/1997, item 15.1.5.2.

27. Conforme Ato Normativo n° 127/1997, item 4.2.

28. Conforme Lei n° 9.279/1996, artigo 30.

29. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação 
do pedido, conforme artigo 31, parágrafo único.

30. Conforme Lei n° 9.279/1996, artigo 33, parágrafo único.

31. Mais informações analisar seção sobre o processo e o exame do pedido 
de patente na da Lei n° 9.279/1996, artigos 30 a 37.

32. Conforme Lei n° 9.279/1996, artigos 38 e 39.

33. Conforme Lei n° 9.279/1996, artigos 84 a 86.
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4. SEGREDO DE NEGÓCIO 

Neste capítulo, estudaremos que o segredo é uma alter-
nativa para a proteção de técnicas e tecnologias que não 
são reveladas pelo seu possuidor. O objetivo deste capítu-
lo é apresentar algumas vantagens, desvantagens e riscos 
de sua aplicação no agronegócio. 1
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4.1 Segredo como um mecanismo de proteção de 
técnicas e tecnologia 

Além da proteção por meio de patente, existem outras formas de se prote-
ger técnicas e tecnologias usadas no agronegócio: uma delas é o segredo. 
Manter algum ativo intangível em segredo não significa que este não pode 
ser conhecido por outra pessoa além de seu possuidor, mas sim, que o 
acesso a ele é restrito. 

Diversas razões justificam manter uma técnica ou uma tecnologia em se-
gredo. É comum o possuidor não solicitar proteção jurídica porque os 
conhecimentos já não são totalmente novos ou originais; ou porque as 
informações já se encontram difundidas no ambiente produtivo; ou por-
que não é possível proteger por patente, pelo fato de não cumprir os re-
quisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial; 
ou ainda, porque não há concorrentes tecnológicos ou econômicos que 
ameacem seu segredo. 2 

Para melhor exemplificar a decisão de optar pelo segredo, imagine a situa-
ção em que um produtor de leite inventa um processo mais eficaz de orde-
nhar as vacas de seu rebanho. Este novo processo utiliza um equipamento 
simples, mas muito eficaz, que simula com perfeição a amamentação do 
bezerro, estimulando a produção de leite. Este produtor, a princípio, po-
deria requerer a patente do equipamento, ou até mesmo do processo, no 
caso do mesmo cumprir os requisitos de patenteabilidade já estudados no 
capítulo anterior.

Contudo, ele prefere manter em segredo, ensinando tão somente a seu 
filho essa nova técnica. Esta decisão do produtor poderá propiciar que este 
ativo que ele criou seja protegido por mais tempo, pois não estará limitado 
ao tempo de exclusividade assegurado a uma patente. Vale ressaltar que 
o segredo apenas “poderá proteger” e não necessariamente “protegerá”. 

O fato de não fazer o pedido de patente não lhe garante a “propriedade” 
sobre o equipamento ou o novo processo de ordenha. O que impede que 
os outros utilizem estes ativos intangíveis produzidos por este produtor 
não é a lei e sim, o fato de ele manter em segredo. Se algum dia alguém 
descobrir por meios lícitos, poderá utilizar este conhecimento, já que o 
produtor não adquiriu a propriedade por meio da patente. 
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O segredo pode se referir a um conhecimento de comércio ou de indús-
tria. A diferença entre o primeiro e o segundo, é que o segredo de comér-
cio não tem aplicabilidade industrial, fazendo com que o agente inovador 
obtenha vantagem competitiva por meio de um conhecimento obtido. 
Exemplos deste tipo de segredo é a utilização de uma pesquisa, que de-
monstra uma vantagem competitiva de se produzir mais um determinado 
tipo de produto. 

Também se pode citar o caso de uma nova estratégia para divulgação de 
produtos orgânicos, demonstrando a qualidade frente a outros produtos. 
O segredo de comércio, nesse caso, não envolve uma produção industrial, 
mas sim uma estratégia, pesquisa ou forma de agir comercial, que apre-
senta uma vantagem comparativa. 

O segredo industrial, por sua vez, é geralmente associado ao know-how 
(saber fazer). É know-how a forma como se faz a colheita de café e se ma-
nejam os grãos até a secagem; como se planta o arroz inundado, de forma 
a permitir que sejam aproveitadas as condições hídricas e geográficas de 
determinada região; ou seja, tudo aquilo que se refere ao procedimento, à 
parte dinâmica do segredo, ao “saber fazer” algo. 

Já o segredo industrial é mais estático, ou seja, é um determinado dado 
ou informação que, por si só, já traz vantagens competitivas. A título de 
curiosidade, vejamos os exemplos de segredos mais cobiçados do mundo: 
a fórmula da Coca-Cola; o componente do perfume Chanel nº 5; a fórmu-
la do sorvete Häagen-Daz; do Nescafé; do uísque Johnnie Walker; e do 
guaraná Antártica, dentre outros. 3 

O que há em comum entre o segredo industrial e o know-how é o sigilo, o 
acesso restrito à informação. Dessa forma “é secreto no seu sentido etimo-
lógico, ou seja, segregado ou afastado: não é algo que ninguém – salvo o 
possuidor – sabia, mas algo que certas pessoas não sabem”. 4 

O know-how poderá ser transferido por meio de um contrato entre o pos-
suidor dessa técnica ou tecnologia e o agente interessado em fazer uso 
desse conhecimento. Dois aspectos devem ser observados nessa contra-
tação: o valor do know-how está diretamente relacionado à sua inacessibi-
lidade pelos demais concorrentes, e a execução do contrato deste impli-
ca reprodução, conforme certos limites, de uma estrutura de produção 
específica, existente no agente ofertante/locador e copiada pelo agente 
receptor/locatário. 5 

No agronegócio, é comum encontrarmos o segredo como forma de pro-
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teção das inovações em sementes. Nesses casos, o segredo tem graus de 
valoração diferenciados conforme a técnica e tecnologias empregados e 
dependendo da situação, dão maior ou menor retorno econômico. A ma-
nipulação de mecanismos genéticos como a obtenção de híbridos e tec-
nologias de restrição de uso, são exemplos de estratégias de utilização do 
segredo no agronegócio. No mercado de milho, por exemplo, as sementes 
de híbrido simples têm valor comercial consideravelmente maior que as 
variedades, pois foram efetuados altos investimentos nas linhagens utiliza-
das para seu desenvolvimento.

Do ponto de vista da estratégia a ser utilizada no melhoramento gené-
tico, devem ser consideradas as interações entre três elementos-chave, 
quais sejam: as plantas; o ambiente no qual essas plantas são seleciona-
das; e as técnicas de seleção. O processo inventivo é caracterizado pela 
longa duração. As variedades ou híbridos necessitam de, pelo menos, 
sete gerações a partir de um cruzamento inicial para a obtenção de 
uma variedade nova. Desse modo, podemos considerar a estratégia de 
melhoramento genético como uma forma de segredo, pois apesar de 
basear-se em planos de cruzamentos, existem infinitas possibilidades de 
caracteres e cruzamentos. 

No caso do milho, como o segredo se concentra na utilização de linha-
gens, a sua utilização apresenta um risco maior para a revelação de segre-
do. Por este motivo, os contratos de know-how, envolvendo utilização de 
linhagens elites devem conter cláusulas que evitem os desvios de material 
genético, de modo que quem revelar técnica ou tecnologia sigilosa incor-
rerá em crime de concorrência desleal. 

Vejamos, como exemplo de segredo, a produção de sementes do milho 
híbrido simples BRS-1010, lançado, em 2001, pela Embrapa, para atender 
as demandas tanto dos produtores rurais bem como dos setores públicos e 
privados de produção de sementes. O BRS-1010 “é um híbrido simples de 
ampla adaptabilidade às regiões Sudeste, Centro-Oeste, e nas regiões do 
Meio Norte (Barreiras - BA), que apresenta bom desempenho agronômi-
co em regiões tanto acima como abaixo de 700 m de altitude”. 6 

Outro importante híbrido desenvolvido no Brasil, no qual sua linhagem é 
protegida pelo segredo, refere-se ao mamão UENF-Caliman-01. Segundo 
BRANDÃO e GONÇALVES, “após sete anos de pesquisas eles consegui-
ram criar a primeira semente híbrida de mamão do tipo formosa no país. 
A criação é uma fruta com peso médio de 1,2 quilos e cerca de 20% mais 
doce que o formosa comum”. 7 
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4.2 A proteção do segredo no Brasil 

Como já foi explicado anteriormente, quando o possuidor opta por man-
ter em segredo o ativo intangível não se está adquirindo a propriedade do 
mesmo, em outras palavras, não se tem um título de propriedade como 
ocorre quando se faz um pedido de proteção por uma patente, registro ou 
certificado. O que permite a proteção do ativo intangível é tão somente a 
restrição de acesso a ele. 

Caso esse segredo seja revelado, o ativo cai em domínio público, podendo 
ser utilizado por quem tenha interesse, já que não existe proprietário. O 
único procedimento que o possuidor do segredo revelado pode adotar é 
provar quem praticou o ato ilícito de revelação, utilização ou exploração 
do segredo e processar/denunciar os responsáveis. 

Pessoas físicas e jurídicas podem evitar que dados, informações e conhe-
cimentos legalmente sob seu controle sejam divulgados, adquiridos ou 
usados por terceiros, sem seu consentimento, de maneira “contrária a 
práticas comerciais honestas”, conforme já era previsto na Convenção da 
União de Paris, artigo 10 bis, parágrafo 2.

Considera-se “contrária às práticas comerciais honestas” a violação ao 
contrato, o abuso de confiança, a indução à infração e a obtenção de infor-
mação confidencial por terceiros que tinham conhecimento de que essa 
obtenção envolvia prática desonesta ou que a desconheciam, por grave 
negligência.

O requisito, segundo o TRIPS, Parte II, Seção 7, artigo 39, para que se 
concretize a proteção jurídica da confidencialidade, é que aquilo que se 
pretende proteger seja secreto:

 • Não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas 
de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em 
questão, seja integralmente, seja na configuração e montagem es-
pecíficas de seus componentes;

 • Tenha valor comercial por ser secreta; e,

 • Tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela 
pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secre-
ta.
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A Constituição Federal do Brasil, artigo 5°, incisos XII e XIV, garante a 
inviolabilidade do direito à segurança e à propriedade, como segue:

 • É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações tele-
gráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabele-
cer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

 • É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Segundo o Código Civil, Lei nº 10.406/2002, artigo 229, inciso I, e o Có-
digo de Processo Civil, Lei n° 5.869/1973, artigo 406, inciso II, ninguém 
pode ser obrigado a depor sobre fato a cujo respeito, por estado ou profis-
são, deva guardar sigilo.

No Brasil, segundo a Lei n° 9.279/1996, artigo 195, incisos XI e XII, a vio-
lação da confidencialidade é considerada crime de concorrência desleal.

A confidencialidade é violada pela divulgação, exploração ou utilização, 
sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confiden-
ciais, utilizáveis na indústria, no comércio ou na prestação de serviços, 
por quem a eles tem acesso, mediante relação contratual ou empregatí-
cia, mesmo após o término do contrato.

São excluídas de proteção por esse manto as informações que sejam de co-
nhecimento público, ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, 
ou que sejam publicadas pelo INPI ou órgão equivalente de outros países 
e organizações internacionais como requisito da tramitação de pedidos de 
proteção da propriedade intelectual. 

Por exemplo, a Lei n° 9.279/1996, no artigo 30, dispõe que o “pedido de 
patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da 
data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que 
será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75”.

A Lei de Propriedade Industrial, Lei n° 9.279/1996, considera que 
também comete crime de concorrência desleal quem divulga, explora 
ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos ou informações obti-
dos por meios ilícitos, ou a que teve acesso mediante fraude.

Na prática das relações empresariais e acadêmicas usa-se o vocábulo “con-
fidencialidade”, mas é generalizado o uso de “segredo”, “sigilo”, “confi-
dencial” e “reservado”, como sinônimos. No uso militar e dos serviços de 
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inteligência do Governo esses vocábulos adquirem graduações deferentes 
e implicações na hierarquia das pessoas que têm a possibilidade de acesso 
aos documentos e de autorizar o acesso à terceiros, podendo estes serem 
classificados até de “ultra-secretos”.

Recomenda-se, a respeito, a leitura da Lei n° 8.159/1991, que dispõe so-
bre a política nacional de arquivos públicos e privados, e o Decreto n° 
4.553/2002, sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e 
materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no 
âmbito da administração pública federal. 8

Contudo, é importante ressaltarmos que o elemento de confidencialida-
de, de sigilo, deve estar sempre presente nas relações que envolvem a pro-
teção por meio de segredo. Por isso, a necessidade de resguardá-la por 
meio de um acordo de sigilo, de contratação de pessoal capacitado e de 
confiança. Na relação trabalhista, a confidencialidade é um pressuposto 
legal, mesmo assim, recomenda-se assinatura de acordo de confidenciali-
dade entre os envolvidos no processo de P&D. 

Outro aspecto importante que devemos destacar é que só será penalizado 
aquele que cometer um ato ilícito, ou seja, agir de má-fé. Aquele que por 
dedução, ou por estudo do ativo protegido pelo segredo (com a utilização 
de engenharia reversa, por exemplo) descobrir como ele é feito, poderá 
utilizá-lo sem necessitar de autorização. Isto reforça o fato de não se poder 
adquirir propriedade com o segredo. Uma vez que o ativo não está mais 
em segredo, é de domínio público. 

É recomendável que, para a elaboração do contrato de know-how bem 
como do acordo de confidencialidade, os empresários e pesquisadores 
recorram aos profissionais da área jurídica habilitados, preferencialmen-
te, no campo de propriedade intelectual.

4.3 Vantagens e desvantagens da proteção pelo 
segredo no agronegócio 

No caso da indústria de sementes, o mercado é segmentado em três princi-
pais submercados: variedades de polinização aberta, híbridos e hortaliças 
e flores. A indústria de sementes pode ser dividida em dois segmentos: o 
de híbrido e o de variedades. Segundo SANTINI e PAULILLO, “o segmen-
to de híbridos pode ser caracterizado pela homogeneidade do produto, 
elevada taxa de multiplicação e pela existência de um mecanismo natural 
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de apropriação garantido pela impossibilidade de utilização da semente 
híbrida por mais de um ciclo produtivo”. 9 

Manter em segredo as linhagens utilizadas para a obtenção de um híbrido 
é, muitas vezes, a primeira opção do agente inovador, mesmo havendo 
a possibilidade de proteger a tecnologia pela modalidade de proteção de 
cultivar. Entre os híbridos, as espécies mais importantes são o milho, o 
girassol e o sorgo, cabendo assinalar que muitas das hortaliças também 
estão nessa categoria.

Optar pelo segredo industrial pode ser uma alternativa estratégica, na 
qual o agente inovador irá ganhar vantagem competitiva no mercado. No 
mercado de milho, viu-se que o segredo e o know-how tornaram-se im-
portantes como mecanismos de apropriação, “já que a manutenção do 
segredo das linhagens parentais é imprescindível para o desenvolvimento 
das sementes de híbridos simples, duplo e triplo que serão ofertados no 
mercado”. 10 

Entretanto, no mercado de soja, o segredo não é tão relevante, visto que 
suas sementes são autofecundadas, ou seja, não sofrem, a curto prazo, de 
perda de qualidade genética, portanto, neste caso, a melhor forma de pro-
teção se dá pela proteção de cultivar – Lei n° 9.456/1997.

Outra desvantagem do segredo refere-se ao custo que, muitas vezes, é 
bem elevado. Até mais caro do que fazer a proteção pelas modalidades 
formais. Percebemos isto se considerarmos que sempre deverá ser manti-
da uma equipe de confiança responsável pela guarda do segredo. Para tan-
to, a remuneração é muito importante, pois estarão sujeitos a propostas 
“tentadoras” dos concorrentes. O investimento em cofres, equipamentos 
de criptografia, acordos de confidencialidade, assessoria jurídica especiali-
zada para redigir tais contratos também devem ser contabilizados. 

Uma vez protegido pelo segredo, o risco sempre é inerente já que não 
se adquire a propriedade do ativo protegido. O ativo intangível, por sua 
natureza, não é escasso. O que garante que ele seja apropriável é a lei por 
meio de procedimento legal. Uma vez revelado, o segredo deixa de sê-lo e 
torna-se domínio público. A alternativa que resta ao possuidor do mesmo 
é produzir provas de que o segredo foi revelado por meios ilícitos, proces-
sar/denunciar e conseguir indenizações dos infratores. 
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Resumo 

Nesse capítulo, você pode observar o segredo como outra possibilidade 
de proteção de técnicas e tecnologias inovadoras do agronegócio. A van-
tagem disto está justamente no fato de restringir o acesso ao ativo intan-
gível e a possibilidade de ampliar o prazo de proteção durante o período 
do segredo. Contudo, também é uma opção mais arriscada, já que não se 
adquire a propriedade do ativo por meio do segredo, mas tão somente sua 
posse. Uma vez revelado, torna-se domínio público, podendo ser utilizado 
por quem tenha interesse. Neste caso, resta ao possuidor do segredo com-
provar os meios ilícitos utilizados pelo infrator para revelá-lo. Do ponto 
de vista social, a patente e o certificado de proteção de cultivar, ao mesmo 
tempo em que conferem direitos de exclusividade, também beneficiam o 
avanço da tecnologia ao ser publicado aquilo que está protegido, repre-
sentando um benefício social.
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5. DESENHO INDUSTRIAL 

Neste capítulo, estudaremos o conceito e identificação 
de um desenho industrial, descrever o procedimento de 
obtenção do registro de desenho industrial, procurando 
diferenciá-lo de outros direitos de propriedade intelectu-
al, como o direi to de autor, as invenções e os modelos de 
utilidade. 



187

C
A
P
Í
T
U
L
O
 
0
5

5.1 Introdução 

O desenho industrial é uma alternativa para agregar valor ao agronegó-
cio, porque trata de dar uma diferenciação estética a um objeto, como as 
combinações de linhas e cores aplicadas a um produto ou a sua embala-
gem, na dinâmica concorrencial entre as empresas. 

A proteção no Brasil é dada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, como já foi 
mencionado anteriormente. Os artigos 94 a 121 tratam do desenho indus-
trial.

O desenho aplicado em objetos industriais pode se tornar exclusivo para o 
seu proprietário, por um período longo de tempo, se for registrado. 

O registro é concedido no Brasil pelo INPI, ao autor ou a outra pessoa 
física ou jurídica titular dos direitos sobre a composição do seu design. 

O registro de desenho industrial protege composições de formas diferen-
tes que possam servir de tipos de fabricação industrial ou o conjunto de 
cores e linhas que possam ser aplicados a um produto, proporcionando 
resultado visual novo e original na sua configuração externa. 

Para ser protegido, um desenho industrial deve ser novo e original, ou 
seja, ele não pode estar compreendido no “estado da técnica”, devendo, 
portanto, ser desconhecido do público. Para ser “novo” o desenho indus-
trial deve ser diferente, significativamente, de desenhos conhecidos ou 
combinações de características de desenhos conhecidos. 

Há várias possibilidades de registros de desenho industrial relativos ao 
agronegócio, como contêineres para as mais diversas modalidades de ar-
mazenamento e transporte; pallets; embalagens para todos os tipos de 
objetos; embalagens especiais para produtos perecíveis, tais como: caixas 
 bandejas, garrafas para sucos, leite, iogurtes, e outros; contenedores para 
transporte e distribuição de frutas; para produtos a granel ou líquidos, e 
outros. As próprias máquinas e implementos agrícolas, bem como ferra-
mentas, podem ser objetos de registros de desenhos industriais. 

Para obter maiores informações sobre o registro de desenho industrial  
visite o endereço eletrônico: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/
desenho.

Acesso realizado em: 20 mar. 2010.  
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5.2 O desenho industrial e a sua identificação 

O desenho está presente no agronegócio e em quase todos os setores in-
dustriais. Guimarães  observa que: 

A época dos caixotes rústicos e embalamentos descuidados ficou para 
trás nas sociedades desenvolvidas. A palavra de ordem é ‘eficiência’. O 
desperdício acarreta perda econômica e, não raro, impacto ambiental 
indesejado. Desta forma, o design de produtos eficientes e inovadores 
se faz necessário a fim de cumprir normas estabelecidas pelas institui-
ções, pela sociedade e pelos governos.1

A definição legal do desenho industrial e a sua proteção jurídica é dada 
pela Lei nº 9.279/1996, artigo 95 que considera: 

“a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de 
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resul-
tado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir 
de tipo de fabricação industrial”. 

A partir da definição legal do desenho industrial é possível perceber que: 

a. É exclusivamente ornamental, ou seja, estético, não é uma inven-
ção nem um aperfeiçoamento utilitário de um produto já existente, 
como nos casos das patentes de invenção e de modelos de utilidade. 
Por esse motivo, também é conhecido como o design de um pro-
duto. 

b. Pode ser um formato ou um conjunto de linhas e cores a ser aplica-
do no produto, para diferenciá-lo dos demais de sua categoria. 

c. O formato ou o conjunto de linhas e cores deve resultar num visual 
novo e original para o produto, o que quer dizer que não deve haver 
outro produto com formato/cor semelhante. 

Todas as formas e aplicação de cores que já são de conhecimento das 
pessoas diz-se que estão no estado da técnica. Para um desenho indus-
trial ser novo e original, ele não pode estar compreendido nesse estado 
da técnica, ou seja, deve ser des conhecido do público. 

d. O desenho deve servir para fabricação industrial (“tipo de fabrica-
ção”), ou seja, não pode ser uma obra de arte (como uma escultura, 
ou uma fotografia, ou uma pintura), que é protegida pelo direito de 
autor. Entretanto, se essa obra de arte servir para aplicação em al-
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gum produto de fabricação industrial (camisetas, caminhão, trator, 
embala gens), então poderá ser protegida também como desenho 
industrial. 

O que diferencia o desenho industrial do direito de autor é a possibili-
dade de fabricação industrial daquele. Em caso de aplicação industrial, a 
obra terá direito à dupla proteção (direi to autoral e desenho industrial). 

Interessante notar que, caso esse desenho industrial tenha sido apresenta-
do ao público pelo próprio criador, por alguém autorizado por ele ou pelo 
INPI até 180 dias antes do depósito, o desenho ainda é considerado fora 
do “estado técnica” e poderá ser registrado (Lei nº 9.279/1996, artigo 96 
§ 3º).

Esse período de 180 dias é chamado de “período de graça”, pois permite 
que um desenho já divulgado ainda possa contar com o requerimento   de 
proteção legal junto ao órgão competente, ou seja, a divulgação do dese-
nho industrial sem a perda da novidade e da originalidade.

Caso o INPI conceda o registro após a análise dos documentos, a proteção 
estende-se por dez anos, contados da data do depósito do pedido. 

Esse prazo pode ser prorrogado por cinco anos, por até três vezes. Por 
exemplo: um pedido de registro de desenho industrial, depositado em 
2010, após concedido pelo INPI, valerá até 2020, quando, então, poderá 
ser renovado até 2025. Em 2025, poderá ser renovado até 2030. E, em 
2030, poderá ser renovado até 2035, quando cairá em domínio público, 
ou seja, aquela forma e/ou aplicação de cores poderá ser copiada por 
quem quiser. 

O desenho industrial, no Brasil, está disciplinado pela Lei n° 9.279/1996 
em seus artigos 94 a 121, e pelo Ato Normativo nº 161/2002, do INPI, em 
relação aos Registros de desenho industrial. 

Participe do Fórum de Conteúdo e dê sua opinião, troque experiências 
com seus colegas e professores a respeito do desenho industrial e a dife-
rença que este faz ou não para as empresas do agronegócio. Não perca a 
oportunidade de aprimorar ainda mais seus conhecimentos! 
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5.3 O dono do desenho industrial 

É importante diferenciar o papel do autor (ou criador) e o papel do titular 
(dono ou proprietário) do desenho industrial. 

O autor é sempre a pessoa física que teve a ideia daquela forma ornamen-
tal ou da aplicação daquele conjunto de linhas e cores ao produto. 

O titular é a pessoa física ou pessoa jurídica, que leva o desenho indus-
trial a registro no INPI e poderá ceder ou licenciar os direitos sobre aquela 
for ma/aplicação de linhas e cores a quem desejar. 

Em regra, a pessoa que criou aquele desenho industrial é a mesma que 
efetuará o registro no INPI e que usufruirá dos direitos patrimoniais sobre 
ele, mas essa regra pode ser alterada se houver um contrato de trabalho, 
por exemplo. 

A criação de um desenho industrial ocorrida durante um con trato de tra-
balho pode receber três tratamentos: 

 • Será exclusivamente do empregador quando o emprega do tiver 
sido contratado para desenvolver aquele desenho industrial. 

 • Será exclusivamente do empregado quando a criação for feita sem 
nenhuma ligação com sua atividade e material/ informações da em-
presa. 

 • Será de ambos (empregado e empregador) quando, em bora não te-
nha sido contratado para desenvolver dese nhos industriais, a criação 
tenha sido feita utilizando-se de material/informações da empresa 
(computadores, etc). 

Outro caso que pode alterar a titularidade do desenho industrial ocorre se 
o seu autor falecer antes do registro. Nessa situação, seus herdeiros pode-
rão registrar a criação. 

Se duas (ou mais) pessoas trabalharem juntas na criação de um único de-
senho industrial, nessa hipótese, todas elas podem requerer o registro 
con juntamente, ou apenas um deles, desde que mencione os outros co-
autores. 

Em qualquer caso, se o autor do desenho industrial não for o depositante, 
poderá requerer que o seu nome permaneça em sigilo. 
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E o que aconteceria se duas (ou mais) pessoas tivessem a mesma ideia de 
desenho industrial ao mesmo tempo, sem nunca terem trabalhado juntas? 
Nessa situação, quem registrar será dono. Quem cria um desenho indus-
trial deve correr a registrá-lo no INPI, pois se alguém mais tiver essa ideia, 
vale a data do primeiro registro, e não a data efetiva da criação. 

Isso acontece porque o registro do desenho industrial é constitutivo do 
direito de propriedade, ou seja, apenas com o registro validamente con-
cedido pelo INPI é que o titular (que pode ser o autor ou não) torna-se o 
proprietário daquele desenho industrial. 

A mera criação não torna o autor proprietário do desenho industrial. Caso 
não haja o registro, qualquer pessoa poderá copiar aquela forma ou apli-
cação de linhas e cores – não haverá exclusividade para o agroempresário. 

5.4 Registro para proteger o desenho industrial 

Já que a única forma de garantir a exclusividade da exploração do desenho 
in dustrial é registrando-o no INPI, vamos verificar como isso poderá ser 
feito. 

A primeira coisa é saber o que não pode ser registrado como desenho in-
dustrial: qualquer forma que possa ofender alguém ou a forma comum de 
um objeto “A forma necessária é aquela imposta pelos requisitos técnicos, 
e não será nunca ornamental”.

2 
A forma necessária ou comum é aquela 

que já está no estado da técnica, ou seja, sem formato ornamental algum 
como uma mesa ou uma cadeira indiferenciável das demais. 

Não se pode registrar como desenho industrial o que for con trário à 
moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pesso-
as, ou atente contra liberdade de consciên cia, crença, culto religioso ou 
ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração. 

Também não pode ser registrada a forma necessária comum ou vulgar 
do objeto ou, ainda, aquela determinada essencial mente por considera-
ções técnicas ou funcionais. 

O procedimento de registro do desenho industrial no INPI, a ser executa-
do pelo autor do desenho industrial ou por quem detém os direitos sobre 
a criação (como o empregador, por exemplo), começa com o preenchi-
mento do formulário disponível no site do INPI. 
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Para conhecer esse formulário acesse: http://www.inpi.gov.br/menu-es-
querdo/desenho/pasta_formularios/oculto/REG_DESE.DOC

Acesso realizado em: 20 mar. 2010. 

Nesse formulário, devem constar informações como: os dados completos 
do depositante (autor ou empresa), o título do desenho industrial e seu 
campo de aplicação, e os dados do autor. 

O pedido deve se referir a um único objeto, permitidas até vinte variações. 

Como exemplo de desenho industrial com variações, acesse a Biblioteca 
Virtual e veja o Desenho Industrial DI 6604606-8, que se refere a “confi-
guração aplicada a disco de corte para plantadeira e semeadeira”, com 
treze variações. 

O título do desenho industrial deve guardar relação com o pedido apresen-
tado, devendo iniciar com a expressão “Configuração aplicada a/em...”, 
quando se tratar de desenhos industriais tridimensionais (formas), e com 
“Padrão ornamental aplicado a/em...”, para os desenhos industriais bidi-
mensionais (aplicação de linhas e cores). 

Junto com o formulário devem ser apresentados desenhos ou fotografias 
(com fundo neutro) do desenho industrial cujo registro está sendo reque-
rido, em cores ou em preto e branco. Os desenhos poderão ser executados 
a mão livre, desde que sejam bem nítidos. 

O desenho/fotografia deverá representar claramente o objeto e suas va-
riações, se houver. O objetivo dessa determinação é possibilitar a repro-
dução daquele formato ou aplicação de linhas e cores por um técnico no 
assunto. 

A descrição e fotografias devem possibilitar a reprodução da quele de-
senho industrial, pois o objetivo da proteção à pro priedade industrial é 
dar uma exclusividade temporária em troca da divulgação do conheci-
mento. 

Se necessário para explicação das figuras ou fotografias, pode ser apresen-
tado o relatório descritivo, que deve descrever sucintamente as caracte-
rísticas plásticas do objeto, definidas através de sua configuração externa, 
fazendo relação às figuras apresentadas. 
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Por fim, é obrigatório juntar o comprovante de pagamento da  retribuição 
relativa ao pedido de depósito. 

Para visualizar a tabela de custos para o registro de desenho industrial 
visite o endereço eletrônico a seguir: http://www.inpi.gov.br/menu-es-
querdo/desenho/pasta_custos

Acesso realizado em: 20.mar. 2010. 

Quanto ao pagamento, pessoas físicas, microempresas, associações sem 
fins lucrativos e órgãos públicos têm valores diferenciados. 

Após a entrega do pedido e documentos, o INPI fará um exame formal 
preliminar. Significa dizer que serão conferidos os documentos apresenta-
dos, sem juízo de valor acerca do desenho industrial em si. 

Caso se verifique que o pedido está instruído corretamente, será reali-
zado o protocolo. A proteção, entretanto, já está assegurada desde o dia 
da apresentação do pedido, considerando-se que o pedido torne-se um 
registro posteriormente. Assim, se alguém reivindicar posteriormente a 
criação de um desenho industrial já registrado, sua proteção se dá desde a 
data do pedido. Ou seja, o protocolo é a expectativa do direito de registro. 

Se estiver faltando algum documento ou alguma formalidade não tiver 
sido cumprida, o INPI dará prazo de cinco dias, a partir da ciência pelo 
requerente da exigência formulada pelo órgão, para que esta seja cumpri-
da. Novamente, se houver o cumprimento da determinação do contido 
na exigência formal preliminar, a proteção, quando concedido o registro, 
estará assegurada desde o dia da apresentação do pedido. 

Em seguida, o INPI, procederá ao exame formal do pedido, observando 
o depósito  nos artigos 100,101 e 104 da Lei nº 9.279/1996. Estando em 
ordem o pedido quanto aos artigos citados, o INPI concederá o registro 
do desenho industrial e o publicará na Revista de Propriedade Industrial. 
O titular poderá, então, retirar o certificado do registro, que é o título que 
lhe garante os direitos sobre o desenho industrial. 

Caso durante o exame sejam constatadas que as vistas apresentadas (fron-
tal, lateral, superior, inferior e perspectiva) estão em divergência entre si 
ou o objeto ao qual se requer a proteção não está visualmente bem re-
presentado ou está tracejado poderão ser feitas exigências formais para a 
conformação do pedido ao exame técnico formal. 
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A Revista de Propriedade Industrial pode ser acessada em seu formato 
ele trônico pelo site do INPI http://www.inpi.gov.br/menu-superior/re-
vistas 

Acesso realizado em: 20 mar. 2010. 

A publicação da concessão de um pedido de registro de um desenho in-
dustrial, exemplo de um equipamento, aparecerá assim na Revista de Pro-
priedade Industrial: 

 • O código (39), à direita, significa que o registro do desenho indus-
trial foi concedido, isso é, foi aceito. 

 • O campo indicado pelo código (11) refere-se ao código que identifi-
ca cada desenho industrial. 

 • Pelo campo (22) sabe-se que o pedido foi depositado na data de 25 
de fevereiro de 2008. Após o exame formal, o registro foi concedido 
em 16 de dezembro de 2008 (campo 15). 

 • O campo (52) informa a qual classe o desenho industrial pertence 
na Classificação de Locarno, e que se refere a máquinas agrícolas 
(Classe 15: máquinas; sub-classe 03: máquinas agrícolas). 

 • O título, campo (54), identifica que o desenho industrial se refere a 
uma configuração aplicada em um equipamento. 

 • O titular, ou seja, quem detém os direitos sobre o desenho indus-
trial, é a empresa Sadanori Matsui, de São Paulo, campo (73). 

 • Os autores, ou seja, as pessoas físicas que criaram o desenho in-
dustrial são Sadanori Matsui, Massacasu Matsui e Toshyaky Matsui, 
campo (72). 

 • A empresa Vilage Marcas & Patentes S/S Ltda foi quem atuou pe-
rante o INPI, como procuradora campo (74). 

 • O prazo de proteção do registro industrial é de 10 (dez) anos, con-
tados da data do depósito do pedido, ou seja, desde 25 de fevereiro 
de 2008. O desenho industrial estará protegido até 25 de fevereiro 
de 2018, quando então poderá ser renovado por mais cinco anos. 
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Figura 5.1 – Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 1980 de 

16/12/2008, p.128.

5.5 Os direitos do titular 

Após o registro do desenho industrial ser concedido pelo INPI, o titular 
tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, 
usar, colocar à venda, vender, importar ou auxiliar alguém a fazer isso 
com produtos que utilizam aquele desenho industrial (design). 

Inclusive, considera-se crime contra os desenhos industriais a fabricação 
de produto com aquele design, sem autorização do titular. Também é con-
siderado crime exportar, vender, oferecer à venda, com fins econômicos, 
o objeto que incorpore o desenho industrial registrado - ou sua imitação 
capaz de induzir em erro ou confusão. 

Estão excluídos dessa proteção os atos privados, realizados por terceiros, 
sem finalidade comercial, e quaisquer atos com finalidade experimental. 

Outro caso em que o titular do desenho industrial nada poderá fazer é 
quando se descobre que outra pessoa já utilizava esse desenho indus trial 
anteriormente, de boa-fé. 

O titular, como é considerado o “proprietário” do desenho industrial, po-
derá ceder seus direitos sobre aquele registro, de forma definitiva. O INPI 
deve ser comunicado da cessão, para fazer a anotação dessa transferência 
de titularidade. 
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O titular também pode licenciar seu desenho industrial, ou seja, autorizar 
que um terceiro fabrique produtos com aquela configuração visual (for-
mato ou aplicação de linhas e cores). Esse contrato de licença deve ser 
averbado no INPI. 

5.6 Limitações da proteção 

O registro de desenho industrial está sujeito a uma limitação temporal, já 
que o registro vigora pelo prazo de dez anos (contados da data do depósi-
to). É possível, entretanto, prorrogá-lo por até três períodos sucessivos de 
cinco anos cada, totalizando uma proteção máxima de vinte e cinco anos. 

Conforme o princípio da territorialidade, o desenho industrial registrado 
no INPI está protegido somente no Brasil. Para proteger em outros países, 
é necessário depositar o pedido no órgão responsável de cada um deles. 

Tenha em consideração, ainda, que o desenho industrial deverá ser in-
cluído em uma categoria de produtos, conforme uma classificação inter-
nacional chamada “Classificação de Locarno para Desenhos Industriais”. 
Por essa classificação, existem trinta e uma classes de produtos, divididas 
em subclasses. Exemplificando, os desenhos industriais de agroindústria 
podem estar na classe 15-03. A classe 15 é para máquinas, sendo a subclas-
se 03 para máquinas agrícolas. Sob esse código é possível encontrar confi-
gurações visuais aplicadas a máquinas de ordenhar, arados, semeadeiras, 
etc. A classificação é uma mera ferramenta administrativa para facilitar a 
busca e o processamento do pedido. 

5.7 Nulidade de registro 

Mesmo após concedido o registro, os interessados (e mesmo o INPI) têm 
o prazo de cinco anos para iniciar um processo administrativo de nulidade 
por algum desses motivos: 

 • Se concedido em desacordo com os artigos 94 e 98 da Lei nº  
9.279/1996;

 • Por problema na titularidade (quem registrou não era o autor e não 
tinha sua autorização); 

 • Por falta de novidade (aquela forma ou aquela configuração de li-
nhas e cores já era conhecida do público); 
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 • Por não ser desenho industrial (se for um produto novo, é uma in-
venção; se for melhoramento de um produto já existente, é um mo-
delo de utilidade); 

 • Por não ser original (trata-se da forma comum daquele objeto); 

 • Por ser objeto de caráter puramente artístico (é uma obra de arte 
sem possibilidade de fabricação industrial). 

 • Então você se pergunta: mas por qual motivo o INPI concederia o 
registro de um desenho industrial que não preenche os requisitos 
legais? 

Lembre-se: o exame que o INPI faz da documentação é formal, isso é, ana-
lisa se estão presentes os documentos necessários, a descrição correta e o 
devido pagamento. Portanto, a concessão é automática, não sendo aferido 
o mérito da novidade e originalidade. 

Mas é possível requerer o chamado exame de mérito. O pedido pode ser 
feito somente pelo próprio titular ou por qualquer interessado. Após o 
exame de mérito, caso o INPI verifique que um dos dois requisitos está 
ausente, é instaurado o processo administrativo de nulidade para o cance-
lamento do registro desde a data do pedido. 

5.8 Fim da proteção do desenho industrial 

O registro de desenho industrial pode se extinguir: 

 • Pelo fim do prazo de proteção e falta de manutenção. 

Um desenho industrial é protegido, inicialmente, pelo prazo de dez anos. 
Ao final desse prazo, caso não seja renovado, o registro do desenho in-
dustrial se extingue, e aquela forma ou aplicação de linhas e cores cai em 
domínio público. O registro de desenho industrial pode ser renovado por 
mais cinco anos, por até três vezes. Assim, um desenho industrial ficará 
protegido por, no máximo, vinte e cinco anos. 

A manutenção do registro de desenho industrial é realizada pelo pa-
gamento dos quinquênios. O primeiro quinquênio é pago na data do 
depósito, e o segundo após cinco anos. Em caso de renovação, é pago 
um novo quinquênio. Os valores a serem pagos você também encontra 
na tabela de custos. 
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 • Pela renúncia do titular. O proprietário dos direitos sobre o desenho 
industrial poderá simplesmente “abrir mão” da proteção, o que au-
toriza terceiros a utilizarem aquelas formas e/ou linhas e cores. 

 • Pela falta de pagamento dos quinquênios. 

 • Pela falta de um procurador com residência no Brasil, para as pesso-
as (físicas ou jurídicas) domiciliadas no exterior. 

É possível que uma pessoa estrangeira (física ou jurídica) re queira o re-
gistro de um desenho industrial no Brasil (lembre-se: a proteção é res-
trita ao território do país do registro). Para isso, deverá ter um procura-
dor (um representante) domiciliado no Brasil, para receber os avisos do 
INPI. Caso deixe de ter esse representante no Brasil, o registro é extinto. 

A diferença da extinção e da nulidade é que a nulidade atinge o desenho 
in dustrial desde a data do depósito, ou seja, considera-se que ele nunca foi 
pro tegido. Já a extinção é daquela data em diante. Por exemplo, caso não 
haja  o pagamento do segundo quinquênio, o desenho industrial não está 
mais protegido a partir da data na qual deixou de ser pago o quinquênio, 
sendo portanto, extinto. Mesmo tendo sido protegido nos primeiros cinco 
anos. 

5.9 Estratégia de proteção da propriedade indus-
trial do desenho industrial 

Observamos que uma proteção mais ampla da propriedade intelectual é 
alcançada quando são usadas e combinadas mais de uma alternativa, por 
exemplo, o registro do desenho e da marca, a patente da invenção ou mo-
delo de utilidade e o direito autoral do manual de instruções. 

No tocante ao aperfeiçoamento das estratégias de proteção, vale lem brar 
que, além da associação com modelos de utilidade e patentes de invenção, 
sempre que possível, o uso conjugado da proteção dos de senhos como 
marca tridimensional pode perenizar parte dos direitos sobre os desenhos, 
aumentando, portanto, seu valor. [...] é ainda pouco empregado pelas em-
presas brasileiras, assim como pouco se tem ex plorado as possibilidades 
de uso dos direitos de autor, que são capazes de produzir efeitos seme-
lhantes.

3 

Entre muitos exemplos de estratégia de propriedade intelectual, citamos  
o da Multipec, que é uma empresa voltada para o agronegócio, com sede 
em Iepê (SP), centrada na lógica da substituição de importações. 
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A Multipec iniciou, adaptando técnicas de implantação de sistemas de cer-
ca elétrica às necessidades do pecuarista e à realidade brasileira, realizando 
pesquisa e desenvolvimento voltada para eletrificadores e isoladores. 

Primando pela parceria, atua com o Grupo Staner Eletrônica e a Stcom 
componentes plásticos. Destacando-se no apoio a instituições de pesquisa, 
com material e técnicas de construção em projetos de manejo, por exem-
plo, a Universidade Federal do Mato Grosso, as unidades da EMBRAPA, 
Gado de Corte e Gado de Leite, e a Universidade do Estado de São Paulo 
(Campus de Jaboticabal). 

Essa perspectiva levou a empresa a enfatizar a proteção por patente de 
modelos de utilidade, por desenho industrial e marca, sem utilizar paten-
tes de invenção. 

Trabalhando há dez anos, tornou-se a primeira empresa brasileira a nacio-
nalizar toda sua produção, buscando minimizar os custos de seus produ-
tos. 

Conheça a Multipec, uma empresa voltada para o agronegócio, visitan-
do http://www.multipec.com.br

 Acesso realizado em: 20 mar. 2010. 
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Resumo 

Estudamos, nesse capítulo, que o desenho industrial é a forma ornamen-
tal aplicada ao produto, o que o diferencia da invenção e do modelo de 
uti lidade e que deve ter aplicabilidade industrial, o que o diferencia das 
obras puramente artísticas e que o autor é a pessoa física que criou o 
desenho industrial e o titular é a pessoa, física ou jurídica, que se apro-
priou dos direitos sobre aquele desenho (pode ou não ser o autor). Além 
disso, o desenho in dustrial para ser protegido precisa, necessariamente, 
ser registrado no INPI e no exterior se a agroempresa tem interesse no 
mercado exterior. Ao receber o pedido, o INPI fará a análise formal dos 
documentos. Cumpridos os requi sitos, o INPI expedirá o certificado de 
registro; o desenho estará protegido desde a data do depósito. Por fim, o 
prazo de proteção do desenho indus trial é de 10 anos, prorrogáveis por 
mais 5 anos, por até 3 vezes. Após esse prazo, o desenho industrial cai em 
domínio público. 
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6. MARCAS

                                                                                                                 

Neste capítulo, estudaremos as marcas. Inicialmente, 
apresenta-se uma contextualização do que vem a ser a 
marca: um sinal que permite ao consumidor identificar e 
individualizar o produto ou o serviço por ele adquirido. 

Na sociedade contemporânea, altamente competitiva e 
caracterizada por uma super oferta de produtos, a dife-
renciação destes por meio de uma marca é um dos ele-
mentos essenciais para o sucesso da pequena e da mi-
croempresas, principalmente no agronegócio, no qual a 
diferenciação e o valor agregado ao produto garante o 
retorno dos investimentos. Assim, esperamos que você 
possa fazer excelente uso deste material de forma que ele 
contribua para o aprimoramento de seus conhecimentos 
e formação. Bom estudo!
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6.1 Marca: o que é e qual a legislação aplicável

Marca significa a combinação de um nome, de um símbolo que serve para 
identificar os produtos ou serviços dos demais disponíveis no mercado. 
Porém, mais que isso, a marca traduz a identidade da empresa e do pro-
duto, chegando a criar um elo afetivo produto-marca-consumidor. Nesse 
cenário, é imperioso atentar para a importância que a marca assume na 
hora de agregar valor a um determinado produto e/ou serviço. Logo, é 
essencial entender como a lei lhe confere proteção.

Figura 6.1 – Agronegócio
Fonte: www.folhadonorte.com.br/site/
Acesso realizado em: 02 mar. 2010

A partir da edição da primeira Lei de marcas brasileira (Decreto nº 2.682, 
de 23 de outubro de 1875), muito se evoluiu em termos legais, porém, a 
conscientização acerca da importância de sua proteção ainda caminha a 
passos lentos, principalmente, na área no agronegócio. De acordo com 
dados estatísticos, apenas cerca de 15% das empresas que tem seu registro 
na Junta Comercial pedem registro no INPI.1 Comparando-se os anos de 
2009 e 2010, o número de marcas brasileiras presentes na lista das 500 mais 
valiosas do mundo passou de 6 para 15. Neste ranking figuram o Brades-
co, o Banco do Brasil e a Petrobrás, mas do total das 500, apenas 15 em-
presas são brasileiras e destas, oito são do setor bancário, três de telefonia 
e duas de extrativismo mineral.2

Analisando este cenário, percebe-se que muitos dos produtos brasileiros 
exportados não levam marcas brasileiras. Logo, pode-se dizer que tais ex-
portações equivalem a simples embarque de mercadoria, não criando o 
elo “produto-marca-consumidor”, ou seja, deixa-se de agregar valor ao 
produto brasileiro, o que afeta o crescimento ecônomico de nossas em-
presas, como ocorre no caso do café brasileiro vendido, em sua maioria, 
sem a indicação de uma marca.3
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As organizações que fazem parte do agronegócio não constituem uma 
exceção a esse fenômeno, exceções são raras. O Top of  Mind Rural desde 
2003,4 mostrou que as empresas buscam inovar, cada vez mais, na divul-
gação de seus produtos e, consequentemente, são as mais lembradas pelo 
consumidor. Este é o caso de tratores Massey que, desde 2001, é o mais 
lembrado, assim como a marca Tortuga para sal mineral, a empresa La-
goa (CRV Lagoa), empresa de melhoramento genético animal, a Agroce-
res para sementes, entre outras.5 

No Brasil, atualmente, a proteção das marcas é assegurada pelo artigo 
5º, XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) e 
regulada pela Lei nº 9.279/1996.6

As marcas, segundo a Lei nº 9.279/1996, são definidas como os sinais dis-
tintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições le-
gais elencadas no artigo 124 deste diploma legal. Isso significa que, na exa-
ta medida da definição legal, as marcas são todas as expressões, símbolos e 
neologismos utilizados com a finalidade de distinguir produtos e serviços 
de outros, semelhantes ou afins, ou ainda, de atestar a conformidade de 
produtos ou serviços com determinadas normas ou especificações.7 Seu 
registro deve ser requerido no órgão competente, que no caso brasileiro 
é o INPI.

6.1.1 Requisitos do sinal

As impossibilidades dispostas no artigo 124 da Lei nº 9.279/1996 decor-
rem de distintas razões, ou seja, em razão da (a) constituição do sinal, (b) 
liceidade, (c) distintividade e (d) disponibilidade do sinal.8 

a. No que diz respeito da constituição do sinal, são analisados os as-
pectos da representação gráfica do sinal (sonoro, gustativo, olfativo) 
e aspectos da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de 
acondicionamento ou ainda, aqueles que não podem ser dissocia-
dos do efeito técnico, constituído por letras, algarismos, datas e/ou 
cores. Enquanto a legislação brasileira admite o registro somente de 
sinais que sejam, a priori, passíveis de serem percebidos visualmen-
te, outros países admitem o registro de sinais que sejam passíveis de 
representação gráfica, como o registro da Sony Corporation (registro 
nº 008411969, 27/01/2010, classe 9) ou ainda, os demais depósitos 
e/ou registros realizados na Oficina de Harmonização do Mercado 
Interno (OAMI) até 17/02/2010, totalizando 123.9 Sem dúvida, isso 
constitui um ponto a ser discutido em uma eventual revisão legisla-
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tiva, principalmente, para se equiparar às principais leis estrangeiras 
e, para a ratificação de tratados internacionais.

Figura 6.2 - Sony Corporation
Fonte: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg#
Acesso realizado em: 02 mar. 2010

b. A liceidade/licitude engloba os sinais que possuam caráter público 
ou oficial, os sinais contrários à moral e aos bons costumes e ain-
da, seu aspecto enganoso que induza a falsa qualidade ou quando 
conflite com uma indicação geográfica. Impõe-se que a atividade/
objeto seja lícito (artigo 128 da Lei nº 9.279/1996), bem como a ve-
racidade (art. 124, X, Lei nº 9.279/1996) impõe à marca a obrigação 
de não conter inverdades, de modo a induzir o consumidor a erro 
acerca da origem e da qualidade do produto ou serviço.

No caso, proíbe-se o registro do sinal “Ópio” para droga, mas não para 
perfumes, como no caso do Opium (Yves Saint Laurent) ou, se fosse o 
caso, do registro do nome popular Adidas Hemp para os tênis Adidas Ga-
zelle II Natural, lançados na década de 90.

c. Na distintividade serão analisados se o sinal é genérico, comum, 
qualitativo (Agronutre XXX) ou então, simplesmente descritivo; 
termo técnico (Agronegócio XXX) e sinal utilizado somente para 
fins de propaganda.  Assim, para que um sinal seja distintivo é indis-
pensável que exerça a função de diferenciar um produto de outro.

O registro de sinais descritivos ou sugestivos, mesmo revestidos da distin-
tividade necessária, deve ser evitado, pois impõe ao titular o ônus de con-
viver com outras marcas, também compostas por esses sinais, porquanto 
as empresas não deterão a exclusividade do uso do termo - apostilamento 
da indicação “sem direito ao uso exclusivo”.
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Figura 6.3 – Perfume
Fonte: http://blogalize.net/adidas-hemp.html
http://www.ysl-parfums.com/yves-saint-laurent-parfums-beaute/parfu-
ms/les-feminins/homegamme-opium-fr-@/index.jspz?id=1113
http://saritaperfumesmaquilhagem.blogspot.com/2009/11/mulher-ge-
nericos-yves-saint-laurent.html
www.opioids.com/opium/faq.html
http://1.bp.blogspot.com/_JOIuld89H1s/ShYa5y5FoeI/AAAAAAAAA-
XE/UqS5oVNhJdM/s400/maconha.jpg
Acessos realizados em: 02 mar. 2010

Atualmente, encontram-se 216 ocorrências na base de dados do INPI 
de sinais depositados e/ou registrados, utilizando com o sinal descriti-
vo “Agronegócio”. São exemplos, o registro nº 823883558 para Semilha 
Agronegócios (classe 31) e o registro nº 826294871 para Barouk Agrone-
gócios, classe 31. Nesses casos, a lei admite a convivência dessas marcas e 
a proteção recai sobre a distintividade impressa sobre o conjunto. Porém, 
as empresas não detêm a exclusividade do uso do termo Agronegócio, pois 
é ligado à área de atuação destas. 

Logo, a proteção conferida recai sobre o conjunto e sobre a forma distin-
tiva impressa ao sinal e não sobre a palavra em si.10

Existem casos nos quais se conferiu, erroneamente, a exclusividade, como 
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o registro concedido à empresa alemã Rapunzel para o termo rapadura, 
uma denominação descritiva e, por isso, pertencente ao domínio público. 
O Brasil, por discordar do registro, já mobilizou suas representações diplo-
máticas em Berlim, Washington e Brasília contra a empresa, atualmente, 
titular da marca rapadura na Alemanha e nos Estados Unidos. (Registrada 
como marca nº 74361568 – Ver base do United States Patent and Trademark 
Office  - USPTO)11 

Figura 6.4 – Rapadura
http://www.ettlt.com/wp - content/uploads/2009/01/rapadura.jpg
http://etudo_mudou.zip.net/images/rapadura.jpg 
Acesso realizado em 02 mar.2010

d. Na disponibilidade, serão considerados se o sinal é a designacão 
ou sigla de entidade ou órgão público; se é elemento característivo 
ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa 
e os direitos de personalidade. Dessa forma, para que o sinal possa 
ser registrado como marca, é necessário que o mesmo atenda aos 
requisitos de disponibilidade e, consequentemente, da novidade 
(ainda que relativa). 

Para que o sinal seja registrado ele deve estar disponível, ou seja, que não 
esteja sendo usado por terceiro para designar produtos ou serviços idênti-
cos similares e afins. Ou ainda, não pode se objeto de proteção por direito 
personalíssimo, direito de autor, de instituição pública, nome comercial, 
etc. A disponibiliade implica que o sinal não poderá ser objeto de outros 
direitos de terceiro, conforme será abordado mais adiante. O mesmo si-
nal, ainda que registrado para determinado produto, pode ser registrado 
por outro titular para identificar outra gama de produtos que não guar-
dem afinidade entre si.
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A afinidade dos produtos e/ou serviços é a eficácia da marca fora da 
classe a qual originariamente foi protegida, sem que, no entanto, esta 
goze de proteção de marca de alto renome. Considera-se produtos afins 
“aqueles que, embora de espécies distintas, guardam uns com os outros, 
certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão 
das suas finalidades/destino ou ainda das novas tecnologias”. INPI. Re-
solução nº 051/1997. Disponível em: <http://www6.inpi.gov.br/legis-
lacao/resolucoes_portarias.htm?tr7>.  Acesso em: 17 fev. de 2010.

A Classificação Internacional de Produtos e Serviços (NCL), hoje adotada 
pelo Brasil, dispõe de uma gama de produtos e serviços inseridos em cada 
classe segundo o gênero. A partir dessa classificação é possível a convivên-
cia de marcas iguais, desde que para produtos distintos. Dada a novidade 
relativa da marca, o princípio da especialidade admite marcas iguais para 
produtos diferentes, desde que a convivência não gere confusão ou asso-
ciação ao consumidor. 

A Classificação Internacional de Produtos e Serviços (NCL) foi firma-
da em 1957, pelo Acordo de Nice. O Brasil, embora não signatáio do 
Acordo, adotou a Classificação a partir de janeiro de 2000, conforme 
Ato Normativo nº 150/1999. A Classificação Internacional de Produ-
tos e Serviços é composta de uma lista de classes, assim como em suas 
origens, acompanhada de notas explicativas e de uma lista alfabética de 
produtos e de serviços. Os dados que encabeçam a classe descrevem, em 
linhas gerais, a natureza dos produtos ou serviços contidos em cada uma 
das atuais 45 classes, 34 de produtos e 11 de serviços.

Na biblioteca virtual você encontrará textos que irão complementar o 
entendimento desta aula e esclarecimentos sobre outros tipos de sinais 
distintivos, como, por exemplo, as indicações geográficas.

6.1.2 Natureza das marcas

Segundo seu uso as marcas podem ser de produto ou serviço, coletiva ou 
de certificação. 

a) As marcas de produto ou serviço

As marcas de produto ou serviço são utilizadas para diferenciá-los de ou-
tros idênticos, semelhantes ou afins, utilizados por terceiro.12 Este é o caso 
do registro da Embrapa (registro n° 006791484) para designar os serviços 
auxiliares às atividades agropecuárias, do depósito nº 900520566 para a 
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marca Caprilat, que distingue os produtos derivados do leite de cabra e o 
registro nº 900092203 para a marca Bom Gosto, para Leite condensado e 
Doce de leite.

Figura 6.5 - Bom Gosto
Fonte:http://amostragratisnetaprovados.blogspot.com/2010_01_01_ar-
chive.html
Acesso realizado em: 02 mar. 2010

Um exemplo de registro de marca de serviço voltada para o agronegócio 
é o de titularidade da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
do Estado do Tocantins, a marca Agrotins, depósito nº 827310986. Esta 
marca foi apresentada na forma mista, conforme se visualiza no site do 
INPI.

Também como exemplo, podemos citar o depósito de marca do projeto 
Talentos do Brasil, depósito de marca mista nº 829160957, que é vinculado 
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e que tem por objetivo 
promover a organização de comunidades rurais, de forma que se fortaleça 
a participação coletiva, principalmente, familiar, visando essencialmente 
o artesanato como meio estratégico de desenvolvimento sustentável.

Não se pode confundir a proteção conferida à marca, enquanto sinal 
diferenciador dos produtos, com os registros de produtos efetuados no 
MAPA ou na ANVISA. Cada órgão possui competência distinta, ou seja, 
enquanto o INPI registra os sinais (marca) utilizados comercialmente 
para identificar um produto, a ANVISA e o MAPA são competentes para 
o registro do produto em si, ou seja, confere-lhe autorização para co-
mercialização, pois a esses órgãos compete a regulamentação, o con-
trole e a fiscalização de determinados produtos e serviços, conforme a 
legislação em vigor. Além disso, o MAPA desenvolve políticas agrícolas 
e fomento agropecuário, defesa sanitária animal e vegetal, fiscalização 
dos insumos, assim como classificação e registro de produtos, como é o 
caso das bebidas (alcoólicas e não alcoólicas, desde que tenham origem 
agrícola) e outros produtos agrícolas que são de sua competência, etc. 
(Veja-se art. 27, Lei nº 10.683/2003).
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Veja os links dos referidos órgãos: Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento –  www.agricultura.gov.br

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – www.anvisa.gov.br

INPI – www.inpi.gov.br

Acessos realizados em: 02 mar. 2010

É importante destacar que está legitimada a requerer o registro de marca 
de produto ou de serviço qualquer pessoa, física (natural13) ou jurídica, de 
caráter privado ou público, nacional ou estrangeira. A lei insere um limi-
tador para o titular, o que significa que para as pessoas de direito privado 
exige-se o registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e 
licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta 
ou indiretamente.14 

Outro ponto que merece atenção é a cotitularidade. A Lei nº 9.279/1996, 
ao dispor sobre a titularidade da marca, peca ao omitir sobre a cotitulari-
dade destas, ao contrário de outros países que admitem a copropriedade, 
nos termos da CUP, como é o caso da Argentina, da França, entre outros.

Para ler sobre a titularidade em propriedade intelectual veja:

ZIBETTI WÜST, Fabíola. A titularidade sobre os bens Imateriais. Universida-
de Federal de Santa Catarina, 2008.  274 p. Dissertação de mestrado, Cur-
so de Pós-Graduação em Direito/UFSC, Florianópolis, 2008.

b) As marcas coletivas

A marca coletiva identifica produtos ou serviços provindos de membros 
de uma determinada entidade.15 Estas marcas indicam que um produto ou 
serviço provém de determinada origem e/ou que o serviço é prestado por 
uma pessoa membro da coletividade (Associação, Cooperativa). 

O elemento característico do registro é o regulamento de utilização (uso), 
pois dispõe sobre as condições e proibições de uso da marca, o qual será in-
tegralmente depositado no INPI, inclusive em suas eventuais alterações.16 

Como exemplo, veja-se o depósito nº 829839607 para a marca coletiva Vi-
nhos do Brasil, de titularidade do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN) 
e o depósito nº 829578633 para a marca Wines from Brazil, de titularidade 
do referido Instituto. Nesse caso, o objetivo do instituto é que os produ-
tores venham a utilizar a marca Wines from Brazil, por exemplo, para se 
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destacar no mercado internacional, o que já vem sendo feito com bastante 
sucesso. 

Outro exemplo de marca coletiva é o depósito da Associação Brasileira de 
Melhoramento de Plantas, depósito nº 829218785,  NCL(9 ) 41.

Figura 6.6 - AssociaçãoBrasileira de Melhoramento de Plantas
Fonte: INPI

Para que você entenda melhor o regulamento de uso, acesse a biblioteca 
virtual e leia os regulamentos de uso depositados no INPI para as referi-
das marcas coletivas do Instituto Brasileiro do Vinho. 

O registro pode ser requerido por pessoa designada pelos membros da 
entidade, a qual poderá exercer atividade distinta de seus membros, entre-
tanto, está legitimado para requerer o registro somente a pessoa jurídica, 
de caráter privado ou público, sendo este o titular da marca. A legislação 
não faz distinção entre as pessoas jurídicas de direito público ou direito 
privado, nacionais ou estrangeiras, com sede no Brasil ou no exterior. 
Diferentemente das marcas de produto ou serviço, a marca coletiva não 
pode ser solicitada por pessoa física (natural).17 

No Brasil, observa-se um claro movimento no sentido de estabelecer po-
líticas de efetiva valorização da produção local, visando o incremento da 
competitividade empresarial. As marcas coletivas bem como as indicações 
geográficas podem contribuir significativamente para a valorização de de-
terminado produto ou região, como é facilmente identificável no setor 
de agrobusiness internacional (França e Itália, por exemplo) ou ainda, lo-
calmente, no Vale dos Vinhedos, primeira indicação geográfica brasileira 
reconhecida.

A criação de marca coletiva permite que pequenos produtores cresçam 
em parceria e disputem clientes com empresas de maior porte. Seja por 
meio de um APL ou de uma cooperativa local, não resta dúvida que a 
ação conjunta reduz os custos, tendo nas marcas coletivas uma forte fer-
ramenta de divulgação dos produtos produzidos localmente.



216

c) As marcas de certificação

As marcas de certificação são usadas para atestar a conformidade de um 
produto ou serviço a determinadas normas ou especificações técnicas, 
principalmente, quanto à qualidade, natureza, material utilizado e meto-
dologia empregada. Ou seja, é um meio de informar o público de que o 
objeto distinguido se conforma a normas ou padrões específicos.18  

As marcas de certificação são um instrumento eficaz para diferenciar os 
produtos ou serviços, independente de sua origem, haja vista o seu objeti-
vo não ser indicar a procedência empresarial, mas destacar ou atestar de-
terminadas características e especificações as quais produtos ou serviços 
foram submetidos.

Tanto as marcas coletivas como as de certificação constituem-se em fer-
ramentas de competitividade, principalmente, para as pequenas e médias 
empresas, pois podem agregar valor aos produtos e serviços. Considere, 
por exemplo, a tendência mundial de proteção do meio ambiente e da ali-
mentação. Neste contexto, a marca de certificação garante que determi-
nado produto não é tóxico ou seu cultivo é isento de produtos químicos,  
ou então, sua fabricação respeita o meio ambiente.

Figura 6.7 - Tio João
Fonte:www.calmonrepresentacoes.com.br/painel
Acesso realizado em: 02 mar. 2010
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Além disso, o uso da marca de certificação é simultâneo à marca do produ-
to certificado que recebeu o selo, isto é, a marca de certificação. 

Diferentemente da marca coletiva, a de certificação pode ser requerida 
por qualquer pessoa, física (natural) ou jurídica, nacional ou estrangeira, 
preenchidos os requisitos legais. Assinala-se que em alguns países não se 
admite que a pessoa física seja titular de marca de certificação, como é 
o caso da França.19 Sendo pessoas jurídicas de direito privado, exige-se a 
comprovação de que exercem a atividade de forma efetiva e lícita e de 
que não exercem atividade que guarde relação direta ou imediata com o 
produto ou serviço a ser certificado.20

Quem certifica é uma autoridade certificadora, instituição independente 
da relação comercial que está sendo certificada, ou seja, instituição não 
ligada à empresa a qual requer a certificação de seus produtos ou serviços. 

Como exemplo, podemos citar a Associação de Certificação Instituto 
Biodinâmico (IBD), depósito nominativo nº 828917477, que visa certi-
ficar produtos biodinâmicos. Como exemplos de produtos certificados 
pelo IBD, alguns produtos produzidos pela empresa Freitas - Alimentos 
Naturais Ltda., titular da marca Da Colônia (depósito e/ou registros nº 
820467626, 817677771, 824104390, 824104420) ou ainda, o café da marca 
Treviolo (Registro nº 817604456), da empresa Treviolo Café Ltda., certifi-
cado, segundo o padrão Instituto Biodinâmico, como café orgânico.

Figura 6.8 Produtos Da Colônia
Fonte:http://www.dacolonia.com.brAcesso realizado em: 02 mar. 2010

No caso da certificação da IBD para produtos biodinâmicos, um exem-
plo interessante é do arroz biodinâmico produzido em Sentinela do Sul, 
RS.

Para ler sobre este caso veja: 



218

HOFF, D. N. ; BRUCH, K. L. Modificações na estrutura de uma filière 
ocasionadas por diferenças de finalidades entre os sistemas do produtor 
rural e do indústrial de beneficiamento: o caso do arroz biodinâmico de 
Sentinela do Sul, RS. Organizações Rurais e Agroindustriais, v. 3, p. 1-20, 
2007.

Outro exemplo de marca de certificação é a ABIC, de titularidade da 
Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC (depósito misto nº 
827444141), para os serviços de controle de qualidade do café. Neste caso, 
vale destacar que existem certas dúvidas se a própria ABIC se enquadra-
ria como marca de certificação, exatamente pela relação direta que existe 
com os produtos certificados.21

Equívocos como este da ABIC podem ser facilmente verificados, como 
ocorre com o depósito da Associação Catarinense dos Produtores de Vi-
nhos Finos de Altitude (ACAVITIS), depósito nominativo 829538950, para 
certificar vinhos finos de altitude.  Neste caso, é interessante questionar 
se este seria o caso de uma marca de certificação ou uma marca coletiva, 
posto que os produtos a serem certificados pertencem aos associados da 
própria ACAVITIS, questionando-se, desta forma, se esta não tem relação, 
mesmo que indireta, com o produto. E, neste ponto, é importante frisar 
que o INPI entende o interesse direto de forma ampla. 

Realidade não muito distinta ocorre com as mais diversas categorias de 
produtos. Outro exemplo de associação que certifica produtos nos quais 
possui interesse é o Selo de Pureza 100% Búfalo da Associação Brasileira 
de Criadores de Búfalo, depósito nº 822692848 (INPI).

Figura 6.9 Associação Brasileira de Criadores de Búfalo
Fonte: http://www.bufalo.com.br/mozzarellabufala/mozzarella.asp
Acesso realizado em: 02 mar. 2010

Neste cenário, não se pode esquecer que o Brasil destaca-se tanto como 
produtor quanto exportador de produtos, tais como a soja, fruta, carne, 
etc. Para tanto, o país já vem implementando o sistema de rastreabilidade 
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nas cadeias de produção, garantindo, assim, o cumprimento de regula-
mentos como o da União Européia. 

As marcas de certificação, neste quadro, constituem-se em uma ferramen-
ta positiva, haja vista que certificam o produto e garantem certos parâme-
tros ao consumidor, como a qualidade, a origem conhecida, etc.22 

Além disso, as marcas de certificação não se confundem com o uso de 
selos que servem para garantir a conformidade de um produto com os 
padrões mínimos legais, como é o caso do Selo de Inspeção Federal (SIF) 
ou ainda, uma certa prática agrícola (produção integrada), posto que se 
trata de padrões oficiais distintos de uma marca de certificação. A marca 
de certificação compreende necessariamente, sua característica de signo 
distintivo para atribuir uma determinada qualidade ou característica que 
foi certificada e não pode ser confundida com a fiscalização que normal-
mente exerce um órgão oficial. 

Figura 6.10 SIF - Fonte:http://www.guahyba.vet.br/figuras/sig_sif.jpg
Acesso realizado em: 02 mar. 2010

Para ler mais sobre os selos, acesse o artigo disponível na biblioteca vir-
tual: FERREIRA, G., BRUCH; K. L.; BLUME; R.; SILVA, T.N. da; , GONÇALVES, 
W. M.. The food safety and the certfication in the international treaties 
and in the brasilian legal system as competitiveness factors: a case in 
erva-mate.

6.1.3 Marcas segundo sua forma de apresentação 

As marcas podem ser constituídas de distintas formas, contudo, antes de 
mais nada, é importade destacar que na apresentação da marca, o titular 
pode reivindicar as cores. A cor se constitui em um elemento da marca, 
sendo sua reprodução igualmente punível, podendo ensejar ação de abs-
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tenção de uso pela prática concorrencial desleal. Porém, o registro das co-
res de forma isolada não é permitido, segundo a lei de propriedade indus-
trial, sendo registráveis as combinações de cores, desde que estas sejam 
dispostas de forma distintiva.23

Caso nenhuma reivindicação seja feita, o titular poderá variar no uso das 
cores em sua marca. Entretanto, quando reivindicada, o titular deverá uti-
lizar a marca somente com as cores indicadas no pedido de marca que irá 
gerar o Certificado de Registro. A opção de registro reivindicando a cor 
é uma decisão essencial e estratégica da empresa, podendo ter influência 
singular nos casos de litígio.

a) Marca nominativa

A marca nominativa constitui-se por uma ou mais palavras no sentido 
amplo, compreendendo os neologismos e as combinações de letras e/
ou algarismos romanos e/ou arábicos. O direito do titular, ao adotar, por 
exemplo, uma palavra para distinguir os seus produtos ou serviços, recai 
sobre a própria palavra, ideal ou abstratamente considerada. 

São exemplos de marcas nominativas registradas no INPI, os registros nº 
820245895 para a marca Cachaça 51 - Caipirinha Mix; 827191146 para a 
marca AGFIX, 002725827 para a marca Agrovet, 811078167 para Agrovale, 
etc.24

b) Marca figurativa

A marca figurativa é composta de desenho, imagem, figura, símbolo ou 
forma fantasiosa de letra e número como, por exemplo, o registro nº 
006791484 de titularidade da EMBRAPA, e o depósito nº 818752262, de 
titularidade da Cooperativa Nacional de Apicultura Ltda.25 

A proteção da marca figurativa recai sobre a figura em si, bidimensional, 
e não sobre a palavra ou termo que ela representa. O uso da marca figu-
rativa, dada a particularidade de sua apresentação, não comporta modi-
ficações, devendo ser utilizada nos termos do Certificado de registro da 
marca, conforme dispõe o artigo 143, II, da Lei nº 9.279/1996. 

c) Marca mista

A marca mista é a combinação de elementos nominativos e figurativos 
ou aquela em que a grafia do elemento nominativo seja apresentada de 
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forma estilizada. Neste caso, a proteção recai sobre os elementos nomina-
tivos e figurativos em seu conjunto. Como exemplos de marca mista, de-
positadas e/ou registradas no INPI, ligadas à área do agronegócio temos 
a criação da nova marca da ourofino (Ourofino Saúde Animal Ltda.). Veja, 
ao lado, a ilustração de um dos novos depósitos (misto) efetuados pela 
empresa Ourofino Saúde Animal Ltda.

Figura 6.11 Depósito nº 901194786
Fonte: Ourofino/INPI

d) Marca tridimensional

A marca tridimensional é aquela constituída pela forma plástica de pro-
duto ou embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si e esteja 
dissociada de efeito técnico. 

A marca tridimensional pode ser utilizada para produtos (garrafa contour 
da Coca-Cola, por exemplo), mas nada impede que seja utilizada para ser-
viços, como é o caso dos pedidos da Petrobrás (Petrobrás Ditribuidora 
S/A), nº 822421178, nº 824730496, nº 822421186 que ilustram as estações 
de postos de combustíveis. Outro exemplo de marca tridimensional, ainda 
que não ligada ao agronegócio, é o depósito nº 828118019 de titularidade 
da Stokely-Van Camp Inc. para a marca Gatorade.26
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Outro ponto importante a ser destacado é que o registro de uma marca 
tridimensional não se confunde com o registro de um desenho industrial. 

Para escolher qual a melhor forma de proteção para a forma do seu pro-
duto ou embalagem, é importante ter em mente qual o objetivo almejado 
com a proteção. Assim, além de acompanhar a aula de desenho industrial, 
veja o quadro resumo abaixo com as principais diferenças entre os insti-
tutos.

Marcas tridimensionais Desenho industrial

Exige novidade relativa Exige novidade absoluta, o 
que significa que não pode 
estar compreendido no estado 
da técnica (artigo 96 da Lei nº 
9.279/1996), ou seja, tudo que 
tenha se tornado acessível ao 
público pelo uso ou qualquer 
outro meio.

Não impõe originalidade, nem 
ornamentação. Ainda que exija 
a distintividade, ela é analisada 
em relação aos produtos ou 
serviços, agrupados segundo a 
Classificação Internacional de 
Produtos e Serviços, ou seja, 
dentro de determinado seg-
mento de atuação do titular do 
pedido de marca.

Impõe originalidade, novidade 
e ornamentação. A originali-
dade é em relação aos objetos 
existentes.

Não exige aplicação industrial Exige aplicação industrial

Prazo de proteção de 10 anos, 
prorrográveis.

Proteção de 10 anos contados 
da data do depósito, prorrogá-
vel por 3 períodos sucessivos de 
5 anos cada.

Quadro 6.1 - Elaborado por Michele Copetti
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Para que você entenda as diferenças entre marca e desenho indutrial, 
bem como os possíveis conflitos com os direitos autorais, leia o artigo 
“A propriedade industrial e os direitos autorais: agregando distintos regimes 
de proteção” disponibilizado na biblioteca virtual. Este artigo lhe ajudará 
a entender melhor as diferenças entre os institutos e lhe fornecerá parâ-
metros para participar do Fórum de Conteúdo.

O que leva uma empresa a depositar uma determinada embalagem 
como marca tridimensional ao invés de depositá-la como desenho in-
dustrial? 

Acesse o AVEA do Curso e participe deste debate, a sua opinião é funda-
mental para o desenvolvimento deste curso.

6.1.4 Princípios e exceções aplicáveis às marcas

A proteção conferida às marcas está baseada em dois princípios: o da ter-
ritorialidade e o da especialidade.

O princípio da territorialidade dispõe que o titular terá o direito ao uso 
exclusivo da marca em todo o território nacional com o registro válido. Ao 
estabelecer esse princípio, porém, a lei se preocupou em dispor sobre as 
exceções, ou seja, a lei protege as marcas notoriamente conhecidas, inde-
pendente de estas estarem registradas no País.27

O princípio da especialidade concede ao titular o uso exclusivo da marca 
no segmento de mercado no qual possui sua atividade precípua. A prote-
ção assegurada recai sobre produtos ou serviços correspondentes à ativi-
dade do titular, visando distingui-los de outros idênticos ou similares, de 
origem diversa. 

A exceção ao princípio da especialidade é concedida à marca registrada 
cujo renome transcende seu segmento de mercado original, assegurando-
lhe proteção especial em todas as classes.28 Para pleitear o reconhecimento 
de marca de alto renome, o requerente deve fazê-lo nos termos da Resolu-
ção nº 121/2005, que normatiza os procedimentos para o reconhecimen-
to do alto renome, ou seja, é pela via incidental, como matéria de defesa, 
que se pleiteia a referida proteção.

O INPI já conferiu status de alto renome às marcas Ninho (2005), Perdigão 
(2006), Natura (2005), Pirelli (2004), etc. Cabe salientar que a proteção 
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assegurada à marca de alto renome impede futuros registros ou uso por 
terceiros, porém não retroage às marcas já registradas.

Proteger os titulares da marca dentro dos limites do princípio da especia-
lidade, isto é, no segmento de mercado de atuação e na correspondente 
classe em que foi depositado ou registrado sinal distintivo, não significa 
que não sejam admitidas outras exceções, como é o caso da afinidade entre 
os produtos e/ou serviços identificados pela marca. O critério de classes, 
estabelecido pela NCL, é apenas uma ferramenta facilitadora para fins de 
busca. Entretanto, os depósitos podem ser indeferidos caso o examinador 
perceba que há possibilidade de confusão ou associação, independente da 
classe não ser a mesma.

Quer saber mais sobre o tema: COPETTI, Michele. Direito de Marcas: A afi-
nidade como exceção ao princípio da especialidade. Universidade Federal 
de Santa Catarina, 2008.  274 p. Dissertação de mestrado, Curso de Pós-
Graduação em Direito/UFSC, Florianópolis, 2008.

GONZÁLEZ-BUENO, Carlos. Marcas notorias y renombradas: en la ley y la 
jurisprudência. Madri: La Ley, 2005. P. 93 e ss.

MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. Madri: 
Civitas, 1995. 

SCHMIDT, Lélio Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. In: 
JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Propriedade in-
telectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 

6.1.5 Proibições absolutas e relativas para o registro de uma 
marca 

As impossibilidades, absolutas ou relativas, dispostas no artigo 124 da Lei 
nº 9.279/1996 decorrem de distintas razões, ou seja, em razão da consti-
tuição do sinal, liceidade, distintividade e disponibilidade do sinal, confor-
me já fora exposto. Assim, proíbe-se, o registro de sinais de cunho oficial;29 
sinais que carecem de distinguibilidade e/ou sejam descritivos (rapadura 
para rapadura, opala para pedras, etc);  sinais que proíbem a falsa indica-
ção; proteção do nome empresarial e ao título de estabelecimento; sinais 
ou expressões empregadas como meio de propaganda (proteção pelos Di-
reitos Autorais – Lei nº 9.610/1998);30 direitos de personalidade e direitos 
autorais; desenho industrial; dualidade de marca e conflito com marca 
registrada.

i
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A seguir serão expostas as proibições que mais ensejam conflitos.

Para que você entenda o rol das proibições é essencial que você leia 
atentamente o art. 124 da Lei nº 9.279/1996. Note que no texto da lei 
se utiliza o termo “salvo quando”. Isso indica uma proibição relativa, na 
medida em que se admite o registro quando preenchido o requisito dis-
posto pela lei.

6.1.5.1 A proteção dos nomes empresariais e do título de esta-
belecimento

O nome empresarial, o título de estabelecimento e a marca, bem como os 
nomes de domínio (Comitê Gestor da Internet no Brasil (Cgi .br), embo-
ra possuam semelhanças, não se confundem entre si. Pode-se citar como 
exemplo disso o caso da Tortuga Companhia Zootécnica Agrária S/A, 
designando o nome empresarial, Tortuga, somente para o título de esta-
belecimento e Tortuga como marca (Registro nº 005017360, 003276970, 
004510046, etc.)31 Veja o caso da empresa Bunge. Seu nome empresarial é 
Bunge Alimentos S/A, enquanto seu título de estabelecimento é apenas 
Bunge e Benta Mix, Soya, Cyclus, Salada, Primor, Delícia são marcas de 
produtos por ela comercializados.32

Figura 6.12
Fonte: INPI e http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/08/bunge-
do-campo-sua-mesa.html
Acesso realizado em: 02 mar. 2010

Os nomes empresariais são protegidos sob os ditames da Lei nº 8.934/1994, 
bem como das disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) que dis-
põem que a proteção ao nome empresarial decorre, automaticamente, do 
arquivamento dos atos constitutivos ou de suas alterações na respectiva 
Junta Comercial33, devendo obedecer aos princípios da veracidade e da no-
vidade.34 No caso de Cooperativas, Associações e Fundações, a proteção 
se dá com o arquivamento dos atos constitutivos no Cartório de Registro 
de Pessoas Jurídicas.
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Esclarecido isso, há que se considerar que nome empresarial e marca se 
encontram disciplinados por leis próprias e não compete à Junta Comer-
cial ou ao Cartório apreciar a questão relativa à proteção da marca, cuja 
atribuição é do INPI. Os conflitos entre marca e nome empresarial são re-
solvidos, em breve síntese, pelo princípio da anterioridade e pelo princípio 
da especialidade. 

Nos casos em que a anterioridade é do nome empresarial, ocorrendo con-
fusão ou associação, prevalecerá o nome empresarial, enquanto na segun-
da possibilidade de conflito, ocorrendo confusão ou associação, prevale-
cerá a proteção da marca (anterior), segundo o princípio da especialidade, 
o que significa dizer que não pode o detentor do nome empresarial atuar 
no ramo abrangido pela marca. 

Assim, analisados esses pontos, é oportuno destacar que o depositante de 
pedidos de registro de uma marca observe as proibições legais, valendo-
se dos instrumentos de busca prévia, sem os quais poderá passar longo 
período investindo numa marca e, por decisão administrativa ou judicial, 
perder todo o seu investimento.

6.1.5.2 Marcas que constituem indicação geográfica ou indu-
zam à falsa indicação

Neste caso, a lei veda o registro de sinal que induza a falsa indicação seja 
quanto à origem e à procedência, bem como a natureza, qualidade ou 
utildade do produto ou serviço a que a marca se destina. Igualmente, veda 
o registro de um sinal que se constitua em indicação geográfica, sua imita-
ção suscetível de causar confusão ou sinal que possa, falsamente, induzir 
indicação geográfica. 35

O exame da qualidade36, por exemplo, considerará a existência de indica-
ção de uma qualidade intrínseca do produto, bem como a da falsa proce-
dência considerará a origem do produto, e assim sucessivamente. É cediço 
que, é irregistrável o termo Calçados de Novo Hamburgo, para produtos 
fabricados em Santa Catarina ou Piauí, ou ainda, o termo Computadores 
da China, pois é insuscetível de registro como marca, pois induz a falsa 
origem do produto.

A razão da proibição do registro para um sinal que se constitua em indi-
cação geográfica (art. 124, IX, da Lei no 9279/1996) é justificada, pois visa 
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proteger os produtores estabelecidos num local contra terceiros e os pró-
prios consumidores que, pelo uso de determinada marca, podem ser indu-
zidos à confusão. Portanto, seja na apresentação do produto seja compon-
do o sinal objeto de proteção como marca, somente aqueles pertencentes 
à região protegida como indicação geográfica é que poderão utilizá-la. 

Dessa forma, enquanto as marcas são o sinal que permite ao consumidor 
identificar e diferenciar um produto e/ou serviço de outro, a indicação 
geográfica identifica a origem, a proveniência destes como próprios de 
uma determinada região. As indicações geográficas e as marcas podem 
ser utilizadas para produtos industriais ou agrícolas. Porém, as primeiras 
indicam a procedência dos produtos e serviços, visando, essencialmente 
o fomento do comércio, na medida em que informam ao adquirente e 
lhe garantem certa qualidade e ou características que se devam exclusiva-
mente ou essencialmente, ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e 
humanos, enquanto a marca diferencia o produto em si, independente de 
seu lugar de fabrico ou comércio.37  

Isso não siginifica que a lei vede o registro de todo e qualquer nome ge-
ográfico, pois o que se proíbe é a falsa procedência. Assim, a lei permite, 
que um nome geográfico que não constitua uma indicação geográfica 
possa servir como uma marca. Esse é o caso, por exemplo, da marca Casas 
Bahia, que, embora contenha o nome de um Estado, não induz o consu-
midor a confusão.38

Mesmo em se tratando de uma origem verdadeira, a questão da exclusi-
vidade deve ser analisada com cautela, pois com o registro, conferir-se-á 
a exclusividade do uso de um nome de uma localidade, em detrimento 
de todos os seus concorrentes. Esta mesma advertência vale não só para 
o nome geográfico em si, mas para outros sinais ou símbolos, bem como 
para adjetivos que possam levar ao erro quanto à origem do produto ou 
serviço.39

Próximo a esse grupo está à proibição de reproduzir ou imitar sinal que 
tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro. 
Neste caso, quando se trata de marca coletiva, cabe lembrar que somen-
te aqueles membros da coletividade estarão legitimados a utilizar o sinal 
protegido como marca. Para a marca de certificação, somente aqueles 
autorizados pelo titular da marca de certificação, após comprovação dos 
requisitos exigidos pela organização certificadora, poderão fazer uso do 
sinal.
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Para saber mais sobre as indicações geográficas, acesse a biblioteca vir-
tual e leia os textos de autoria de Kelly L. Bruch e ainda acompanhe a 
aula de indicação geográfica:

“Indicações Geográficas para o Brasil” – Primeira parte

“Análise da legislação brasileira sobre Indicações Geográficas” – Segun-
da Parte

“Por fim, os problemas concretos das Indicações Geográficas brasileiras” 
– Terceira parte

6.1.5.3 Conflitos com marca registrada e outros institutos

A lei não veda apenas novos registros que possam confundir-se com uma 
marca anterior, mas veda a confusão com outros institutos protegidos pe-
los direitos da propriedade intelectual. Isso é verificado ao se proibir, por 
exemplo, o registro como marca de um objeto que esteja protegido pelo 
desenho industrial de terceiro ou obras protegidas por direitos autorais.  

Ou ainda, embora não pareça óbvio, pode haver confusão entre a denomi-
nação de uma cultivar e uma marca registrada. Dessa forma, o depositan-
te de uma marca ou até mesmo o depositante de uma cultivar deve reali-
zar uma busca de anterioridade para conferir se existe direito de terceiro 
sobre o sinal escolhido. Veja-se, por exemplo, na proteção das cultivares. 

Essa proibição não aparece na Lei nº 9.279/1996, mas no Decreto nº 
2.366/1997 que regulamenta a Lei nº 9.456/1997, que institui a Proteção 
de Cultivares, determina em seu artigo 7º a forma de composição da de-
nominação da cultivar. 

Dessa forma, conforme disposto no art. 7º do Decreto nº 2.366/1997, o 
titular não poderá utilizar, como denominação da cultivar, uma designa-
ção que reproduza marca de produto ou de serviço que esteja vinculado 
à área vegetal ou de aplicação da cultivar (o que a confundiria com uma 
indicação geográfica), ou marca notória. Na dúvida, uma pesquisa prévia 
é sempre bem vinda. 40 

Parece óbvio que a diferenciação de produtos ou serviços no mercado 
pelo uso de marcas facilita a livre concorrência e o progresso econômico. 
Um caso de sucesso no agronegócio é o da marca Miolo. Ela é uma em-
presa familiar que há poucos anos cresceu muito e alcançou projeção in-
ternacional, investindo em marketing e também na valorização da marca. 
Hoje, a grande maioria das pessoas liga a marca Miolo a vinhos brasileiros.
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6.1.6 Procedimento de registro prazo de proteção 

A lei brasileira concede proteção para as marcas aos interessados que pre-
encham os requisitos legais, respeitando-se o trinômio “solicitação, obten-
ção e manutenção”. Para o registro, o interessado deverá depositar sua 
marca no respectivo órgão competente que, no caso brasileiro, é o INPI 
e pagar as taxas pertinentes, conforme tabela de custos disponivel no site 
deste órgão. 

O registro válido garante a titularidade pela anterioridade do pedido, ou 
seja, salvo exceção, o titular do registro será o primeiro requerente (obten-
ção), podendo impedir os seguintes que com ele concorram no mesmo 
segmento.41 Desse modo, caso o sinal escolhido para identificar o produto 
ou serviço já estiver registrado no INPI e protegido para a mesma classe 
vinculada ao seu produto ou serviço, a princípio, ele não estará disponí-
vel.42 

O registro, e apenas este, concede ao titular o direito de propriedade sobre 
a marca, enquanto o depósito é mera expectativa de direito. A vigência 
do registro de marca é de dez anos renováveis em termos decenais, recor-
dando-se que a prorrogação deve ser efetuada no último ano de vigência, 
mediante pagamento de taxa (manutenção).43

Efetuado o depósito, semanalmente o INPI publica a Revista de Proprie-
dade Industrial (RPI), dando conhecimento dos novos depósitos efetua-
dos, registros concedidos e outros despachos, como possíveis exigências 
que um pedido pode sofrer. As publicações veiculadas na RPI devem ser 
acompanhadas pelos titulares de registro ou de depósito e por terceiros 
que possam ter seu direito violado, com base nos dispositivos da Lei nº 
9.279/1996.

Efetuado o depósito e publicado na RPI, começa a fluir a contagem do 
prazo de 60 dias para que terceiros apresentem oposição ao pedido do 
depósito44. 

A oposição é um recurso administrativo apresentado por terceiro in-
teressado que se manifesta contrário ao pedido de depósito, tendo em 
vista a violação dos dispositivos da lei (Arts. 124, 125, 126 e 129, § 1º, da 
Lei nº 9.279/1996) e objetivando a proteção de seu direito.

O INPI, dentro de sua competência, indefere depósitos que impliquem 
violação da Lei nº 9.279/1996, ainda que os interessados não apresentem 
oposição.45 É obrigação dos titulares zelar pela proteção de seus direitos. 
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Apresentada a oposição, o depositante será intimado a se manifestar no 
prazo de 60 dias para se manifestar. Decorrido este prazo e após as mani-
festações das partes interessadas, o INPI procederá ao exame, cuja decisão 
de deferimento ou indeferimento, será publicada na RPI, nos termos dos 
artigos 158, 159 e 160 da Lei nº 9.279/1996.

Deferido o depósito, a marca, o certificado de registro é expedido, me-
diante retribuição correspondente46, a qual garante a propriedade da mar-
ca. Não tendo o terceiro se manifestado no prazo de oposição, caberá, no 
prazo de 180 dias, contados da data da expedição do certificado de regis-
tro, pleitear administrativamente a nulidade do registro47. Decorrido este 
prazo, poder-se-á pleitear a ação de nulidade, que prescreve em cinco anos 
contados da data da sua concessão do registro48.

O registro assegura a propriedade e o uso exclusivo da marca, assim, o 
Estado concede ao titular a exclusividade deste signo e, em contrapartida, 
o titular deve efetivamente utilizar a marca. A plenitude do direito só é 
alcançada com o registro da marca e o seu uso efetivo e comprovado. Não 
provando o uso para os fins a que fora concedido, nos prazos fixados pela 
lei, estará sujeito ao procedimento de declaração de caducidade e extinção 
do registro.

Como um direito de propriedade, cabe um destaque acerca da possibili-
dade da marca ser oferecida como garantia em um negócio. Este assunto 
não é amplamente debatido pela intangibilidade da marca e pela difícil 
valoração, mas que vem ganhando novos ares quando os primeiros casos 
de aceitação de um bem intangível, para garantir um negócio jurídico, 
passam a aparecer. Pela teoria contábil, a marca pode ser enquadrada no 
ativo das empresas, mas só será corretamente inscrita neste pelo seu valor 
real ou de mercado.  

O INPI, por sua vez, não faz qualquer objeção, admitindo, pois, a anota-
ção de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou marca. 
Logo, pode-se concluir que seria facilmente efetivada a penhora ou ônus 
sobre determinada marca. Não obstante, existem decisões judiciais que 
aparentemente contrariam tal possibilidade, enquanto que outras a ad-
mitem.
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Agora que você está familiarizado com os procedimentos, veja o passo-
a-passo de como fazer a busca de sinais (marcas) na base de dados do 
INPI. Acesse a biblioteca e veja a apresentação “Marcas: busca” em.ppt.
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Resumo

Estudamos, nesse capítulo, que os direitos de propriedade industrial são 
regulados pela Lei nº 9.279/1996 que estabelece a referida proteção me-
diante a concessão de diferentes títulos, conforme já fora visto na primei-
ra aula. Entre estes títulos está a marca, que foi objeto de estudo desta 
aula. Como fora destacado, as marcas são sinais nominativos, figurativos, 
mistos ou tridimensionais, destinados a identificar e distinguir produtos 
ou serviços de outros, de procedência diversa. Partindo-se deste cenário, 
definiu-se a marca, sua natureza (produto, serviço, coletiva e certificação), 
a legislação vigente, os princípios aplicáveis (territorialidade e especialida-
de), os requisitos para que o sinal seja registrado e as formas de apresen-
tação deste, bem como as principais proibições que suscitam divergência 
no cotidiano dos titulares (pessoas físicas e jurídicas), o procedimento de 
registro e seus custos. Além disso, ao longo desta aula, foram utilizados 
exemplos voltados para o agronegócio com vistas a melhor compreensão 
do conteúdo, tudo em  conformidade com as disposições legais. 



233

C
A
P
Í
T
U
L
O
 
0
6

Notas

1. CORREA, José Antonio B.L. Faria. Marcas e desenvolvimento. Disponí-
vel em: <http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=jac
7&pos=5.1&lng=pt >. Acesso em: 15 de fev. 2010.

2.  SÃO PAULO, Jornal O Estado de São Paulo. País avança em ranking de 
marcas. Disponível em: <http://www.investimentos.sp.gov.br/noticias/
lenoticia.php?id=10895>. Acesso em: 17 mar. 2010.

3. Uma saca de 60 kg de café in natura é vendida no exterior por cerca 
50 dólares, enquanto que, se agregarmos uma marca a mesma quantida-
de do produto ele custa cinqüenta vezes mais. Conforme o economista 
Roberto Giannetti da Fonseca, presidente da Fundação Centro de Estu-
dos do Comércio Exterior “Quem é dono da marca é dono do mercado.” 
RYDLEWSKI, Carlos; SOARES, Jane. A etiqueta é madein Brasil. Disponí-
vel em: < http://veja.abril.com.br/especiais/agronegocio_2004/p_026.
html >. Acesso em: 15 fev. 2010.

4. O Top of  Mind Rural é realizado pela Revista Rural. Para ver os re-
sultados das pesquisas Acesso em: <http://www.revistarural.com.br/
top_of_mind.htm>. 

5. REVISTA RURAL. Top of  Mind Rural. Disponível em:<http://www.
revistarural.com.br/top_mind_resultados_cp.htm Acesso em: 15 fev. 
2010.

6. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dispo-
nível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2010.

7. Art. 122 e seguintes da Lei  nº 9.279/1996.

8. Conforme Diretrizes provisórias de Exame de marcas, disposta pela 
Resolução nº 051/1997.  INPI. Resolução nº 051/1997. Disponível em: 
<http://www6.inpi.gov.br/legislacao/resolucoes_portarias.htm?tr7>.  
Acesso em: 15 fev. 2010.

9. A OAMI é a agência europeia responsável pelos registros de marcas, de-
senhos e modelos comunitários. Cabe destacar que a proteção dos direi-
tos de propriedade intelectual ali registrados se estendem aos 27 Estados 
membros da União Européia. OAMI, 2010.

10. Em outros casos, admite-se a exclusividade (quando não há o aposti-
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lamento) de uso do termo Agronegócio como, por exemplo, no registro 
para Agronegócios Exame. Isso porque, o INPI tem agido de forma par-
ticular, em alguns casos, com relação a interpretação do inciso VI do art. 
124 da Lei nº 9.279/1996 por se tratar do segmento de jornais e revistas. 
Logo, a proteção conferida recai sobre o conjunto e sobre a forma distinti-
va impressa ao sinal e não sobre a palavra em si. INPI, 2010.

11. Vide depósito nº 828159289, no site do INPI.

12. Art. 123, I, Lei nº 9.279/1996.

13. Termo utilizado pela Lei n nº 10.406/2002 (Código Civil).

14. Art. 128, § 1º, Lei nº 9.279/1996.

15. Art. 123, III, Lei nº 9.279/1996.

16. Art. 147, Lei nº 9.279/1996.

17. Art. 128, § 2º, Lei nº 9.279/1996.

18. Art. 123, II, da Lei nº 9.279/1996.

19. Art. L.715-3, do Código de Propriedade Intelectual Francês.

20. Art. 128, § 3°, da Lei nº 9.279/1996.

21. Podemos perceber que há grande distância da ABIC para a ABNT, por 
exemplo. O INPI vem entendendo que a ABNT é uma marca de certifica-
ção, mas, quanto à ABIC, ainda há dúvidas.

22. Veja: ABLIN, E.R.; PAZ, S. Rumo à rastreabilidade no mercado mun-
dial de soja: um novo olhar sobre a lei de oferta e procura. Revista Bra-
sileira de Comércio Exterior. n. 73. 2002. Disponível em:<http://www.
funcex.com.br/bases/73-soja-EASP.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2010.

23. Art. 124, VII, da Lei nº 9.279/1996.

24. INPI, 2010.

25. INPI, 2010.

26. INPI, 2010.

27. Art. 126 da Lei nº 9.279/1996 e do art. 6º bis (1) da CUP.

28. Art. 125 da Lei nº 9.279/1996.
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29. Proíbe-se registro de marca utilizando armas, brasões, sinal esportivo, 
cunho oficial e padrão, apólice, moeda, etc. Veja-se art. 124, I, XI, XIII e 
XIV, Lei nº 9.279/1996.

30. A utilização indevida de expressão de propaganda pode configurar vio-
lação aos direitos autorais ou, nos termos dos artigos 193, 194 e 195, inciso 
IV e VII, da Lei nº 9.279/1996, crime de concorrência desleal.

31. INPI, 2010.

32. INPI, 2010.

33. Veja o art. 61, § 2º, Decreto nº 1.800/1996

34. Arts. 33 e 34 da Lei nº 8.934/1994.

35. Art. 124, IX e X, Lei nº 9.279/1996.

36. A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade 
do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha 
reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos

37. Para as Indicações geográficas, veja os arts.  176 a 182 e 192 a 194 da 
Lei nº 9.279/1996. 

38. Art. 181, Lei nº 9.279/1996.

39. GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. Propriedade industrial e a pro-
teção dos nomes geográficos. Curitiba: Juruá, 2007.

40. Art. 7º, § 1º, “l”, Decreto nº 2.366/1997. Igual proibição aparece ex-
pressa no artigo 13.8 no Decreto no 3.109/1999 que promulgou a Con-
venção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de de-
zembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de 
outubro de 1978.

41. Entretanto, cabe ressalva a exceção mencionada consta do § 1º do arti-
go 129 da LPI, referindo-se à pessoa que “de boa fé, na data da prioridade 
ou depósito, usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou 
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, se-
melhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”. Cabe ressalvar 
que, ao apresentar uma oposição ao depósito de terceiro, o usuário ante-
rior deverá utilizar-se deste argumento para se opor ao deferimento do 
depósito da marca de terceiro.
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42.  Art. 129, Lei nº 9.279/1996.

43. Art. 133, Lei nº 9.279/1996. O § 2º do artigo 133, dispõe que se o pedi-
do de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do 
registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, median-
te o pagamento de retribuição adicional (manutenção)

44. Art. 158, Lei nº 9.279/1996.

45. O procedimento administrativo de decretação de nulidade de registro 
de marca, concedido com ofensa à lei, poderá ser instaurado, de ofício, 
pelo INPI, ou mediante requerimento de quem tenha legítimo interesse, 
no prazo mencionado pela lei.  A ação judicial de nulidade do registro 
de marca será promovida, no foro da Justiça Federal (artigo 175, Lei nº 
9.279/1996.), pelo INPI ou por terceiro que tiver legítimo interesse. 

46. Art. 161, Lei nº 9.279/1996.

47. Art. 169, Lei nº 9.279/1996.

48. Art. 173 e 174, Lei nº 9.279/1996.
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7. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

Neste capítulo, estudaremos o conceito de indicação ge-
ográfica (IG), ou seja, o nome geográfico relacionado à 
origem de um produto, utilizado com a finalidade de di-
ferenciar produtos num mercado cada vez mais compe-
titivo.

Iremos aprender, ainda, o procedimento de obtenção da 
IG e a diferenciá-la de outros direitos de propriedade in-
dustrial, como as marcas. 
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7.1 O que é Indicação Geográfica - IG? 

O reconhecimento da qualidade dos produtos em relação à sua origem 
vem desde a antiguidade, com os gregos e os romanos. A Bíblia, inclusive, 
nos traz um exemplo desse reconhecimento: “Voltarão os que habitam à 
sua sombra; reverdecerão como o trigo, e florescerão como a vide; o seu 
renome será como o do vinho do Líbano”. Nessa descrição, estão presen-
tes todas as características do atual conceito de indicação geográfica: o 
produto, o local de origem e sua reputação. 

Os Vinhos do Porto foram os primeiros a gozar de uma proteção gover-
namental da sua reputação relacionada com o local de origem, por meio 
de um ato do Marquês de Pombal. Atualmente, um excelente exemplo de 
produto reconhecido como portador de qualidade diferenciada em refe-
rência à sua origem é o Champagne, vinho espumante produzido na região 
de Champagne, na França.

Portanto, a noção de IG foi surgindo de forma gradativa, quando produto-
res e consumidores passaram a perceber sabores ou qualidades peculiares 
em alguns produtos que provinham de determinados locais. Essas caracte-
rísticas – nem melho res, nem piores, mas típicas – não eram encontradas 
em produtos equivalentes feitos em outro local. Assim, começou-se a de-
nominar os produtos – que apresentavam esse diferencial – com o nome 
geográfico de sua procedência

1
. 

A IG é um nome geográfico que distingue um produto ou serviço de seus 
semelhantes ou afins, porque este apresenta características diferenciadas 
que podem ser atribuídas à sua origem geográfica, configurando nestes 
o reflexo de fatores naturais e humanos. Essas características se devem 
ao ambiente por completo, não só às condições naturais mas também ao 
fator humano e suas relações sociais. 

Internacionalmente, existem diversos tratados acerca da matéria, sendo o 
principal, dos quais o Brasil é signatário, o Acordo sobre Direitos de Pro-
priedade Internacional relacionados ao Comércio (ADPIC – ou TRIPS, 
sua sigla em inglês).

No Brasil, a Lei nº 9.279/1996 regulamentou, em seus artigos 176 a 182, a 
proteção de indicações geográficas para produtos e serviços2. O Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial – INPI definiu os procedimentos para 
seu registro por meio da Resolução nº 75/2000, de 28 de novembro de 
20003.
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A lei brasileira diferencia duas espécies de IG, a indicação de procedência - 
IP e a denominação de origem - DO. 

A indicação de procedência é o nome geográfico que se tornou CO-
NHECIDO como centro de extração, produção ou fabricação de deter-
minado produto ou de prestação de de terminado serviço. 

A denominação de origem é o nome geográfico que desig na produto 
ou serviço cujas qualidades ou características se devam EXCLUSIVA ou 
ESSENCIALMENTE ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e 
humanos 

Desse conceito legal é possível perceber que a indicação de procedência 
pode advir de um renome ou de uma tradição da extração, produção ou 
fabricação de um produto, em um determinado lugar, ressaltando-se o 
fato de que esta notoriedade advém da origem geográfica. E a denomina-
ção de origem está relacionada a determinadas qualidades ou caracterís-
ticas que se devem exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. Uma 
não é pré-requisito para a concessão da outra, nem mais, nem menos “im-
portante”. Cada uma tem seus próprios requisitos para a concessão. 

Não se deve confundir a indicação geográfica, que é um direito de pro-
priedade intelectual, registrado no INPI, com a informação dada aos con-
sumidores de que o produto é “feito no Brasil”. 

É interessante notar que a lei não permite a proteção de nome geográfico 
de uso comum. O “Queijo de Minas” é um exemplo de nome geográfico 
que se utiliza para designar uma espécie de queijo branco, e não necessa-
riamente um queijo originado do Estado de Minas Gerais. Isso, em tese, 
impediria que fosse registrado o nome geográfico “Minas” para o produto 
“queijo”. 

Num país amplo e diverso como o Brasil, é possível identificar muitos 
produtos com diferenciais ligados ao território.

Para conhecer o conceito de IG segundo ADIPC/TRIPS acesse o link:

http:www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/pasta_acordos/TRIPS.
doc

Acesso realizado em: 25 fev. 2010.
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7.2 Quem é o dono da Indicação Geográfica? 

Segundo o artigo 182 da Lei nº 9.279/1996, a titularidade da IG é coletiva, 
isto é, seu uso é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabe-
lecidos na área geográfica. Caso algum produtor se estabeleça posterior-
mente, ele também terá direito a utilizar a indicação geográfica, desde 
que cumpra todos os outros requisitos do regulamento de uso e esteja 
estabelecido na área delimitada. 

Grande parte do sucesso de uma IG reside na organização dos produtores 
e no envolvimento da cadeia produtiva, pontos complexos e importantes 
no processo de reconhecimento. Deste modo, a implementação da IG não 
pode ser planejada e realizada a portas fechadas. Trata-se de um proces-
so coletivo e participativo, no qual os atores locais (produtores, transfor-
madores da matéria prima, pessoas ligadas ao comércio, ao turismo etc.) 
devem ser protagonistas. Como é um processo conjunto, a melhor forma 
de organização é em agrupamentos coletivos (associações, cooperativas, 
entre outras).

É justamente essa a característica que torna a IG o mais social dos direitos 
de propriedade intelectual, pois se destina a beneficiar toda uma comuni-
dade, indistintamente. 

7.3 Por que registrar uma Indicação Geográfica? 

O papel do registro de uma indicação geográfica é a diferenciação dos 
produtos num mercado altamente competitivo e globalizado, mediante a 
valorização de características como a tipicidade, a qualidade e a tradição – 
qualidade intrínseca, como também a proteção contra usurpação.

O conceito de Indicação Geográfica pode vincular uma melhor distribui-
ção do valor agregado ao longo da cadeia de produção, desde o produtor 
da matéria prima até o fabricante, inclusive, com a possibilidade de gera-
ção de empregos. Permitem, em alguns casos, manter e desenvolver ativi-
dades em zonas rurais desfavorecidas, valorizando as habilidades locais e 
fazendo a distribuição de renda e harmonização sócioeconômica.

É interessante pensar a IG como uma ferramenta de ocupação harmo-
niosa do espaço rural, aliando a valorização de um produto típico e seus 
aspectos históricos e culturais, a conservação da biodiversidade e o desen-
volvimento rural4.
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A exemplo da 1ª Indicação Geográfica nacional, Vale dos Vinhedos, con-
cedida em 2002, a organização beneficiou não só os produtores de vinho 
como também toda a coletividade. Nos dados de 2009, a associação já con-
tava com 63 empreendimentos ligados ao enogastroturismo, agroindús-
tria e artesanato, motivando a valorização dos imóveis e demais produtos 
da região e incentivo ao turismo5 .

7.4 Como proteger uma indicação geográfica? 

A Resolução INPI nº 75/2000 determina que podem requerer a proteção 
as associações, institutos e pessoas jurídicas representativas da coletivida-
de legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico e estabelecidas no res-
pectivo território.

Se houver um único produtor na região, ele poderá requerer diretamente 
ao INPI a proteção ao nome geográfico, mas caso outro produtor se ins-
tale na região e atenda ao regulamento de uso poderá utilizar também a 
indicação geográfica registrada. 

O procedimento de registro IG no INPI começa com o preenchimento do 
formulário disponível no site do INPI.

Para acessar os arquivos com petições e formulários padrão do INPI, 
consulte o seguinte endereço eletrônico: http://www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/indicacao/peticoes-e-formularios

Acesso realizado em: 25 fev. 2010. 

Nesse requerimento devem constar: o nome geográfico, a descrição do 
produto ou serviço e as características do produto ou serviço. 

Entre os documentos solicitados para este registro devem estar: 

 • documento que comprove a legitimidade da associação requerente 
ou do único produtor (exemplo: estatuto social da associação); 

 • regulamento de uso do nome geográfico (quais os requisitos que o 
produto ou serviço deverá cumprir para poder utilizar a indicação 
geográfica); 

 • instrumento oficial que delimita a sua área geográfica; 
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 • etiqueta com a representação gráfica a ser protegida junto com o 
nome geográfico, quando houver; 

 • procuração, caso o requerente tenha interesse em ser representado; 
para os requerentes domiciliados no exterior é obrigatório manter 
um procurador domiciliado no Brasil; 

 • comprovante do pagamento da retribuição correspondente. 

A tabela de custos para o registro de indicação geográfica está disponí-
vel no seguinte endereço:

http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/peticoes-e-formula-
rios

Acesso realizado em: 25 fev. 2010 

Os valores são diferenciados para pessoas físicas, microempresas, asso-
ciações sem fins lucrativos e órgãos públicos. 

Para os pedidos de registro de uma indicação de procedência - IP, os docu-
mentos específicos a serem anexados são: 

 • elementos que comprovem ter o nome geográfico se tornado co-
nhecido como centro de extração, produção ou fabricação do pro-
duto ou de prestação do serviço; 

 • elementos que comprovem a existência de uma estrutura de con-
trole sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham 
o direito ao uso exclusivo da indicação de procedência, bem como 
sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a indica-
ção de procedência; e 

 • elementos que comprovem que os produtores ou prestadores de 
serviços estão estabelecidos na área geográfica demarcada e exer-
cendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do 
serviço. 
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E para os pedidos de registro de uma denominação de origem - DO, são: 

 • descrição das qualidades e características do produto ou do serviço 
que se devam, exclusiva ou essencialmente, ao meio geográfico, in-
cluindo os fatores naturais e humanos; 

 • descrição do processo ou método de obtenção do produto ou do 
serviço, que devem ser locais (encontráveis apenas naquela região), 
leais (obtidas de forma correta e transparente) e constantes (não po-
dem ser encontradas apenas em uma safra ou lote); 

 • elementos que comprovem a existência de uma estrutura de con-
trole sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham 
o direito ao uso exclusivo da denominação de origem, bem como 
sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a deno-
minação de origem; e 

 • elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de 
serviços estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, 
efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do serviço. 

Conforme artigo 7° da Resolução n° 75/2000, o instrumento oficial é um 
parecer expedido pelo Ministério ou Secretaria de Estado afim ao produto 
ou serviço. No caso de produto agropecuário, o MAPA e as Secretarias Es-
taduais de Agricultura são as instituições com competência para a emissão 
do documento. 

Ainda no artigo 7º, nos parágrafos 1º e 2º, são solicitadas as seguintes in-
formações:
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IP DO 

a) elementos que comprovem 
ter o nome geográfico se torna-
do conhecido como centro de 
extração, produção ou fabrica-
ção do produto ou de prestação 
do serviço; 

a) descrição das qualidades 
e características do produto 
ou do serviço que se devam, 
exclusi va ou essencialmente, ao 
meio geográfico, incluindo os 
fatores naturais e humanos; 

b) elementos que comprovem 
a existência de uma estrutura 
de controle sobre os produtores 
ou prestadores de serviços que 
tenham o direito ao uso exclusi-
vo da indicação de procedência, 
bem como sobre o produto ou a 
pres tação do serviço distingui-
do com a indicação de proce-
dência; e 

b) descrição do processo ou mé-
todo de obtenção do produto 
ou do serviço, que devem ser 
locais, leais e constantes; 

c) elementos que comprovem 
es tar os produtores ou presta-
dores de serviços estabelecidos 
na área geográfica demarcada 
e exercen do, efetivamente, as 
atividades de produção ou de 
prestação do serviço; 

c) elementos que comprovem a 
existência de uma estrutura de 
controle sobre os produtores 
ou prestadores de serviços que 
tenham o direito ao uso exclusi-
vo da denominação de origem, 
bem como sobre o produto ou 
a pres tação do serviço distin-
guido com a denominação de 
origem; e 

d) elementos que comprovem 
es tar os produtores ou presta-
dores de serviços estabelecidos 
na área geográfica demarcada 
e exercen do, efetivamente, as 
atividades de produção ou de 
prestação do serviço. 

Tabela 7.1 Fonte: Klenize Chagas Fávero com base na Resolução nº 
75/2000.

Após o depósito do pedido, o INPI fará um exame formal preliminar. Isto 
significa dizer que os documentos apresentados serão conferidos em con-
formidade com o que determina a Resolução nº 75/2000.
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Caso o pedido esteja instruído corretamente ou já tenha sido corrigido, 
o INPI fará a publicação na Revista de Propriedade Industrial - RPI para 
oportunizar a manifestação de terceiros acerca do registro. Decorrido o 
prazo para a manifestação de terceiros, o INPI proferirá decisão quanto ao 
reconhecimento da indicação geográfica. A decisão também será publica-
da na RPI, como exemplificado na figura 7.1.

Figura 7.1 - Despacho de concessão de registro da indicação geográfica 
“Paraty”, para aguardentes. Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 
1905, de 10/07/2007, p. 147. 

 • O código “395”, à esquerda, significa que o registro da IG foi deferi-
do, isso é, foi aceito. 

 • O número iniciado por IG é o número da indicação geográfica. 
IG200602 significa que foi a segunda indicação geográfica a ser re-
gistrada em 2006. 

 • O nome geográfico registrado é Paraty. 

 • A espécie de indicação geográfica é a indicação de procedência. 

 • A apresentação é mista, ou seja, estão protegidos tanto o nome “Pa-
raty” quanto a imagem que identifica essa indicação geográfica. 

 • Os produtos para os quais foi registrada a indicação Paraty são a 
aguardente tipo cachaça e a aguardente composta azulada. 
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 • A entidade representativa dos produtores estabelecidos no local é a 
Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Pa-
raty. 

Pela legislação em vigor não existe prazo de vigência para as indicações 
geográficas, portanto, o período para o uso do direito é o mesmo da exis-
tência do produto ou serviço reconhecido, considerando as peculiaridades 
da IP e da DO.

Participe do Fórum de Conteúdo sobre IG no Ambiente Virtual de Ensino 
e Aprendizagem. A sua participação é muito importante! 

Até o momento, seis indicações nacionais tiveram seu registro conce-
dido pelo INPI, a saber: Vale dos Vinhedos para vinhos e espumantes; 
Região do Cerrado Mineiro para Café; Pampa Gaúcho da Campanha 
Meridional para carne e derivados; Paraty para cachaça; Vale do Sinos 
para couro acabado e Vale do Submédio do São Francisco, para uvas de 
mesa e manga.

7.5 Diferenças entre Marcas e Indicação 
Geográfica 

Várias são as diferenças entre marcas e IG. Embora ambas sejam signos 
distintivos, isso é, sinais utilizados para diferenciar um produto do outro, 
a marca identifica o produtor e a indicação geográfica identifica a região 
de produção, que pode ser comum a vários produtores. Na tabela abaixo, 
são visualizadas as principais diferenças entre indicação geográfica, marca 
de produto ou serviço, marca coletiva e de certificação.
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Tabela 7.2 - elaborada por Klenize Chagas Fávero com base na Lei nº 
9.279/1996.

SINAIS DISTINTIVOS

INDICAÇÃO 
GEOGRÁFICA

MARCA DE 
PRODUTO OU 
SERVIÇO

MARCA COLETIVA MARCA DE 
CERTIFICAÇÃO

Indicar a origem 
do produto e/ou 
serviço que tenha 
uma determinada 
reputação e ter ou 
não relação com 
fatores naturais e/
ou humanos.

Diferenciar um 
produto e/ou 
serviço de outro 
semelhante ou 
afim.

Diferencia um 
produto e/ou 
serviço de outro 
semelhante. É 
utilizado de forma 
coletiva.

Atesta que um pro-
duto e/ou serviço 
seguiu as especifica-
ções estabelecidas 
no regulamento de 
uso.

Titularidade: cole-
tiva vinculada ao 
espaço geográfico

Titularidade: 
Pessoa física ou 
jurídica (privada 
ou pública).

Titularidade: 
Somente pes-
soa jurídica que 
represente uma 
coletividade.

Titularidade: pessoa 
física ou jurídica 
(privada ou públi-
ca). Contudo não 
pode ter interesse 
comercial na certifi-
cação. 

É necessário o re-
gulamento de uso

Não exige regula-
mento de uso

Existe um conjun-
to de normas a ser 
seguido.

Existe regulamento 
que especifica as 
condições impostas 
para que o produto 
ou serviço seja certi-
ficado.
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 7.6 O registro da Indicação Geográfica garante a 
circulação do produto? 
O registro da IG garante a proteção do nome geográfico que possui noto-
riedade na produção, extração e transformação de determinado produto.

No caso dos produtos agropecuários, existem normas complementares 
que definem padrões mínimos de sanidade e inocuidade. Estas são norma-
tivas de órgãos Municipais, Estaduais e Federais participantes do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, competentes na defesa da saúde do ho-
mem (exemplo: ANVISA, Secretarias Estaduais e Municipais e a normas 
administrativas do MAPA).

Contudo, sem o cumprimento destes dispositivos legais, os produtores 
não podem garantir a qualidade sanitária e comercializar livremente o 
produto à população. Para que os produtos agroalimentares com registro 
de IG circulem livremente nos mercados e que forneçam a devida segu-
rança aos consumidores é necessário cumprir toda legislação específica ao 
produto, além do cumprimento do regulamento de uso. 

Para saber mais sobre indicações geográficas e seu papel para o desen-
volvimento, consulte os livros: 

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. Propriedade industrial e a proteção 
dos nomes geográficos. Curitiba: Juruá, 2007. 

LOCATELLI, Liliana. Indicações geográficas: a proteção jurídica sob a 
perspectiva do desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2008. 

i
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Resumo 

Estudamos, nesse capítulo, que a indicação geográfica constitui um direi-
to de propriedade intelectual, a exemplo de uma patente ou de uma mar-
ca. Este direito é reconhecido nacional e internacionalmente. No Brasil, 
é reconhecido pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). E 
internacionalmente, é reconhecido pelo Acordo sobre Aspectos dos Direi-
tos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC (em 
inglês TRIPS da Organização Mundial do Comércio - OMC). 

A Indicação Geográfica se constitui de indicação de procedência e deno-
minação de origem. 

A indicação de procedência é o nome geográfico que se tornou CONHE-
CIDO como centro de extração, produção ou fabricação de determinado 
produto ou de prestação de determinado serviço. 

A denominação de origem é o nome geográfico que designa produto ou 
serviço cujas qualidades ou características se devam EXCLUSIVA ou ES-
SENCIALMENTE ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e huma-
nos. 

Os titulares da IG são todos os produtores estabelecidos na região. Quem 
pode requerer o registro da indicação geográfica no INPI é a associação, 
instituto ou pessoa jurídica que represente a coletividade de produtores. 
Se houver um único produtor no local, ele poderá requerer o registro da 
IG no INPI. 

No pedido ao INPI, devem ser anexados documentos que comprovem o 
reconhecimento da área como centro de extração, produção ou fabrica-
ção do produto ou prestação do serviço, no caso da indicação de proce-
dência, e a qualidade ou característica diretamente relacionada ao meio 
geográfico, no caso da denominação de origem. 
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8. PROTEÇÃO DE CULTIVARES

Neste capítulo, estudaremos os requisitos necessários 
para que uma cultivar seja considerada passível de pro-
teção e os procedimentos que envolvem a concessão do 
Certificado de Proteção de Cultivar. Além disso, conhe-
ceremos a abrangência e as exceções dos direitos dos ob-
tentores, bem como as discussões a respeito da Lei de 
Proteção de Cultivares.
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8.1 A proteção de cultivares como instrumento de 
desenvolvimento

A proteção de cultivares constitui-se no reconhecimento da propriedade 
intelectual sobre novas variedades vegetais obtidas por melhoristas de 
plantas, e contribui de forma significativa para o desenvolvimento tecno-
lógico e econômico do país. A segurança do reconhecimento da proprie-
dade intelectual sobre cultivares incentiva o segmento de pesquisa a cana-
lizar investimentos em melhoramento vegetal. Como consequência disso, 
os agricultores passam a contar com cultivares melhor adequadas às suas 
necessidades e mais competitivas, incrementando os cultivos e impulsio-
nando o agronegócio.

Tudo isso alinha o Brasil entre os países de primeiro mundo e proporciona 
a inserção do país no contexto internacional, na área de pesquisa vegetal e 
produção de sementes, bem como da propriedade intelectual.

8.1.1 O que é cultivar?
“Cultivar” é um termo técnico internacional, formado a partir da expres-
são do inglês cultivated variety, e indica uma variedade cultivada de planta, 
obtida por meio de técnicas de melhoramento.

Todavia, no âmbito da propriedade intelectual, “cultivar” é um conceito 
legal que indica a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal supe-
rior – algas, por exemplo, não estão incluídas nesta definição, por serem 
consideradas espécies inferiores, do ponto de vista da evolução natural das 
espécies – que seja claramente diferente de outras variedades conhecidas, 
tomando-se por base um conjunto de características morfológicas, fisio-
lógicas, ou moleculares. Para ser considerada como cultivar, o grupo de 
plantas que a compõe deve manter um padrão de características constan-
te, inclusive nas gerações subsequentes. 

8.1.2 Requisitos para proteção

São cinco os requisitos básicos necessários para a proteção de uma cul-
tivar: novidade, distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade, além de 
denominação própria.

A novidade relaciona-se com a oferta no mercado – a cultivar não pode ter 
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sido oferecida à venda ou comercializada no Brasil, há mais de 12 meses 
(em relação à data do pedido de proteção), e em outros países, há mais de 
6 anos (para árvores e videiras), ou há mais de 4 anos (demais espécies). 

A cultivar deve, também, ser claramente distinta de qualquer outra, cuja 
existência na data do pedido de proteção seja conhecida.

São consideradas como conhecidas aquelas cultivares que: foram ou estão 
protegidas no Brasil ou em qualquer outro país; foram ou estão presentes 
na lista de registros comerciais do Brasil ou qualquer outro país; tiveram 
material propagativo ou seu produto de colheita comercializado, ou des-
crição detalhada publicada; ou aquelas que têm material vegetal publica-
mente acessível em coleções de germoplasma.

A distinguibilidade é atestada comparando-se as cultivares por um con-
junto de características definidas pelo órgão de proteção e divulgadas por 
meio de publicação oficial. Este conjunto de características é chamado de 
descritores. A escolha das características que comporão os descritores de 
cada espécie vegetal leva em conta os traços morfológicos, fisiológicos ou 
moleculares mais marcantes e possíveis de serem passados a cada geração 
que a cultivar é multiplicada.

Alguns exemplos de características marcantes utilizadas para diferenciar 
cultivares são: formato, coloração e tamanho dos frutos em cultivares de 
maçã; cor, formato e tamanho das pétalas em cultivares de rosa; forma, 
coloração e ondulação da margem das folhas em cultivares de alface, ou 
ainda, teor de cafeína em cultivares de café.

Para conhecer mais os descritores mínimos para cada espécie, acesse o 
seguinte endereço eletrônico: www.agricultura.gov.br

Acesso realizado em: 04 mar. 2010.

Clicando em Serviços > Proteção de Cultivares, você irá encontrar as 
tabelas de descritores mínimos para cada espécie no link “Formulários 
para Proteção de Cultivares”.

O requisito da homogeneidade significa que a cultivar utilizada num plan-
tio deve manter um padrão uniforme das características que foram utili-
zadas para descrevê-la, tomando-se por base os documentos oficiais. Ou 
seja, as várias plantas que compõem uma cultivar não podem apresentar 
características discrepantes entre si.
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Os padrões para avaliação da homogeneidade variarão de espécie para 
espécie, levando-se em consideração a sua biologia reprodutiva (autofe-
cundação ou fecundação cruzada) e o seu tipo de propagação (propagação 
por sementes ou vegetativa).

A cultivar deve, ainda, ser estável, ou seja, quando multiplicada por suces-
sivas gerações de cultivo mantém suas características preservadas.

Os requisitos de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade são 
comprovados através de experimentos específicos conhecidos por Testes 
de DHE.

Segundo a legislação brasileira, os resultados dos Testes de DHE devem 
ser entregues pelos requerentes da proteção por ocasião da apresentação 
do pedido de proteção.

Os requerentes são encarregados da execução dos testes, realizados nas 
suas próprias estações experimentais ou por um terceiro em seu nome. As 
cultivares estrangeiras, em alguns casos, são testadas pelos órgãos compe-
tentes de seus países de origem. Então, quando é requerida a proteção de 
uma dessas cultivares no Brasil, os referidos órgãos remetem os testes às 
autoridades brasileiras.

Por fim, a cultivar deverá também possuir uma denominação própria, ou 
seja, uma denominação que permita a sua identificação, que seja distinta 
de outras preexistentes e que não induza a erro quanto às suas caracterís-
ticas intrínsecas.

Isso significa que a proteção da cultivar está sujeita à aprovação da deno-
minação proposta pelo obtentor, que é analisada através de uma busca de 
anterioridade em bancos de dados nacionais e internacionais, tomando-se 
em conta o gênero botânico da cultivar.

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares presta auxílio gratuito aos 
obtentores, fazendo buscas de anterioridades previamente à apresentação 
do pedido de proteção.

Consulte o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) para saber mais sobre denominação: www.agricultura.gov.br

Ao acessar o site, clique em Serviços > Proteção de Cultivares, você irá 
encontrar os esclarecimentos sobre a forma correta de se atribuir uma 
denominação às cultivares no link “Denominação de Cultivares”.

Acesso realizado em: 04 mar. 2010
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8.2 Base legal

O Brasil ratificou, em 1994, o Acordo OMC/TRIPS, assumindo a obri-
gação de regular a propriedade intelectual das cultivares, nos termos do 
artigo 27, 3, (b).

Previa-se no TRIPS que a proteção poderia ser feita por legislação sui gene-
ris patentes ou pela combinação de ambas.

O Brasil optou por adotar unicamente o sistema sui generis de proteção, 
através da Lei n° 9.456/1997 (Lei de Proteção de Cultivares), regulamen-
tada pelo Decreto nº 2.366/1997. 

A Lei nº 9.279/1996 (Propriedade Industrial) confere proteção, pelo 
sistema de patentes, para os genes modificados por meio de processo 
inventivo e micro-organismos transgênicos, mas exclui expressamente a 
proteção de patentes para plantas e animais. 

No âmbito internacional, merece destaque a Convenção para a Proteção 
de Novas Variedades de Plantas, que criou a União Internacional para Pro-
teção das Obtenções Vegetais (UPOV). A UPOV é uma organização inter-
nacional, conveniada à Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
– OMPI, com sede em Genebra, na Suíça, e que disciplina a atuação da 
proteção de cultivares em 68 países (dados atualizados até 25/02/2010). 
Esta entidade tem como missão promover um sistema de proteção de va-
riedades vegetais efetivo, com o objetivo de encorajar o desenvolvimento 
de novas variedades de plantas para o benefício da sociedade.

Como já referido anteriormente, o Brasil optou por adotar o sistema sui 
generis de proteção para as cultivares – nesse sentido, foi escolhido o sis-
tema UPOV que, à época, já congregava 26 países da Europa, América e 
Ásia.

 A UPOV possui duas convenções internacionais em vigor: a Ata de 1978, 
que permanece vigente em países como África do Sul, Argentina, Canadá, 
Chile, China e México e a Ata de 1991, para a qual ascenderam volunta-
riamente alguns membros mais antigos da UPOV, (Alemanha, Espanha, 
Austrália, Estados Unidos e Japão, entre outros), além de novos membros 
que ratificaram o tratado, posteriormente a 1999, como Guatemala e Rús-
sia. Foi nesse mesmo ano que o Brasil também aderiu à Convenção desse 
organismo, quando ainda pode optar pela Ata de 1978 (adesão confirmada 
pelo Decreto nº 3.109/1999).
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Além de cumprir com compromissos firmados junto à OMC, no campo 
da propriedade intelectual, o Brasil se beneficia da participação na UPOV, 
uma vez que pode influenciar na elaboração de regulamentos técnicos e 
legais para harmonização internacional da proteção de cultivares, refletin-
do a preocupação do país na manutenção dos direitos dos obtentores em 
nosso território. Como membro da União, o Brasil conta também com 
suporte no que concerne à resolução de questões técnicas, cooperação de 
todos os outros países membros na condução de testes específicos, apoio 
para implantação e aperfeiçoamento de procedimentos administrativos e 
elaboração de documentos internos, bem como entendimento de aspec-
tos legais que envolvem o direito internacional de propriedade intelectual. 
Ademais, de acordo com o princípio de reciprocidade, os melhoristas bra-
sileiros têm tratamento igualitário ao solicitar proteção junto a outros pa-
íses membros. Também aos países signatários são concedidos treinamen-
tos e acesso à base de dados internacional mantida pela UPOV. Através 
das atividades realizadas por intermédio da UPOV, é possível minimizar 
os custos operacionais do sistema nacional de proteção e os custos para os 
obtentores, e elevar a qualidade dos serviços prestados.

Mais informações sobre a UPOV e documentos relacionados à entidade 
estão disponíveis no site: http://www.upov.int

Acesso realizado em: 04 mar. 2010

8.3 Titularidade

A Lei de Proteção de Cultivares distingue o autor da criação protegida e o 
titular do direito de propriedade sobre a cultivar.

Como ensina Denis Barbosa1, a autoria será sempre de uma pessoa na-
tural, de um autor individual, chamado pela lei de melhorista. A Lei nº 
9.456/1997 define melhorista como sendo a pessoa física que obtiver cul-
tivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais (artigo 3°, I) e 
determina que seu nome sempre constará do Certificado de Proteção da 
Cultivar (artigo 20, § 3º).

Por outro lado, quem tem o direito de pedir a proteção, de acordo com 
o artigo 5º da Lei, é o chamado obtentor (a pessoa física ou jurídica que 
obtiver nova cultivar no País). Esse obtentor “pode ser o melhorista ou 
qualquer terceiro, que tenha deste conseguido cessão ou outro título ju-
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rídico”.2 Portanto, o obtentor é quem poderá requerer o título (no caso 
o Certificado de Proteção) que lhe garantirá a titularidade do direito de 
propriedade sobre a cultivar. 

De acordo com o artigo 38 da Lei nº 9.456/1997, quando o melhorista for 
um empregado ou prestador de serviços, e a cultivar tiver sido desenvol-
vida ou obtida em cumprimento de dever funcional, durante a vigência 
de Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços3, a titularidade e o 
direito de exploração serão do empregador, e a contraprestação do me-
lhorista será limitada ao salário ou remuneração ajustada.

Entretanto, quando a cultivar não tiver sido desenvolvida ou obtida em 
cumprimento de dever funcional, mas ainda assim, utilizar recursos, da-
dos, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou do 
tomador dos serviços, a titularidade será de ambas as partes, o direito de 
exploração será do empregador, e a contraprestação do melhorista será 
uma remuneração ajustada entre as partes (além do salário).

8.4 Como proteger no Brasil

8.4.1 Autoridade Competente

No Brasil, o órgão responsável por acolher os pedidos de proteção de cul-
tivares é o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).

O SNPC foi criado pela Lei nº 9.456/1997, que normatizou a proteção 
de cultivares no país. O órgão está ligado ao Departamento de Proprie-
dade Intelectual e Tecnologia da Agropecuária (DEPTA) da Secretaria de 
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC) no MAPA. A 
missão do SNPC é garantir o livre exercício do direito de propriedade in-
telectual dos obtentores de novas combinações fitogenéticas, na forma de 
cultivares vegetais distintas, homogêneas e estáveis, zelando pelo interesse 
nacional no campo da proteção de cultivares, além de representar o Brasil 
junto à UPOV.

O SNPC, situado na sede do MAPA, dispõe de uma equipe de Fiscais Fe-
derais Agropecuários com formação em Engenharia Agronômica e conta 
com assessoramento jurídico para realizar as análises dos pedidos de pro-
teção, conduzir ensaios de DHE e fiscalizar as cultivares protegidas. Tam-
bém em Brasília, localiza-se o Laboratório Nacional de Diferenciação e 
Identificação de Cultivares (LADIC), com estrutura física e pessoal quali-
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ficado em tecnologia de análise de sementes e em biologia molecular, sen-
do responsável pela guarda das amostras vivas das cultivares protegidas, 
pela condução de testes laboratoriais específicos e por caracterizações ge-
néticas, fitopatológicas e de sementes de cultivares submetidas à proteção.

No site do MAPA, você poderá ter acesso aos regimentos internos do 
SNPC e do LADIC, para isto basta clicar em Serviços > Proteção de Culti-
vares > http://www.agricultura.gov.br/

Acesso realizado em: 04 mar. 2010.

8.4.2 Procedimento

Os formulários para pedidos de proteção são três: Requerimento Eletrô-
nico de Pedido, Relatório Técnico e Tabela de Descritores Mínimos da 
Cultivar. Eles estão disponíveis no site do SNPC, devendo ser preenchidos 
conforme orientações específicas.

Depois de recebido pelo SNPC, o requerimento, com sua documentação 
complementar, acompanhado de comprovante de pagamento de taxa de 
pedido de proteção, recebe um número de protocolo e entra imediata-
mente em análise.

Para a análise inicial, são necessários 60 dias, ao fim dos quais a cultivar já 
pode receber o Certificado Provisório de Proteção. Se houver necessidade 
de complementação de informações, o requerente será notificado e terá 
mais 60 dias para responder às exigências. O SNPC pode também decidir 
testar a cultivar candidata à proteção, neste caso, os testes são feitos às ex-
pensas do requerente, seguindo orientações e supervisão do SNPC.

Não havendo cumprimento das diligências efetuadas, ou constatada a não 
conformidade da cultivar com os requisitos para proteção, o pedido é ar-
quivado.

A concessão da proteção provisória ocorre após a publicação do “Aviso” 
do trâmite do pedido de proteção no Diário Oficial da União e abre o 
prazo de 90 dias para eventuais impugnações. Simultaneamente, é dispo-
nibilizado um “Extrato” com informações sobre a cultivar na página do 
SNPC.

Transcorrido o prazo sem que tenha havido impugnação, o SNPC publica 
a “Decisão” de deferimento do pedido de proteção abrindo-se mais 60 dias 
para recurso.
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Os ritos de publicações oficiais são concluídos com o “Aviso” de emissão 
do certificado de proteção.

A proteção dos direitos sobre a propriedade intelectual da cultivar se efe-
tiva  somente após a concessão do Certificado de Proteção de Cultivar. 

A seguir, é mostrado um fluxo simplificado do processo para proteção de 
cultivares:

Figura 8.1 – Etapas e prazos de tramitação4
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No site do MAPA, encontram-se disponíveis os documentos necessários 
e orientações para solicitar proteção de cultivar. www.agricultura.gov.br

Acesso realizado em: 04 mar. 2010.

8.5 Amostra Viva

Um dos requisitos para manutenção da proteção é que fique disponível 
ao  SNPC uma amostra viva da cultivar que, se utilizada na propagação 
da cultivar, confirme as características relatadas no pedido de proteção. 
A amostra viva é qualquer parte da planta que pode ser cultivada – se-
mentes, mudas, estacas, meristemas, etc. – e tenha capacidade de gerar 
novas plantas da cultivar protegida. Cabe ao requerente do direito, ou ao 
titular, manter este material durante todo o período de proteção, além 
de remetê-lo ao SNPC quando da obtenção do Certificado de Proteção, 
ou quando demandado, sob pena de cancelamento do certificado ou de 
arquivamento do pedido.

8.6 Custos

Os valores cobrados pelo SNPC são fixados em regulamento e o seu pa-
gamento deve ser efetuado por meio de Guia de Recolhimento da União 
(GRU).

Entre outras, são cobradas taxas para: protocolização do pedido de prote-
ção, emissão do Certificado Provisório de Proteção e, manutenção anual 
da Proteção.

Para conhecer a tabela completa de custos, consulte o Regulamento que 
aprova a tabela de valores de serviços, que se encontra disponível na 
Biblioteca Virtual do Curso e no site do SNPC.

8.7 Exceções / Limites

A proteção assegura ao obtentor o direito à reprodução comercial da cul-
tivar no território brasileiro (artigo 9º da Lei nº 9.456/1997). Assim, du-
rante o prazo de proteção, fica vedado a terceiros a produção com fins 
comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização do material de 
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propagação da cultivar, sem autorização do titular do direito. Quem pra-
tica atos contrários a esse direito de exclusividade está sujeito às sanções 
do artigo 37 da Lei. 

O uso da cultivar, no entanto, não fere o direito do titular quando: a pes-
soa reserva e planta sementes para uso próprio; usa ou vende o produto 
de colheita como alimento ou matéria-prima; utiliza a cultivar como fonte 
de variação para melhoramento genético, visando a obtenção de novas 
cultivares ou ainda, para pesquisa científica; ou, sendo pequeno produtor 
rural, multiplica sementes para doação/troca com outros pequenos pro-
dutores no âmbito de programas apoiados pelo Governo Federal (artigo 
10 da Lei nº 9.456/1997).

8.7.1 Licença compulsória (artigos 28 a 35 da Lei nº 
9.456/1997)

Qualquer pessoa pode requerer junto ao Ministério da Agricultura uma 
autorização especial para explorar uma cultivar, desde que o fornecimen-
to regular desta cultivar ao mercado esteja sendo injustificadamente im-
pedido pelo titular e que o requerente comprove que tentou previamente, 
sem sucesso, obter a licença voluntária junto ao titular da cultivar.

Esta licença compulsória efetuada pelo Governo Federal não depende da 
autorização do titular nem pode ser exclusiva. Poderá ser concedida ao 
legítimo interessado (produtor de sementes) para que proceda a explora-
ção da cultivar mediante remuneração paga pelo licenciado ao titular da 
proteção, e vigorará pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais perío-
dos. O valor da remuneração será arbitrado pelo SNPC na falta de acordo 
entre o titular da cultivar e o requerente da licença.

8.8 Duração da proteção

No Brasil, a proteção vigora a partir da data da concessão do Certificado 
Provisório de Proteção e tem a duração, em regra, de 15 anos. No caso das 
árvores frutíferas, árvores florestais, árvores ornamentais e videiras ela se 
estende para 18 anos.

A proteção da cultivar extingue-se pelo término do prazo de proteção, ou 
antes disso, pela renúncia do titular, ou pelo cancelamento do Certificado 
de Proteção (artigo 40 da Lei n° 9.456/1997). 
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A renúncia do direito pelo titular ou por seus sucessores, todavia, somente 
é admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

As hipóteses de cancelamento do Certificado de Proteção, por sua vez, 
são decorrentes da perda de homogeneidade ou estabilidade da cultivar; 
da falta de pagamento da anuidade; do não cumprimento das exigências 
referentes à procuração de domiciliado no exterior; da não apresentação 
da amostra viva; ou ainda, quando, após a comercialização, ficar compro-
vado que a cultivar causou impacto desfavorável ao meio ambiente ou à 
saúde humana.

Uma vez extinta a proteção, a cultivar cai em domínio público e nenhum 
outro direito poderá obstar sua livre utilização. Domínio público significa 
que a cultivar deixa de ser propriedade exclusiva do obtentor, podendo ser 
usada por qualquer pessoa, sem necessidade de autorização ou de paga-
mento de royalties.

A proteção também pode deixar de existir se ficar comprovado que, no 
momento de outorga do certificado, a cultivar não atendia às condições 
de novidade ou de distinguibilidade, ou tenham sido contrariados direitos 
de terceiros, ou ainda, que a descrição apresentada não correspondia à cul-
tivar. Diferentemente das situações descritas anteriormente, esses casos 
resultam em nulidade da proteção, anulando-se, por consequência, todos 
os atos legais decorrentes da outorga do certificado.

8.9 Contexto atual

Desde que a Lei de Proteção de Cultivares entrou em vigor, muito se dis-
cute sobre a sua efetividade e abrangência.

Verificam-se ocorrências que comprometem a sustentabilidade da pes-
quisa em melhoramento vegetal e do sistema de produção de sementes 
e, por consequência, colocam em risco a produção agrícola no país. Um 
exemplo típico é a vulnerabilidade das espécies de plantas propagadas ve-
getativamente (reproduzidas por mudas, estacas ou qualquer outro mé-
todo de clonagem). Cultivares desta natureza são altamente expostas ao 
uso indevido (pirataria) dada a facilidade do método de multiplicação. O 
reflexo dessa situação pode ser constatado pela inexistência de programas 
privados de melhoramento de espécies com essas características, que não 
encontram no Brasil segurança para garantir resposta ao investimento re-
alizado.
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Por outro lado, existe a preocupação por parte de alguns setores quanto 
às restrições ao direito dos agricultores de guardar sementes para uso pró-
prio, e quanto ao efeito da ampliação do direito dos obtentores sobre a 
segurança alimentar.

As discussões estão em curso e se materializam em projetos de Lei recen-
temente propostos no Congresso Nacional.

Atualmente, estão em discussão na Câmara dos Deputados projetos de 
lei que alteram a Lei nº 9.456/1997. Participe do Fórum sobre os Projetos 
de Lei, a sua opinião irá fomentar esta discussão.

No momento, compete ao Congresso Nacional analisar as propostas,  
considerando a segurança e o alcance dos direitos privados e poupando os 
grupos sociais mais sensíveis, cuidando, enfim, para que haja um balanço 
equitativo dos interesses e benefícios para todos.
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Resumo

Estudamos, nesse capítulo, que cultivar é a variedade de qualquer gênero 
ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cul-
tivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denomina-
ção própria,  que seja homogênea e estável quanto aos descritores através 
de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo 
agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível 
ao público, bem como a linhagem componente de híbridos.

Para receber proteção é preciso que a cultivar preencha os requisitos de 
novidade (não ter sido oferecida à venda ou comercializada no Brasil há 
mais de 12 meses, e em outros países há mais de 4 anos – espécies em 
geral – ou 6 anos – árvores e videiras), distinguibilidade (diferenciar-se 
das demais por uma margem mínima de descritores), homogeneidade 
(apresentar variabilidade mínima entre suas plantas), estabilidade (manter 
suas características através de gerações sucessivas), além de possuir uma 
denominação própria.

No Brasil, a proteção de cultivares é regulada pela Lei nº 9.456/1997 e 
pelo Decreto nº 2.366/1997.

A UPOV é uma organização internacional, conveniada à OMPI, que disci-
plina a atuação da proteção de cultivares em 68 países. Esta entidade tem 
como missão promover um sistema de proteção de variedades vegetais 
efetivo, com o objetivo de encorajar o desenvolvimento de novas varieda-
des de plantas para o benefício da sociedade. Em 1999, o Brasil aderiu à 
Convenção desse organismo, tendo optado pela Ata de 1978.

A TITULARIDADE é do obtentor, ou do seu cessionário ou sucessor, e a 
AUTORIA é do melhorista.

A proteção dos direitos se efetiva mediante a concessão do Certificado de 
Proteção de Cultivar. O órgão responsável por acolher os pedidos é o Ser-
viço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), ligado ao MAPA.

Considera-se que determinados atos praticados por terceiros (agriculto-
res, pesquisadores...) não ferem o direito de propriedade sobre a cultivar, 
ou seja, são limites ao direito do titular. São atos como a reserva e plantio 
de sementes para uso próprio; o uso ou venda do produto colhido como 
alimento ou matéria-prima para fins não reprodutivos; o uso da cultivar 
em programas de melhoramento ou na pesquisa científica; a doação/tro-
ca de sementes entre pequenos produtores.
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A proteção legal vigora, a partir da data da concessão do Certificado Pro-
visório de Proteção, pelo prazo de 15 anos, para as espécies em geral e 18 
anos para árvores e videiras.

A proteção da cultivar extingue-se (e a cultivar cai em domínio público) 
pelo término do prazo de proteção, pela renúncia do titular ou pelo can-
celamento do certificado.
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Notas

1. BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 
2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 727.

2. Idem.

3. Também se considera obtida durante a vigência do Contrato de Traba-
lho ou de Prestação de Serviços a cultivar, cujo Certificado de Proteção 
seja requerido pelo empregado até 36 meses após a extinção do contrato.

4. SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES - SNPC/
SDC/MAPA. Informações aos usuários do SNPC. Disponível em: 
<http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/SER-
VICOS/CULTIVARES/PROTECAO/INFORMACOES_USUARIOS_
ROTECAO/INFORMA%C7%D5ES%20AOS%20USU%C1RIOS%20
DO%20SNPC_OUTUBRO%20DE%202008_0_0.PDF> Acesso realizado 
em: 04 mar. 2010.
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9. PATRIMÔNIO GENÉTICO E 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

Neste capítulo, estudaremos a importância da proteção 
da biodiversidade e como este assunto tem sido tratado 
no âmbito internacional e nacional. 
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9.1 Histórico 

Os recursos genéticos, até a Convenção sobre Diversidade Biológica
1 
de 

1992 (CDB) entrar em vigor, podiam ser acessados livremente, visto que 
não era regulamentada a sua utilização. 

A CDB é um importante fórum internacional para definição do marco le-
gal e político dos temas e questões relacionados à biodiversidade. O Brasil 
é signatário da CDB, desde 1994, sendo o primeiro país a ratificá -la. Des-
de então, o país vem criando uma série de instrumentos para cumprir os 
compromissos assumidos. 

Dentre as metas do Brasil na Convenção sobre Diversidade Bio lógica
2
, 

destacam-se as seguintes: 

1. Aumento significativo das ações de detecção, controle e re pressão 
dos casos de Biopirataria; 

2. Incremento significativo nos investimentos em estudos, pro jetos e 
pesquisas para o uso sustentável da biodiversidade; 

3. 80% de incremento no número de patentes geradas a partir de com-
ponentes da biodiversidade; 

4. Conhecimentos, inovações e práticas dos povos indígenas e comu-
nidades tradicionais protegidos; 

5. 100% das publicações científicas ou de divulgação decor rentes de 
acesso a conhecimento tradicional com identificação de sua origem; 

6. 100% das atividades de acesso a conhecimentos tradicionais com 
consentimento prévio fundamentado, obrigatoriedade de retorno 
do conhecimento gerado e repartição de benefícios; 

7. Benefícios resultantes do uso comercial dos recursos gené ticos efe-
tivamente repartidos de forma justa e equitativa em prol da conser-
vação da biodiversidade; 

8. 100% das solicitações de patentes de invenção de produtos e proces-
sos derivados de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento 
tradicional associado com identificação de ori gem e autorização de 
acesso. 
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Desde o texto constitucional de 1988, o Brasil já demonstrava a preocu-
pação com a biodiversidade, como podemos verificar no artigo 225, §1º, 
inciso II: “Incumbe ao Poder Público: (...) preservar a diversidade e a inte-
gridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedica-
das à pesquisa e manipulação de material genético”. Porém, o texto cons-
titucional referido, para ter eficácia plena, necessitava de regulamentação, 
o que ocorreu, somente, em 2001.

A Biotecnologia e o seu acesso, na forma de patrimônio genético e conhe-
cimentos tradicionais associados, são temas novos, que têm sido muito 
discutidos no cenário nacional e internacional. 

O acesso aos recursos genéticos por parte de pesquisadores e outros seto-
res da sociedade é importante para a geração de novos produtos, atenden-
do às demandas de alimentos, saúde e estética. 

Se determinado animal ou planta está acessível à sociedade ou especi-
ficamente a pesquisadores, para uso, é porque foram preservados em um 
ambiente propício, garantido pelo proprietário ou posseiro da área onde 
se encontravam. 

E mais, não somente os organismos passíveis de acesso são considerados 
patrimônio, o conhecimento específico gerado pelo ser humano sobre o 
componente genético (animal ou planta) em questão, também é passível 
de proteção. Por exemplo, a informação de que um determinado inseto 
produz um veneno que, depois de purificado, pode converter-se em um 
importante medicamento, pode ter sido adquirida ao longo de centenas 
de anos, construída por dezenas de gerações que habitaram certa área. 

Neste caso, o legado deixado pelos ancestrais de uma comunidade local 
pode, hoje, ser convertido em benefício, garantindo a preservação e, em 
alguns casos, a sobrevivência da comunidade. 

Apenas com a adoção de políticas públicas responsáveis e flexíveis é que 
vai haver estímulo aos investimentos necessários para o estabelecimento 
de indústrias biotecnológicas brasileiras e à criação de produtos novos. 

Estas políticas podem ser decisivas para estabelecer ambiente jurídico 
favo rável a parcerias público-privadas, a investimentos e a outras ativida-
des em presariais necessárias ao desenvolvimento econômico, sobretudo 
do Brasil. 
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9.2 Internalização da CDB pela Legislação 
Brasileira 

9.2.1 A intenção da regulamentação 

Parte da legislação em vigor para a proteção da biodiversidade foi forma-
tada em meio aos escândalos de biopirataria e, como veremos em seguida, 
geram insegurança para os investidores. Mas já há esforços para corrigir 
esta problemática, como podemos verificar no texto introdutório da Po-
lítica de Desenvolvimento da Biotecnologia

3
, que traz um panorama das 

intenções que estão norteando o processo regulatório: 

 • o reconhecimento de que a biotecnologia é propulsora do desen-
volvimento; 

 • o Brasil como destaque em pesquisas biotecnológicas; 

 • o Brasil como destaque em biodiversidade; 

 • desafios decorrentes desse processo, dentre os quais são destacados 

 • o respeito aos direitos das comunidades indígenas e locais e a repar-
tição de benefícios. 

9.2.2 A regulamentação de acesso ao patrimônio genético 

No ano 2000, uma situação gerou grande repercussão na mídia e discus-
são dos setores da sociedade sobre o direito de exploração dos recursos 
genéticos brasileiros. Um contrato de bioprospecção assinado entre a 
Bioamazônia e a Novartis, gigante do setor farmacêutico, previa o envio 
de até 10 mil cepas de bactérias à empresa suíça, para posterior pesquisa e 
desenvolvimento de potenciais medicamentos. 

Os compostos originais (que não são comercializados, apenas servem 
como “matéria prima” para posterior desenvolvimento) seriam de proprie-
dade conjunta das duas partes, mas à Novartis caberia o direito perpétuo 
e exclusivo, com a possibilidade de licenciamento a terceiros, de produzir, 
usar e vender quaisquer produtos contendo o composto original ou com-
postos derivados, bem como quaisquer patentes ou know-how relevantes. 

Em troca, a Novartis oferecia pagamento, a partir do momento em que 
declarasse estar fazendo um estudo clínico com um produto derivado da 
biodiversidade brasileira até o lançamento do produto. Além disso, o con-



282

trato previa capacitação e treinamento, ou seja, a Novartis ensinaria téc-
nicos a colher microorganismos, fermentar e analisar a presença de pro-
dutos interessantes. Depois as cepas, os extratos e os compostos isolados 
pela Bioamazônia seriam enviados à transnacional

4 
. 

Desde o episódio entre a Bioamazônia e a Novartis, várias Medidas Pro-
visórias foram reeditadas até a MP n° 2.186-16/2001, que dispõe sobre 
normas para regular o acesso aos recursos genéticos e conhecimento tra-
dicional associado no território brasileiro. Essa MP foi regulamentada 
pelo Decreto n° 3.945/2001 (modificado pelo Decreto n° 4.946/2003).

Hoje, o acesso e a remessa do patrimônio genético, bem como o acesso 
ao conhecimento tradicional associado, existente no território brasileiro, 
depende de autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 
(CGEN), ficando sujeito à repartição de benefícios, nos termos e nas con-
dições legalmente estabelecidos. 

De acordo com a MP n° 2.186-16/2001, acesso ao patrimô nio genético 
é atividade que visa à obtenção de amostra de componente do patri-
mônio genético, isto é, atividades que objetivam isolar, identificar ou 
utilizar informação de origem genética, em moléculas ou substâncias 
provenientes do me tabolismo dos seres vivos, extratos obtidos destes 
organismos, com a finalidade de pesquisa científica, desenvolvimento 
tec nológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial ou de 
outra natureza. 

De acordo com a MP n° 2.186-16/2001, acesso ao conhecimen to tra-
dicional associado é a obtenção de informação sobre conhecimento 
ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de 
comunidade indígena ou de comuni dade local, com valor real ou po-
tencial, para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou 
bioprospecção, vi sando sua aplicação industrial ou de outra natureza. 

Os dois pontos principais da Medida Provisória quanto ao patrimônio ge-
nético são: 

1. Autorização para acesso – para fins de pesquisa científica, desenvol-
vimento tecnológico ou bioprospecção. 

2. Repartição dos benefícios – de forma justa e equitativa para deriva-
dos da exploração de componente do patrimônio genético. 

Quanto ao conhecimento tradicional das comunidades indígenas e das 
comunidades locais, associado ao patrimônio genético, a MP n° 2.186-
16/2001 traz:
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a. As comunidades locais decidem sobre seu uso;

b. É patrimônio cultural brasileiro e pode ser objeto de cadastro; 

c. Indicação da origem do acesso ao conhecimento tradicional em to-
das as publicações, utilizações, explorações e divulgações; 

d. Repartição dos benefícios pela exploração econômica; 

e. Impedir terceiros não autorizados de: utilizar, realizar testes, pes-
quisas ou exploração, relacionados ao conhecimento tradicional as-
sociado; divulgar, transmitir ou retransmitir dados ou informações 
que integram ou constituem conhecimento tradicional associado. 

De acordo com o conteúdo do site do CGEN, de 2003 a 2008 foram emi-
tidas 62 autorizações de acesso ao patrimônio genético e/ ou aos conheci-
mentos tradicionais associados. A quantidade de pesquisadores na área de 
biotecnologia cadastrados na Plataforma Lattes é de 7.979 pesquisadores. 

Para acessar os conteúdos do CGEN e do Lattes, consulte os respectivos 
endereços eletrônicos: 

h t t p : / / w w w . m m a . g o v . b r / i n d e x . p h p ? i d o = c o n t e u d o .
monta&idEstrutura=85 

http://lattes.cnpq.br/ 

Acesso realizado em: 03 mar. 2010 

Apesar de o CGEN ter dispensado alguns tipos de pesquisa científica de 
autorização de acesso5, quando se compara a quantidade de pesquisado-
res na área de biotecnologia com a quantidade de autorizações de acesso 
concedidas pelo CGEN, pode-se verificar que são quantidades distantes. 

A Política de Desenvolvimento da Biotecnologia6
 
traz, também, diretrizes 

e objetivos específicos quanto ao acesso ao patrimônio genético e à repar-
tição de benefícios. 

As diretrizes da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia visa valo-
rizar e promover o uso sustentável da biodiversidade brasileira com vis-
tas ao desenvolvimento econômico e social do País, em particular para 
a competitividade da bioindústria brasileira, respeitando-se os direitos e 
obrigações decorrentes das atividades de acesso ao patrimônio genético 
e ao conhe cimento tradicional associado, a garantia aos direitos das co-
munidades tradicionais e povos indígenas, a sua inclusão no processo 
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produtivo e a repartição de benefícios resultantes da exploração econô-
mica dessas atividades. 

Os objetivos específicos da Política de Desenvolvimento da Biotecno logia 
são: 

1. Aperfeiçoar legislação de acesso ao patrimônio genético, aos conhe-
cimentos tradicionais associados e de repartição de benefícios como 
forma de estimular e promover o uso sustentável da biodiversidade 
brasileira e de garantir os direitos das comunidades tradicionais e 
povos indígenas. 

2. Estabelecer legislação de valorização dos conhecimentos tradicio-
nais e de proteção dos direitos das comunidades tradicionais e povos 
indígenas sobre seus conhecimentos. 

3. Aperfeiçoar e fortalecer o processo de controle de importação e ex-
portação de material biológico para garantir segurança, soberania e 
agilidade na pesquisa biotecnológica. 

4. Estabelecer mecanismos específicos de informação e fomento ao 
uso da biodiversidade brasileira na inovação em biotecnologia. 

5. Promover o desenvolvimento científico e industrial da biotecnolo-
gia, aproveitando as oportunidades e potencialidades regionais de 
cada bioma (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Panta-
nal, Pampa) e da Zona costeira e Marinha. 

6. Garantir a repartição de benefícios relacionada às aplicações bio-
tecnológicas, sendo direcionados recursos para conservação da bio-
diversidade, valorização e promoção dos conhecimentos e práticas 
tradicionais de uso da biodiversidade. 

7. Discutir e disseminar entre as instituições científicas, as empresas 
e as comunidades indígenas, quilombolas e locais, as legislações de 
acesso, repartição de benefícios e valorização dos conhecimentos 
tradicionais associados, de modo a garantir respeito aos direitos das 
comunidades e do consentimento prévio fundamentado. 

8. Avaliar, permanentemente, os impactos da legislação nacional per-
tinente e a gestão do uso sustentável dos recursos genéticos, visando 
à atualização frente aos novos processos de inovação tecnológica. 
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9.3 Acesso ao patrimônio genético e aos 
conhecimentos tradicionais associados x 
propriedade industrial 

A concessão de direito de propriedade industrial sobre processo ou produ-
to obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, é 
condicionada à observância da MP nº 2.186-16/2001, devendo o requeren-
te informar a origem do material genético e do conhecimento tradicional 
associado.

9.4 Situação jurídica atual 

Em 2003, o CGEN preparou um anteprojeto de Lei7 a fim de reativar o 
processo legislativo interrompido pela edição da MP nº 2.186-16/2001 e 
para que fossem resolvidas, na medida do possível, as questões identifica-
das pelo setor acadêmico.

Em novembro de 2003, o projeto foi enviado pelo CGEN à Casa Civil. 
De 2004 à 2007, houve discussões com os Ministérios envolvidos e a Casa 
Civil. Em novembro de 2007, o projeto de lei entrou em consulta pública, 
na qual permaneceu até 13 de julho de 2008. 

Acesse reportagem do jornal O Estado de S. Paulo de 31/03/2009, e saiba 
mais sobre o status do anteprojeto de Lei e seus impactos: 

http://www.estadao.com.br/geral/not_ger347600,0.htm 

Acesso realizado em: 03 mar. 2010 

9.4.1 Aplicação da biotecnologia na agricultura 

A biotecnologia pode ser definida como a tecnologia desenvolvida a par-
tir de conhecimentos de uma ou várias áreas da biologia, geralmente com 
finalidade produtiva.8 

De acordo com a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia9, esta re-
presenta um conjunto de tecnologias que “utilizam sistemas biológicos, 
organismos vivos ou seus derivados para a produção ou modificação de 
produtos e processos para uso específico”, bem como para gerar novos 
serviços de alto impacto em diversos segmentos industriais. 
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É uma área do conhecimento cada vez mais importante. É conhecida des-
de os primeiros processos de fermentação utilizados para produzir pão 
e vinho. Na agricultura, já é praticada há milhares de anos, através da 
seleção das sementes com melhores características, que seriam usa das no 
próximo plantio. 

O tratado que direciona os recursos genéticos para a agricultura é o Tra-
tadoInternacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a 
Agricultura (TIRFAA) da Organização das Nações Unidas para Agricultu-
ra e Alimentação (FAO). Este tratado foi aprovado em Roma, em 3 de no-
vembro de 2001, assinado pelo Brasil, em 10 de junho de 2002, ratificado 
e promulgado através do Decreto nº 6.476/2008.10

Este tratado tem por objetivos a conservação e o uso sustentável dos re-
cursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e a repartição justa 
e equitativa dos benefícios derivados de sua utilização, em harmonia com 
a Convenção sobre Diversidade Biológica, para uma agricultura sustentá-
vel e a segurança alimentar.

A necessidade de elaborar esse tratado surgiu com a crescente escassez 
dos recursos fitogenéticos em todo o mundo. A conservação destes recur-
sos é essencial para alcançar as metas da Declaração de Roma sobre a Se-
gurança Alimentar Mundial para o desenvolvimento agrícola sustentável 
das gerações presentes e futuras. 

Os recursos fitogenéticos são imprescindíveis nas pesquisas de melho-
ramento dos cultivos para adaptação às mudanças ambientais impre-
visíveis, principalmente, as ocasionadas pelo aquecimento global, e às ne-
cessidades humanas. 

O tratado discute, ainda, o uso sustentável dos recursos fitogenéticos, a 
co operação internacional, o direito dos agricultores e o sistema multilate-
ral de acesso e repartição de benefícios. 

Para discutir alguns aspectos relevantes sobre o Patrimônio Genético, 
acesse o AVEA e participe do Fórum de Conteúdo. 
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Resumo 

Estudamos, nesse capítulo, os aspectos da proteção da biodiversida de e 
como este assunto tem sido tratado no âmbito internacional, através da 
Convenção sobre Diversidade Biológica e do Tratado Internacional so bre 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura e no âmbi to 
nacional, através da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia. Vi-
mos, também, o papel do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 
(CGEN) na regulamentação e autorização de acesso ao patrimônio gené-
tico e aos conhecimentos tradicionais associados no Brasil. 
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Notas 

1. A Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB é um dos principais 
resultados da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento - CNUMAD (Rio 92), realizada no Rio de Janeiro, em 
junho de 1992. 

2. A tabela completa com as metas brasileiras pode ser visualizada no 
seguinte endereço eletrônico: <http://www.cbd.int/doc/world/br/br-
nbsap-v2-pt.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2010. 

3. Decreto nº 6.041/2007. 

4. INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Acesso e Repartição de Benefícios 
(ARB) no Bra sil: a nova fórmula jurídica para legalizar a biopirataria. Di-
ponível em: <http://www. socioambiental.org/coptrix/art_02.html>. 
Acesso em: 27 mar. 2010. 

5. Para verificar os tipos de pesquisa científica dispensados de autorização 
de acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais asso-
ciados pela Resolução CGEN/MMA nº 21/2006. Disponível em: <http://
www.mct.gov.br/index.php/con tent/view/56281.html>. Acesso em: 27 
mar. 2010. 

6. Decreto nº 6.041/2007 

7. Acesse o conteúdo do projeto de Lei que dispõe sobre a coleta de ma-
terial biológico, o acesso aos recursos genéticos e seus derivados, para 
pesquisa científi ca ou tecnológica, bioprospecção ou elaboração ou desen-
volvimento de produtos comerciais, a remessa e o transporte de material 
biológico, o acesso e a proteção aos conhecimentos tradicionais associa-
dos e aos direitos dos agricultores, e a re partição de benefícios no site: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consulta_publica/consulta_bio-
logica.htm>. Acesso em: 27 mar. 2010. 

8. HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portu-
guesa. Rio de Janeiro: Objetiva, versão 1.0, 2001. 

9. Decreto nº 6.041/2007. 

10. Acesse o conteúdo completo do Decreto nº 6.476/2008 que promulga 
o Tra tado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação 
e a Agricul tura (TIRFAA): Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Decreto/_Dec_principal.htm>. Acesso em: 27 mar. 2010. 
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10. DADOS DE PROVA 

Neste capítulo, estudaremos que a informação não divul-
gada e os dados de prova submetidos às autorida des com-
petentes para fins de aprovação para comercialização de 
produtos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos, 
seus componentes e afins são protegidos contra o uso co-
mercial desleal. Também estão protegi dos novos dados 
exigidos após a concessão do registro dos produtos pelo 
prazo de proteção remanescente con cedido aos dados do 
registro correspondente. 
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10.1 Introdução 

Para aprovação de comercialização de produtos de uso veterinário, fer-
tilizantes, agrotóxicos, seus componentes e afins, as empresas devem 
apresentar às autoridades regulatórias, dados que comprovem segurança 
e eficácia dos produtos. Estes dados, extremamente onerosos para as em-
presas, são protegidos por propriedade intelectual. 

10.2 Noções sobre a proteção de informações não di-
vulgadas e dados de prova 

A proteção de informação não divulgada e dados de prova garantem a 
proteção contra o uso comercial desleal, de informações relativas aos 
resulta dos de testes ou outros dados não divulgados, apresentados às au-
toridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro 
para a comercialização de produtos de uso veterinário, fertilizantes, agro-
tóxicos, seus componentes e afins. 

A proteção das informações implicará a: 

I - não-utilização pelas autoridades competentes dos resulta dos de testes 
ou outros dados a elas apresentados em favor de terceiros; 

II - não-divulgação dos resultados de testes ou outros dados apresenta-
dos às autoridades competentes, exceto quando ne cessário para prote-
ger o público. 

Garante o livre acesso das informações, ao público em geral, após o perí-
odo de proteção. 

Após o período de proteção, as autoridades competentes pelo registro 
deverão, sempre que solicitadas, utilizar as informações disponíveis para 
registrar produtos de terceiros, ressalvada a possibilidade de exigir outras 
informações quando tecnicamente necessário.

Participe do Fórum de Conteúdo e discuta sobre a importância da pro-
teção da informação não divulgada e dos dados de prova. Os Fóruns são 
atividades ideais para compartilhar seus conhecimentos e conhecer as 
experiências e opiniões de seus colegas e professores. 
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10.3 Requisitos para proteção 

As informações protegidas serão aquelas cuja elaboração envolva esforço 
considerável e que tenham valor comercial enquanto não divulgadas. 

Consideram-se não divulgadas as informações que, até a data da solicita-
ção do registro: 

1. Não sejam facilmente acessíveis a pessoas que normalmente lidam 
com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na 
configuração e montagem específicas de seus componentes; e 

2. Tenham sido objeto de precauções eficazes para manutenção da sua 
confidencialidade pela pessoa legalmente responsável pelo seu con-
trole. 

Presumem-se não divulgadas as informações apresentadas sob declaração 
de confidencialidade. 

Uma dica importante para as empresas é a de sempre lembrar que toda 
a vez que forem enviados dados confidenciais à autoridade regulatória, 
inserir uma declaração de que os dados apresentados são confidenciais 
e carimbar todas as páginas, em cor contrastante, com “DOCUMENTO 
CONFIDENCIAL”. 

10.4 Prazos de proteção 

Os prazos encontram-se dispostos da seguinte forma: 

1. Para os produtos que utilizem novas entidades químicas ou biológi-
cas, de dez anos contados a partir da concessão do registro ou até a 
primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer 
primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção; 

2. Para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou bio-
lógicas, de cinco anos contados a partir da concessão do registro ou 
até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que 
ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção; 

3. Para novos dados exigidos após a concessão do registro dos produ-
tos mencionados acima, pelo prazo de proteção remanescente con-
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cedido aos dados do registro correspondente ou um ano, contado a 
partir da apresentação dos novos dados, o que ocorrer por último. 

Considera-se nova entidade química ou biológica toda molécula ou orga-
nismo ainda não registrado no Brasil, podendo ser análogo ou homólogo 
a outra molécula ou organismo, independentemente de sua finalidade. 

10.5 Base legal 

Em âmbito NACIONAL 

Lei nº 10.603/2002 - Dispõe sobre a proteção de informação não divulga-
da submetida para aprovação da comercialização de produtos e dá outras 
providências.

Em âmbito INTERNACIONAL 

Convenção da União de Paris – CUP internalizada pelo Decreto nº 
75.572/1975, Artigo 10 bis

TRIPS -Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio – Decreto nº 1.355/1994, Artigo 39:

1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, os Mem-
bros protegerão informação confidencial e informação submetida a 
Governos ou a Agências Governamentais. 

2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que infor-
mação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou 
usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a 
práticas comerciais honestas, desde que tal informação: 

a. seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral 
nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normal-
mente lidam com o tipo de informação em questão, seja 
como um todo, seja na configuração e montagem específicas 
de seus componentes; 

b. tenha valor comercial por ser secreta; e 

c. Os Membros que exijam a apresentação de resultados de 
tes tes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração en-
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volva esforço considerável, como condição para aprovar a 
comerciali zação de produtos farmacêuticos ou de produtos 
agrícolas quí micos que utilizem novas entidades químicas, 
protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ade-
mais, os Membros adotarão providências para impedir que 
esses dados sejam di vulgados, exceto quando necessário para 
proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas 
para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso 
comercial desleal. 

É importante destacar que, apesar da proteção conferida pela Lei nº 
10.603/2002, a permissão para comercialização dos produtos de uso ve-
terinário, fertilizantes, agrotóxicos, seus componentes e afins depende de 
registro no órgão regulamentar, neste caso, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Mais informações sobre procedimentos para registro de produtos no 
MAPA, podem ser obtidas através do site http://www.agricultura.gov.
br/. 

Acesso realizado em: 03 mar. 2010. 

10.6 Exceções/Limites 

Durante os prazos de proteção, as autoridades competentes poderão uti-
lizar, a pedido de terceiros, de forma compulsória, as informações para a 
concessão do registro de produto a ter ceiros, desde que decorridos dois 
anos da concessão do regis tro sem que tenha o produto sido comerciali-
zado no Brasil. 

Poderá, também, ser concedida utilização compulsória para o uso de in-
formações pelas autoridades competentes pelo re gistro, nos casos de: 

1. Interesse público ou estado de emergência, declarados em ato do 
Poder Executivo Federal; 

2. Violação do disposto na Lei nº 8.884/1994, conforme recomenda-
ção do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Não caberá remuneração pela utilização compulsória na hipótese 2. 
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As demais informações técnicas ou científicas eventualmente apresen-
tadas por exigência das autoridades competentes pelo registro, visando 
esclarecer processos ou métodos empregados na fabricação de produtos 
ou na obtenção das informações ou dados, que constituírem segredo de 
indústria ou de comércio, serão mantidas confidenciais, podendo ser utili-
zadas internamente pelos órgãos de governo para fins de registro. 

10.7 Contratos 

Durante os prazos determinados, as informações somente poderão ser 
uti lizadas pela autoridade competente para instruir ou justificar conces-
são de registro de terceiros, mediante prévia autorização do titular do re-
gistro. 

Aquele que apresentar à autoridade competente as informações objeto de 
proteção poderá, a qualquer tempo, autorizar seu uso para ou por tercei-
ros. 

Visite os endereços a seguir para saber mais sobre a legislação para re-
gistro de agrotóxicos no Brasil:

Legislação ANVISA 

http://www.anvisa.gov.br/toxicologia/index.htm 

Legislação MAPA 

http://www.agricultura.gov.br

Legislação Ministério do Meio Ambiente 

http://www.ambiente.gov.br/sitio/index.php?ido=legislacao.
index&tipo=0

Acessos realizados em: 03 mar. 2010. 
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Resumo 

Estudamos, nesse capítulo, que a informação não divulgada e os dados de 
prova submetidos às autoridades competentes para fins de aprovação para 
comercialização de produtos de uso veterinário, fertilizantes, agro tóxicos, 
seus componentes e afins são protegidos contra o uso comercial desleal. 
Esta proteção das informações não divulgadas e dados de prova se dá de 
acordo com a Lei nº 10.603/2002. Os prazos de proteção variam de dez 
(10) anos para produtos que utilizem novas entidades químicas ou bio-
lógicas a cinco (5) anos para produtos que não utilizem novas entida des 
químicas ou biológicas. Também estão protegidos novos dados exi gidos 
após a concessão do registro dos produtos pelo prazo de proteção rema-
nescente concedido aos dados do registro correspondente. 
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Capítulo ll

Direitos Autorais
Guilherme Coutinho Silva



11. DIREITOS AUTORAIS 

Neste capítulo, estudaremos os direitos autorais, direitos 
de autor e os que lhes são conexos, que podem estar re-
lacionados com o setor agropecuário, especialmente, as 
criações de textos e de mídia digital e impressa, como 
revistas, livros, folders, rótulos, em balagens, campanhas 
publicitárias, slogans, propaganda, materiais de divulga-
ção, páginas de internet, fotos, filmes. Observaremos que 
os direitos se dividem em aspectos morais e patrimoniais 
e que o prazo de proteção é bastante amplo.
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11.1 Noções 

À medida que o agronegócio se desenvolve, com a utilização de publici-
dade, folhetos informativos, outdoor, fotografia ou música, por exemplo, 
para a comercialização de produtos, se faz necessária a consideração de 
questões como a proteção da expressão da ideia, autoria e direitos patri-
moniais. 

Quando se publica algum livro, folheto ou boletim informativo tratando 
do plantio de uma espécie de cultivar ou quando se cria um desenho ou 
personagem representativo de um produto ou serviço aplicado ao agrone-
gócio, há proteção de di reitos autorais. Na criação de páginas de internet, 
na utilização de fotos, desenhos, frases ou até mesmo de anúncios, deve-se 
respeitar os direitos autorais.

A Lei nº 9.610/1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais no Brasil está harmonizada com a proteção que é reali-
zada no âmbito internacional. Um dos efeitos da instituição da OMC, em 
1994, e do seu marco jurídico, especialmente, o TRIPS, como já vimos, foi 
a revisão das regras da propriedade intelectual, entre elas a matéria que é 
assunto desta aula do curso.

Destaca-se o artigo 7º da Lei nº 9.610/1998 no qual se encontram algumas 
das obras que são objeto de proteção legal, as criações humanas que pos-
sam ser expressas por algum meio ou fixadas em algum suporte, “tangível 
ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”.

São obras intelectuais protegidas que merecem destaque: 

 • livros literários e técnicos ou roteiros de filmes; 

 • composições musicais, tenham ou não letra; obras audiovisuais 
como filmes; 

 • fotografias; 

 • desenhos, pinturas, gravuras, esculturas; 

 • ilustrações e cartas geográficas; 

 • projetos, esboços e obras plásticas relacionadas à geografia, enge-
nharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

 • coletâneas ou compliações, enciclopédias, dicionários, bases de da-
dos. 
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No campo da ciência, a proteção recairá somente sobre a forma literária 
ou artística da obra, não estando protegido o seu conteúdo científico ou 
técnico. Assim, no caso de publicação de um livro sobre como fazer um 
equipamento para trator, por exemplo, estará protegida apenas a edição 
da obra e não qualquer inovação relativa ao acessório. 

As campanhas publicitárias, apesar de não serem citadas expressamen te 
pela legislação, também são protegidas. Um caso que ficou famoso é o de 
uma campanha publicitária de uma marca de cerveja que foi condenada 
por plágio. 

Para saber mais sobre campanhas publicitárias acesse: 

http://www.conjur.com.br/2007-mai-16/kaiser_agencia_sao_condena-
das_plagiar_campanha 

Acesso realizado em: 04. mar. 2010. 

As ações de marketing estão protegidas pelo direito autoral, evitando a 
cópia pelos concorrentes, já que as próprias peças de publicidade são pro-
tegidas, como cartilhas, folders, cartazes, outdoors, inserções em TV e 
rádio, entre tantos outros exemplos de obras largamente utilizadas para 
divulgar o agronegócio. 

Usualmente, outras obras protegidas por direitos autorais são envolvidas 
nas ações de marke ting, como músicas e fotografias. Deve-se ter cuidado, 
pois é indispensável a autorização para utilização de criações intelectuais 
em peças publicitárias, além de ser obrigatório o crédito da autoria, quer 
dizer, a indicação de que foram os autores. 

Leia a notícia sobre o investimento de marcas renomadas como Danone 
e Batavo em campanhas publicitárias exclusivas para o Nordeste, moti-
vadas pela produção de produtos regionais. 

Disponível em:

 http://www.opovo.com.br/opovo/economia/852387.html 

Acesso realizado em: 03 mar. 2010 
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Há algumas situações em que não há proteção de direitos au torais, 
como: ideias (como tal), esquemas, formulários, textos de lei, infor-
mações de uso comum (como calendários e agendas), nomes ou títulos 
isolados, aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas 
obras.1 

Muitas pessoas acreditam que a simples ideia sem a sua materialização 
é passível de proteção, o que não é correto. Enquanto uma obra perma-
necer no campo das ideias não poderá ser protegida. 

Participe do Fórum de Conteúdo para discutir sobre como grandes fei-
ras agropecuárias, que contam com larga divulgação na mídia e muitas 
ações de publicidade, tratam das questões relacionadas ao Direito Auto-
ral. Não deixe de participar dessa atividade e compartilhar suas experi-
ências! 

11.2 Requisitos para proteção 

Para uma obra ser protegida não é necessário que seja registrada ou que 
seja cumprida qualquer formalidade

2
. Basta que exista uma expressão (a 

apresentação de uma peça de teatro, por exemplo) ou fixação (como a 
publicação de uma revista) para a obra já estar protegida. Então, como já 
explicado, basta concretizar uma ideia para que se tenha proteção legal. 

Mesmo assim, consideramos que o registro na Biblioteca Nacional é uma 
ótima garantia posta à disposição do autor, que deve ser usada. No caso 
de algum litígio, a anterioridade do registro oficial tem valor. Pode ser 
imprescindível para ganhar uma causa no judiciário.

O principal requisito da proteção é que a obra seja original. Em outras 
palavras, ter sido feita pela primeira vez pelo autor, não podendo ser cópia 
de outra obra pré-existente. 

11.3 Prazos de proteção 

O limite mínimo da proteção autoral na legislação internacional é por 
toda a vida do autor e mais 50 anos após a sua morte

3
. É permitido aos 

países dar um prazo maior de proteção, o que ocorre no Brasil. 

Assim, os direitos patrimoniais do autor, em nosso país, perduram por 
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toda a vida do autor e mais 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do 
ano seguinte ao falecimento, quando serão exercidos por seus herdeiros4. 

11.4 Âmbitos de proteção 

O direito autoral protege o autor da obra intelectual em dois âmbitos 
principais:

a) Direitos Morais 

A obra, em geral, é uma criação do intelecto que reflete o pensa mento e o 
sentimento do seu autor. Assim, o direito moral, como direito da própria 
personalidade, fundamenta o direito de autor sendo a própria base de sua 
proteção.5 

Dessa maneira, fica assegurada ao autor a possibilidade de reivindicar 
sempre a autoria de sua obra, mesmo quando tenha cedido os direitos 
sobre a mesma. Além disso, a sua obra não pode ser desvirtuada, com 
modificações que causem danos à mesma ou à reputação do autor. 

Ficam assegurados, no Brasil, ao autor, também os direitos de: nominação 
(atribuir à obra seu nome ou outra identificação), inédito (manter a obra 
sem conhecimento do público), modificação (alterar a obra a qualquer 
tempo), arrependimento (retirar a obra de circulação, quando esta for pre-
judicial ao autor) e acesso para preservação da obra (quando existe apenas 
um exemplar da mesma).6

b) Direitos Patrimoniais 

Os direitos patrimoniais correspondem, em linhas gerais, aos ganhos eco-
nômicos que são gerados a partir de uma obra. Assim, cabe ao autor, de 
maneira exclusiva, autorizar a utilização de sua obra por terceiros (por 
meio de licença ou cessão), no todo ou em parte, e obter dela uma con-
trapartida financeira.7 O autor tem, a princípio, a propriedade integral da 
obra.8 

Quando o autor negocia os seus direitos patrimoniais, de forma defini-
tiva, pela cessão, teremos de um lado o “autor”, que continuará sendo 
sempre o criador da obra, e de outro lado o “titular de direitos”, que 
poderá explorar comercialmente a obra.
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Está protegido, então, o autor e o titular diante de outras pessoas que 
exercem os direitos sobre sua obra, já que podem controlar a utilização 
econômica de uma criação.9 No caso da obra fonográfica, por exemplo, 
geralmente o autor transfere a uma gravadora a responsabilidade de re-
produzir e distribuir a sua obra, e essa, em contrapartida, adquire os direi-
tos pa trimoniais da mesma. O mesmo ocorre na publicidade, entre outros 
exemplos.

A legislação prevê a possibilidade de encomenda de obra literária, artística 
ou científica,10 garantida, assim, a proteção do direito de autor desde o 
momento do contrato de edição, mesmo antes da própria criação da obra, 
fica regulada a relação com o editor, aquele que vai publicá-la e divulgá-la. 

COPYRIGHT 

O copyright , vocábulo jurídico  inglês, é, na tradução literal, o direito 
de cópia. Com um viés econômico e patrimonialista,11 permite ao autor 
renunciar seus direitos morais ao negociar a sua obra, visto que esses 
não são englobados pelo copyright.12 

 Isto significa que neste modelo, ao 
contrário do Brasil, a própria autoria da obra pode ser negociada, ou 
seja, uma empresa pode passar a ser referida como autora da obra, por 
exemplo. Este sistema protege especificamente a obra, sem considerar 
o processo de criação que gerou o resultado final, o que permite que a 
pessoa jurídica seja admitida como titular originário de direito autoral.13

O regime jurídico adotado pelo TRIPS procura conciliar o sistema ro-
mano-germânico de proteção dos direitos autorais, utilizado pelo Brasil, 
com o sistema anglo-saxão do copyright, utilizado pelos Estados Unidos.

11.5 Titularidade e autoria 

Os conceitos de titularidade e autoria são aplicáveis aos vários tipos de 
propriedade intelectual. Daí a importância de entender estes conceitos 
e diferenciá-los, bem como diferenciar a titularidade originária da deri-
vada.

Conforme o artigo 11 da Lei nº 9.610/1998, “o autor é a pessoa física cria-
dora de obra literária, artística ou científica”. Assim, por mais que uma 
pessoa jurídica possa ser titular de direitos autorais patrimoniais, a mesma 
não pode ser considerada autora, ao menos no sistema romano-germâni-
co de direitos autorais, adotado no Brasil.14 
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Apenas uma pessoa física pode conceber uma obra com valor cultural, a 
legislação brasileira não aceita que a autoria seja ce dida, pois é um direi-
to moral irrenunciável. Só podem ser cedi dos os direitos patrimoniais. 

Os chamados Direitos Conexos, ou vizinhos, ao direito do autor, servem 
para proteger os artistas intérpretes ou executantes, os produtores fono-
gráficos e as empresas de radiodifusão. 

Os artistas intérpretes ou executantes são todos os atores, cantores, mú-
sicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, re-
citem, declamem, interpretem ou executem uma obra15 como, por exem-
plo, o vocalista que grava uma música que não seja de sua autoria. 

Os direitos acerca do próprio objeto corpóreo, no qual se materializa 
uma obra, costumam ser exercidos pelo produtor ou fabricante que tem 
exclusi vidade para reproduzir a obra e explorá-la comercialmente. Este 
uso econô mico deve ser autorizado pelo autor, mediante cessão gratuita 
ou onerosa.16 

Ficam ressalvados os direitos morais da obra, visto que são inaliená-
veis, ou seja, não podem ser vendidos,17 absolutamente impenhoráveis18

 
e 

persona líssimos. Apesar disso, fica preservada a paternidade da obra (que 
não pode ser cedida), como já explicado, garantia que protege não só o 
interesse do autor, mas também do público, que tem certeza sobre quem 
criou a obra.19 

Autor é aquele que efetivamente cria a obra, como o publici tário, o pin-
tor de um quadro ou o compositor de uma música, por exemplo. Já os 
titulares dos direitos autorais, são todas as pessoas que possuem direi-
tos patrimoniais sobre uma obra, mesmo não sendo seu autor. Para isso, 
precisam adquirir do autor os direitos sobre a obra, o que ocorre via 
contrato de cessão de direitos. 

11.6 Como proteger 

O registro de uma obra serve para comprovar a autoria, porém pode ser 
questionado diante de outras provas que demonstrem que aquela pessoa 
que registrou a obra não é a mesma que a criou. 

Um meio eficaz de prova da autoria da obra é a simples identificação do 
autor, a partir de seu nome, pseudônimo ou qualquer outro sinal conven-
cional, no momento de divulgação da obra, faculdade prevista no artigo 
12 da Lei nº 9.610/1998. Neste caso, como o fato passaria a ser notório, 
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não haveria necessidade de prova, visto o disposto no artigo 334, I do Có-
digo de Processo Civil 20. 

Em contrapartida, nos países anglo-saxônicos, como os Estados Unidos, 
onde é utilizado o sistema do copyright, a indicação do titular do direito 
autoral deve ser acompanhada pelo símbolo: ©. 

Sempre que o resultado de uma criação poder ter valor no mercado do 
agronegócio, a melhor opção para proteção dos direitos autorais é o 
registro 

11.7 Procedimentos 

A Lei nº 9.610/1998 informa que o registro da obra será feito em órgão 
público definido pela antiga legislação, a Lei nº 5.988/1973, que em seu 
artigo 17 elenca os órgãos responsáveis por cada tipo de obra. Fica assim 
estabelecido que: “Para segurança de seus direitos, o autor da obra inte-
lectual poderá registrá-la, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, 
na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.

A Lei nº 9.610/1998 também prevê em seu artigo 20 que: “Para os ser viços 
de registro previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e pro-
cesso de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do ór gão da 
administração pública federal a que estiver vinculado o registro das obras 
intelectuais.” 

Para maiores informações sobre como registrar obras autorais, visite o 
site da Biblioteca Nacional: 

http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=28 

Acesso realizado em: 22.fev.2010 

11.8 Uso lícito e limitações aos direitos autorais 

Há reproduções e formas diversas de utilização da obra que não consti-
tuem violação ao direito autoral. É uma maneira de limitar o direito de 
autor, em que é dispensada a sua autorização e o pagamento de direitos. 
A proteção aos direitos autorais não pode ser tamanha que chegue a pre-
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judicar a circulação e divul gação da obra ou restringir o acesso da mesma 
pela população em geral. 

Os artigos 46 a 48 da Lei nº 9.610/1998 estabelecem as limitações aos di-
reitos autorais e é importante destacar algumas situações em que a repro-
dução ou utilização da obra é permitida, como por exemplo:

 • notícia na imprensa diária, desde que citada a fonte;

 • cópia de pequenos trechos de uma obra para uso privado, como, 
por exemplo, a fotocópia de parte de um livro, que é permitida, 
desde que sem objetivo comercial; 

 • reprodução de pequenos trechos de obras que já existam, ou de 
obra integral, quando de artes plásticas, desde que não seja prejudi-
cada a utilização econômica da obra original; 

 • reprodução de obras situadas permanentemente em logradouros 
públicos (fotografar um monumento que esteja em uma praça pú-
blica, por exemplo). 

11.9 Violações aos direitos autorais 

A expressão “pirataria” é como ficou conhecida a contrafação, a reprodu-
ção não autorizada com fins econômicos da obra, nos termos do artigo. 
5°, inciso VII, da Lei nº 9.610/1998, que em seus artigos 104 e 107 define 
também uma relação de condutas lesivas aos direitos autorais. O Código 
Penal trata dos Crimes contra a Propriedade Imaterial, nos artigos 184 a 
196, e são penalizadas as condutas que visam o lucro, que caracterizam a 
pirataria em escala comercial.

Dessa forma, toda utilização não autorizada de uma obra, que não esteja 
prevista nas limitações citadas anteriormente, já caracteriza uma violação 
aos direitos autorais. Um exemplo seria a utilização de uma foto na emba-
lagem ou propaganda de um produto, sem autorização do fotógrafo. Po-
rém, nem todas as utilizações indevidas são consideradas crimes, devendo 
a conduta estar listada entre aquelas descritas pelo Código Penal. 
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Resumo 

Estudamos, nesse capítulo, as obras protegidas pelos direitos autorais, di-
reitos de autor e os que lhe são conexos, que podem estar relacionados 
com o agronegócio, quem são os autores ou titulares dos direitos, quais 
os requisitos para a proteção, os prazos e os direitos morais e patrimoniais 
indispensáveis ao estudo dos direitos autorais. 
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12. PROGRAMAS DE COMPUTADOR E 
SOFTWARE

Neste capítulo, estudaremos a propriedade intelectual do 
software e do programa de computador; seus conceitos, 
requisitos, prazos, formas de proteção jurídica e os seus 
limites. 
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12.1 Software e Agronegócio 

Dentro do objetivo central da Política de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP) do governo brasileiro está o desafio de elevar a capacidade de ino-
vação, aumentando o investimento em P&D2. A superação de tais desafios 
aumentará a competitividade de um dos setores produtivos mais impor-
tantes para o país: o agronegócio. 

O software é uma das ferramentas para tal objetivo, já que possibilita o 
gerenciamento das informações de forma eficaz e estratégica3. Pode ser 
utilizado em maquinários tecnológicos que agilizam o processo de produ-
ção; em instrumentos que facilitam o acesso à informação de maneira a 
democratizar os avanços tecnológicos; dentre outros. 

Exemplos destas vantagens podem ser vistos corriqueiramente no cotidia-
no do produtor e distribuidor de produtos agropecuários: software para 
gerenciar criação de gado ou produção de leite, gerir a contabilidade, con-
trolar produção e manufaturação de produtos; utilização de GPS para ma-
peamento de áreas entre outros. Ele, inclusive, pode auxiliar em algumas 
das atuais fragilidades do sistema agroindustrial brasileiro: “altos custos 
de logística e infra-estrutura deficiente”.4

Interessante observar que uma das diretrizes do governo brasileiro é fo-
mentar e incentivar a utilização e desenvolvimento de softwares livres. 
O objetivo é “reduzir custos, ampliar a concorrência, gerar empregos e 
desenvolver o conhecimento e a inteligência do país”5. 

Para entender quais as consequências desta política para a propriedade 
intelectual e inovação, é importante compreender o que é o software livre 
e diferenciá-lo do open source. 

Software livre é um movimento, criado em 1985, por Richard Stallman, 
cujo objetivo é garantir aos usuários, por meio de licença que permita o 
acesso ao código-fonte, quatro tipos de liberdades: 

a. executar o programa para qualquer propósito; 

b. estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessida-
des; 

c. redistribuir cópias; e 

d. aperfeiçoar o programa, liberando seus aperfeiçoamentos para toda 
a comunidade. 
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A finalidade deste movimento é a liberdade em si, sendo contrário à pro-
priedade intelectual. Contudo, esta licença se utiliza do próprio direito 
autoral para garantir a sua subsistência, já que determina o respeito à au-
toria, dentre outras exigências. Também delimita que a distribuição/co-
mercialização do software criado a partir de um software livre ocorra por 
meio de licença de software livre.6 

Já o open source foi outro movimento, surgido em 1998, que prega o acesso 
ao código fonte. Contudo, diferencia-se do software livre por permitir que 
o software gerado a partir de um com licença open source seja distribuído/ 
comercializado como software proprietário. Este movimento visa uma 
maior aproximação dos empresários, que a princípio foram contrários às 
práticas do software livre. 

Uma das principais diferenças é que o primeiro é contrário à propriedade 
intelectual e tem a liberdade como um fim. Já o segundo, vê a liberdade 
como um meio estratégico de licenciamento e desenvolvimento tecnoló-
gico, sendo neutro ao tema da propriedade intelectual. Na prática, ambos 
utilizam o direito autoral para atingir seus objetivos. Assim, não há uma 
total negação da propriedade intelectual.7 

A vantagem destes tipos de licenças está justamente em permitir o aces-
so ao código-fonte, possibilitando um compartilhamento mais intenso de 
infor mações e, com isto, desenvolvendo mais rapidamente o setor de sof-
tware. Contudo, há que se ter claro que software livre ou open source não é 
sinônimo de software gratuito. Pode-se cobrar pela utilização deles (open 
source) ou, até mesmo, pelo trabalho do desenvolvedor (software livre). 

Desta forma, mesmo que a política do governo seja pró-software livre, 
isto não impede a utilização das regras de direito autoral: a autoria ainda 
é mantida e o respeito pelas delimitações da licença deve ser observado, 
além de outras regras aplicáveis.8 

O Fórum de Conteúdo tratará de questões fundamentais sobre como o 
uso de softwares pode auxiliar na produção agropecuária familiar. Com-
partilhe suas experiências com seus colegas e professores. Sua participa-
ção é fundamental para ampliação do conhecimento! 
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12.2 Proteção jurídica do software 

A importância da proteção do software e, com ele, o programa de com-
putador, é garantir que não sejam copiados, alterados, utilizados ou co-
mercializados sem a autorização do titular. Isto permite não só o retorno 
do investimento feito na criação, como também a autenti cidade do mes-
mo, evitando erros provenientes de alterações, cópias e comercializações 
não autorizadas. 

a) Conceito e base legal 

Programa de computador e software não são termos sinônimos. Progra-
ma de computador é o conjunto de instruções que determina como o 
hardware deverá executar suas funções. Em outras palavras, é o código-
fonte e o código-objeto do software. Já o software é o conjunto formado 
pelo programa de computador (código-fonte e código-objeto), pela des-
crição do programa e material de apoio 9. 

Apesar de muitas vezes serem confundidos, o software é mais abrangente 
que o programa de computador (código-fonte e código-objeto), já que 
o software engloba o programa de computadores e outros documentos 
importantes para seu funcionamento em uma máquina.10 

 Para os demais elementos do software, aplicam-se os dispositivos já estu-
dados sobre os direitos autorais.11

Internacionalmente, o software também é protegido pelo direito autoral, 
seguindo as especificidades já estudadas, tais como: independe de registro, 
proteção é internacional, protege-se a expressão do programa de compu-
tador e não o algoritmo, a ideia ou o conceito utilizado para desenvolvê-
lo.12 

b) Direitos patrimoniais e direitos morais 

O programa de computador, como ocorre com as obras protegidas pelo 
direito autoral, também tem dois âmbitos de proteção: direitos patrimo-
niais e direitos morais. Ou seja, a proteção do caráter econômico e do 
caráter pessoal (de criação intelectual de um ser humano) do software. 

Os direitos patrimoniais garantem ao titular do programa de computador 
o poder de utilizar, fruir e dispor do programa13 

com exclusividade. Assim, 
qualquer um que queira utilizar, distribuir, licenciar, reproduzir, adaptar, 
deverá ter autorização do titular dos direitos patrimoniais. 
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É assim, por exemplo, no caso de derivações de programa de computador 
já existente, ou seja, para criar um novo programa baseado em um ante-
rior, deve-se ter a autorização do titular. Os direitos sobre esta derivação 
serão de quem as fizer, incluindo a sua exploração econômica, salvo esti-
pulação em contrário.14 

Contudo, no exercício dos direitos patrimoniais, o titular tem algumas 
obrigações. Uma delas é a necessidade de constar o prazo de validade téc-
nica da versão do programa de computador comercializado, seja no con-
trato de licença de uso, no documento fiscal correspondente, nos suportes 
físicos ou respectivas embalagens.15 

Este prazo é o que determinará o período durante o qual o titular dos 
direitos patrimoniais ou de comercialização do programa de computador 
deverá assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos 
complementares para garantir o adequado funcionamento prometido. 
No caso de inexistência deste prazo, mesmo que o programa de compu-
tador já tenha sido retirado de comercialização, esta obrigação persistirá, 
até que o usuário ainda necessite do programa16, e o titular terá a obriga-
ção de prestar assistência ao usuário até que este ainda queira utilizar o 
software. 

Contudo, esta determinação não implica gratuidade dessa assistência.

Os direitos morais são aqueles que garantem a proteção da própria perso-
nalidade do autor, ou seja, sua criação pessoal, sua honra, sua imagem17. 
Diferentemente do direito autoral, ao autor do programa de computador 
são garantidos apenas dois direitos morais: direito à paternidade do pro-
grama de computador; e o direito que seu programa não seja alterado 
sem a autorização do programador, que impliquem desonra para este.18 

O direito de reivindicar a paternidade do programa de computador garan-
te ao autor a faculdade de exigir que seu nome conste como programador 
nos créditos do software. Importante ressaltar que o direito é o de reivin-
dicar e não o de ter o nome, de forma que a reivindicação deste direito não 
leva, necessariamente, a indenizações (exceto na hipótese de indenização 
por danos morais ou outros prejuízos supervenientes). 

Já o direito de se opor a alterações não autorizadas, quando estas impli-
quem deformação, mutilação ou outra modificação do programa, que ve-
nham a prejudicar sua honra ou reputação, garante ao autor que o progra-
ma de computador não seja modificado sem sua autorização, mesmo que 
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não seja mais seu titular. Este direito, contudo, não poderá ser garantido 
se, por exemplo, o autor colocar no contrato de cessão, ou no próprio 
contrato de trabalho, cláusula que autorize tais alterações. 

Para saber mais sobre direito moral do autor do programa de computa-
dor, leia a dissertação disponível na Biblioteca Virtual do AVEA: 

AREAS, Patrícia de Oliveira. Contratos internacionais de software: o direi-
to moral do autor como limitante da autonomia da vontade. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Curso de Pós-graduação em Direito. Universidade 
Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2006. 

c) Âmbito da proteção 

Outro ponto importante para ressaltar, que segue a regra dos direitos au-
torais, é referente ao que realmente se protege no programa de computa-
dor e no software. A proteção recai tão somente sobre a expressão da ideia 
e NÃO a ideia em si. 

Em outras palavras, o que será protegido é o que está escrito no código-
fonte e código-objeto, no material de apoio e na descrição do programa. 
O algoritmo, o projeto do software, os documentos de modelagem (estes 
dois últimos considerados individualmente), a ideia como um todo não 
são protegidos. O principal resultado disto é que podem existir programas 
de computador similares, ou seja, que cumpram a mesma função sem que 
isto infrinja o direito de propriedade intelectual dos respectivos titulares. 

Para exemplificar, imagine que um pecuarista que também entende de 
programação desenvolva um software para controlar a criação de gado. 
Uma empresa especializada em Tecnologia da Informação para agronegó-
cios, baseada no conceito utilizado por ele (ideia), desenvolva outro com 
as mesmas funções e sem copiar. Esta empresa pode fazer isto sem pe-
dir autorização do pecuarista. Ela só teria que pedir autorização se usasse 
trecho do programa de computador do pecuarista (copia e cola), ou o 
copiasse inteiro. 

A única maneira de impedir que existam softwares com mesma funciona-
lidade é protegendo seu efeito técnico, ou seja, o resultado que o softwa-
re executa. Isto somente é possível por meio da propriedade industrial, 
utilizando a patente de invenção ( já estudada anteriormente), apesar de 
existirem algumas controvérsias. 
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Esta situação ocorre quando o efeito técnico do software, ou seja, as fun-
ções que ele cumpre sejam novas, tenham sido fruto de uma atividade in-
ventiva, tenham aplicabilidade industrial. O que será protegido é o efeito 
técnico, a funcionalidade, e não o software ou o programa de computador. 

Para facilitar o entendimento usa-se uma metáfora. Imagine um jogo no 
qual o desafio está em chegar a um determinado resultado, utilizando um 
caminho diferente. Aquele que chegar ao resultado poderá utilizá-lo de 
maneira exclusiva. Se cada jogador utilizar um caminho diferente para 
chegar ao mesmo resultado, todos poderão utilizar este exclusivamente. 
Esta é a proteção garantida pelo Direito Autoral, no qual o que é protegi-
do é o caminho e não o resultado. 

Contudo, imagine a situação em que o desafio do jogo é chegar primeiro 
ao resultado, independente do caminho tomado para tanto. Neste caso, 
não importa se o caminho tomado pelos participantes que chegaram pos-
teriormente era igual ou diferente, o que importa é chegar ao resultado 
antes. Esta é a proteção por meio da Propriedade Industrial, que protege 
o resultado em si e não o caminho. Nesta metáfora, o resultado é o efeito 
técnico e o caminho, o programa de computador. 

d) Requisitos 

Para que um programa de computador seja protegido, assim como o soft-
ware, como um todo, é necessário que ele seja original, em outras pala-
vras, ele não pode ser cópia de outro programa de computador. 

A originalidade não significa que o programa de computador deva ser 
novo, ou seja, ter uma funcionalidade nova, não existente. Significa que 
ele não deve ser cópia de outro. No caso de programas derivados, feitos 
baseados em programa anterior, este deve ter autorização do autor daque-
le programa anterior (exceto no caso do programa de computador já estar 
em domínio público). 

Como acontece com o direito autoral, o programa de computador, assim 
como o software, não precisam ser registrados para que sejam protegidos. 
O registro serve para provar que determinado programa foi feito antes 
que outro. Assim, se o titular tiver outro meio de provar isto, o registro 
pode ser dispensado. O programa de computador é protegido a partir de 
sua criação. 
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Contudo, se a proteção for dada ao efeito técnico do software e não ao 
software em si, que é o caso de propriedade industrial, é necessário o pa-
tenteamento e os requisitos são: novidade, atividade inventiva, aplica-
bilidade industrial e suficiência descritiva ( já estudados anteriormente). 

e) Prazo de proteção 

Os direitos patrimoniais do programa de computador têm um prazo de 
proteção diferente do regime geral dos direitos autorais. O programa de 
computador, em si, será protegido por 50 (cinquenta) anos contados a 
partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação ou de 
criação.19 Ou seja, se o programa de computador é criado no dia 3 de fe-
vereiro de 2009, sua proteção começa a contar de 1° de janeiro de 2010 e 
perdurará por 50 anos. 

Este prazo, contudo, não é aplicado ao software como um todo. Como já 
afirmado, os outros elementos do software (material de apoio, descrição 
do programa) são protegidos pela norma geral do direito autoral, a qual 
tem como prazo 70 (setenta) anos, contatos a partir de 1° de janeiro do 
ano subsequente à morte do autor.20 

Esta diferença de prazos, atualmente, não gera maiores controvérsias. 
Contudo, com a evolução e importância do software na sociedade, po-
derá, eventualmente, causar conflitos que deverão ser resolvidos pelos 
juízes ou por mudanças na lei. 

Se for feita a proteção do efeito técnico do programa de computador, por 
meio de patente de invenção, envolvendo software, então a proteção será 
de 20 (vinte) anos, contados da data que for protocolado o pedido de pa-
tente. Para mais detalhes sobre o procedimento e demais informações, 
veja o capítulo já ministrado de patentes de invenção. 

f ) Autoria e titularidade 

Com relação à autoria e titularidade do software, aplica-se as mesmas 
regras estudas no capítulo de Direito Autoral. Pela lei, a princípio, será 
titular originário o autor do software.21 Contudo, no caso do programa 
de computador há a especificidade do caso em que o autor é empregado, 
contratante ou funcionário. 

Se o autor desenvolve o software sob a vigência de um contrato de tra-
balho, contrato de prestação de serviços ou sendo funcionário público, a 
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titularidade originária será do empregador, do contratante ou da entidade 
pública. Isto só ocorre se o autor tiver a função contratual expressa de 
desenvolver o software.22 

Se ele desenvolveu este software no interior da empresa ou entidade, uti-
lizando os recursos desta, mas sua função era outra, a titularidade será 
repartida entre a empresa e o autor. Se o software foi desenvolvido inde-
pendente da empresa, esta não era a função do autor e ele não realizou 
com os recursos da empresa, o software será do autor. 

Vale lembrar, todavia, que a autoria, no caso do software como um todo, 
envolverá não só a autoria do programa de computador, mas a da descri-
ção do programa e dos demais materiais de apoio. Portanto, os autores 
destes elementos também deverão ser considerados coautores do soft-
ware, embora não do programa de computador em si. 

Esta diferenciação é importante, principalmente, no que tange ao procedi-
mento de registro de programas de computador junto ao INPI

23
, o qual 

– apesar de permitir a proteção de demais obras intelectuais envolvidas 
no software – diferencia a autoria e a titularidade do programa de com-
putador. 

Da interpretação literal do artigo 1°, da Lei n° 9.609/1998, só seria consi-
derado autor quem confeccionasse o código-fonte ou código-objeto. Con-
tudo, os juízes24 têm ampliado este conceito de autor, abarcando, também, 
as pessoas que tenham participado das diversas fases25 

do desenvolvimen-
to do software, além da sua codificação, quais sejam: 

a. identificação do problema; 

b. sua solução, expressa por meio de um algoritmo e de um organo-
grama ou modelagem; 

c. confecção do código-fonte e código-objeto; 

d. e procedimentos para aperfeiçoar o software criado. 

Como se vê, a expressão da ideia em si – ou seja, a criação fática do pro-
grama de computador – é somente uma das fases. 
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12.3 Procedimentos para registro 

Pelo software ser protegido pelo regime do direito autoral, basta a cria-
ção para sua propriedade intelectual ser garantida por lei. Contudo, existe 
uma maneira mais eficaz de se fazer esta prova, que é proce dendo ao re-
gistro junto ao INPI. 

Este registro não é constitutivo de direito, ou seja, não é necessário para 
que se tenha a titularidade da propriedade intelectual do software. Mas 
ele faz prova de que o software foi desenvolvido anteriormente por deter-
minado titular/autor. Se acaso alguém tenha prova de que este software 
registrado foi copiado de outro, anteriormente desenvolvido, este registro 
não terá eficácia. Daí dizer que ele tem efeito “declaratório de direito”. 

Contudo, se o foco de proteção for o efeito técnico novo, oriundo de ativi-
dade inventiva e com aplicabilidade industrial, neste caso será necessário o 
pedido de patente de invenção para este efeito técnico ser protegido. Este 
tipo de proteção é “constitutivo de direito”.

26 
Só um detalhe importante: 

no relatório descritivo não se deve apresentar o código-fonte, e sim qual 
a funcionalidade do software e como esta será executada. Assim, a descri-
ção será mais da modelagem ou fluxograma do software do que necessa-
riamente do programa de computador. 

Para saber mais sobre a patente de invenção envolvendo software, veja 
algumas observações do próprio INPI, nos seguintes links: 

http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-explica-formas-de-protecao-de-
software-no-brasil/?searchterm=patente%20software 

http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-inicia-debate-sobre-protecao-do-
software/?searchterm=patente%20software 

Acesso realizado em: 02 mar. 2010. 

O procedimento do registro de programa de computador está regulado 
pelo Decreto nº 2.556/1998, Resolução do INPI n° 58, de 14 de julho de 
1998, e nº 201, de 10 de março de 2009. Para fazer o registro são necessá-
rios dois tipos de documentação: documentação técnica e documenta-
ção formal.

Da documentação técnica são necessárias 2 (duas) vias, pois uma ficará 
no INPI lacrada e outra será remetida ao solicitante. Da documentação 
formal basta 1 (uma) única via. 
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a) Preparação da documentação técnica: 

Antes mesmo de procurar a sede do INPI ou uma de suas Divisões Re-
gionais e Representações, deve-se preparar a documentação técnica, que 
consiste em: listagem integral, ou parcial, do programa-fonte e, ainda, 
memorial descritivo; especificações funcionais internas; fluxogramas ou 
documentos de modelagem e outros dados capazes de identificar e carac-
terizar a originalidade do programa.27 

A documentação técnica poderá ser depositada no INPI de duas formas: 
em papel ou em formato eletrônico. Na primeira, a documentação deve-
ra ser impressa em papel A-4. Não existe regra específica sobre a forma 
de impressão, tamanho de letra ou tamanho das páginas. Pode, inclusive, 
ser impresso frente e verso, e o código-fonte resumido. O importante é 
que esteja legível e que as informações ali contidas sejam suficientes para 
provar que foi o autor daquele programa que o fez. Na segunda, forma-
to eletrônico, a documentação técnica será gravada em mídias óticas no 
formato CD ou DVD não regraváveis (Resolução n° 201/2009, do INPI)

Para maiores informações sobre o registro no INPI acesse:

http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/copy_of_index.html

Acesso realizado em: 02 mar. 2010.

No formato em papel, paga-se a retribuição devida pela quanti dade de 
invólucros necessária para armazená-las. Destaca-se que, em cada invólu-
cro, cabem 7 (sete) folhas A4 e o mínimo que se pode adquirir são 5 (cin-
co) invólucros, portanto, o suficiente para armazenar 35 (trinta e cin co) 
páginas do código-fonte. No formato eletrônico, o valor não dependerá 
do número de páginas.

b) Preparação da documentação formal: 

Ciente da quantidade de invólucros necessários (no caso de documenta-
ção técnica em papel), basta acessar a página do INPI, emitir e pagar a 
Guia Eletrônica, na opção “Guia de Recolhimento da União” (GRU).28 

Depois se deve preencher o formulário de “Pedido de Registro de Progra-
ma de Computador”.29 

Preenchido o formulário, o resto da documentação formal deve ser prepa-
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rada. Assim, se não for o próprio autor ou titular do programa que estiver 
solicitando o registro, deve-se juntar a procuração de quem o faz (para 
emissão da GRU). Se o titular não for o autor do programa, deve-se juntar 
documento que comprove o porquê da titularidade de terceiro, tais como: 
contrato de trabalho ou de prestação de serviço, comprovante de vínculo 
estatutário ou contrato de cessão de direitos. 

Se o programa for derivação de outro anterior que não esteja em domínio 
público, deve-se juntar a autorização deste titular do programa que foi a 
base. Também é possível a proteção de outras obras que estejam com o 
programa de computador, como por exemplo: obras de arte, desenhos, 
manual de apoio, descrição do programa, etc.30 

No caso de documentação técnica em papel, deve-se colocar toda docu-
mentação nos invólucros: 1 (uma) via da documentação formal na parte 
do meio, e as 2 (duas) vias da documentação técnica nas laterais, uma em 
cada lateral. Enviar por correio ao INPI do Rio de Janeiro, ou deixá-los na 
Sede, Divi sões Regionais ou Representações. O titular receberá, no ende-
reço forne cido, uma via protocolizada da documentação técnica. 

No caso de documentação técnica em formato eletrônico, a diferença em 
relação a anterior, está no armazenamento da documentação, que será 
em CD ou DVD não regravável, colocados dentro de envelopes utilizados 
pelos Correios para envio de documentação por SEDEX, de tamanho mé-
dio (preferencialmente de plástico). Os demais procedimentos são os mes-
mos, com exceção da necessidade de autorização para a cópia, que deverá 
ser anexada sob pena de não aceitação do pedido de registro.

É importante ressaltar que não será feita a análise de mérito do progra-
ma de computador, ou seja, não será visto se ele realmente é original ou 
não, se ele funciona efetivamente, se cumpre as funções para as quais foi 
projetado. Só será analisada a documentação formal, se está conforme o 
exigido por lei. 

12.4 Limites 

Como já afirmado, todo direito de propriedade intelectual possui limites 
à sua aplicação. Ou seja, existem alguns atos que poderão ser realizados 
independentes de autorização e não infringem direitos de propriedade in-
telectual. No software não é diferente. Tais atos estão arrolados no artigo 
6° da Lei n° 9.609/1998.
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A primeira limitação é referente à possibilidade legal de se fazer uma có-
pia de salvaguarda do programa de computador legitimamente licenciado 
(conhecido como back up). Esta cópia deverá ser apenas em um exemplar. 

Outra possibilidade é a citação parcial do programa de computador (có-
digo-fonte ou código-objeto) para fins didáticos. Este caso não constitui 
infração aos direitos autorais, tampouco será necessário pedir uma auto-
rização do titular. Contudo, deve-se constar, nesta citação, a identifica ção 
do programa e do titular. 

O fato de existir outro programa similar a um programa preexistente tam-
bém não infringe os direitos deste. Isto porque o direito autoral não pro-
tege a funcionalidade do programa de computador, tampouco a ideia do 
programa em si. O que se protege é a expressão desta ideia em forma de 
código-fonte ou código-objeto. 

Também poderá ser modificado o programa de computador para fins 
de interoperabilidade com um sistema aplicativo ou operacional tecnica-
mente indispensável ao usuário. Em outras palavras, pode-se alterar para 
garantir que este programa “rode” em sistema operacional pré-existen-
te. Tais modificações não poderão, entretanto, alterar as características 
essenciais do software de forma que o transforme em praticamente um 
novo software derivado do licenciado 

Exemplificando: adquire-se software de controle de irrigação que executa 
suas funções apenas em sistema operacional Windows. Pode-se alterar o 
programa de computador de forma a permitir que ele execute suas fun-
ções também em sistema operacional Linux. Contudo, estas modificações 
de integração deverão ser feitas para uso exclusivo de quem as promoveu. 

Para saber mais detalhes sobre a patente envolvendo software, leia os 
seguintes livros: 

BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual: direitos autorais, direi-
tos conexos e software. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. 

FERNANDEZ MASIÁ, Enrique. La protección de los programas de ordena-
dor en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006. 

SOARES, José Carlos Tinoco. Patentes de programas de computador. Re-
vista da ABPI. ABPI. São Paulo, n. 20, p. 39-46, jan./fev. 1996. 
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Resumo 

Estudamos, nesse capítulo, os conceitos de programa de computador e 
software, seguido da diferenciação entre os dois. Verifi camos que existem 
duas formas de proteção: uma para o programa de computador (Direito 
Autoral) e outra para o efeito técnico (Patente de Invenção). Foram estu-
dados os direitos patrimoniais e morais, bem como o âmbito de proteção. 
Analisamos, também, questões específicas sobre titularidade e autoria, e 
os limites à propriedade intelectual do programa de computador. 
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Notas 

1. Bolsista de Doutorado do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico. 

2. Brasil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
Política de Desenvolvimento Produtivo, 2008. Disponível em: <http://
www.desenvolvimento.gov.br/pdp/arquivos/destswf1212175349.pdf>. 
Acesso em: 17 mar. 2010. 

3. Veja, por exemplo, a seguinte reportagem: Portal do Agronegócio. 
Software facilitará a gestão de propriedades, 21 de agosto de 2008a. Dis-
ponível em: <http:// www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.
php?id=25492>. Acesso em 17 mar. 2010. 

4. Brasil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
2008. 

5. Brasil, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Opção pelo 
Sof tware Livre, 2009. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.
br/secretaria.asp?cat=75&sub=107&sec=7>. Acesso em: 17 mar. 2010. 

6. Para saber mais sobre a história, liberdades, tipos de licenças, e outros 
deta lhes, acesse alguns sites: Free Software Foundation - <http://www.
fsf.org>; Free Sof tware Foundation Latin America - <http://www.fsfla.
org>; GNU - <http://www.gnu.org>; Software Livre - <http://www.
softwarelivre.org>. Acessos em 17 mar. 2010. 

7. CARRANZA TORRES, Martín. Problemática jurídica del software 
libre, Bue nos Aires: LexisNexis, 2004. 

8. Salienta-se aqui que este foi um brevíssimo resumo sobre o tema, que 
envolve questões mais complexas de ideologias. Portanto, recomenda-se 
o acesso aos se guintes sites: Open Source - <http://www.opensourcebr.
net> Software Livre - <http:// twiki.softwarelivre.org/bin/view/Cober-
turaWiki/Pol%edticaELinguagemNosDebat esSobreOSoftwareLivre>. 
Acessos em: 17 mar. 2010. 

9. Esta definição é encontrada nas Disposições-Tipo da Organização Mun-
dial da Propriedade Intelectual de 1977. Sobre o assunto veja: WACHO-
WICZ, Marcos. Pro priedade intelectual do software & revolução da 
tecnologia da informação. Curitiba: Juruá, 2004; STRENGER, Irineu. 
Contratos internacionais do comércio. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: LTr, 
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1998; BARBOSA, Denis Borges. A proteção do sof tware, 2001. Disponível 
em: <http://denisbarbosa.addr.com/softpat.pdf>. Acesso em: 17 mar. 
2010; BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual: di reitos auto-
rais, direitos conexos e software. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. O 
Brasil também adota esta diferenciação em sua legislação. Veja-se: Artigo 
1°, Lei n° 9.609/1998 e artigos 3° e 43, da Lei n° 7.232, de 29 out. 1984. 

10. Artigo 2°, da Lei n° 9.609/1998. Vários são os autores que criticam 
este en quadramento do software no âmbito de proteção do direito auto-
ral, explicando que isto se deve, principalmente, à pressão internacional 
dos países desenvolvidos. (CORREA, Carlos M. Acuerdo TRIPs: regi-
men internacional de la propiedad in telectual. Buenos Aires: Ciudad 
Argentina, 1996; ASCENSÃO, José de Oliveira. Di reito autoral. 2. ed., ref. 
e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997; FERNANDEZ MASIÁ, Enrique. 
La protección de los programas de ordenador em España. Valencia: Ti-
rant lo Blanch, 1996). Não obstante todas as críticas e suas razões, o direito 
de autor tornou-se útil na proteção do software, já que permite, por meio 
de suas ex ceções ou limitações, um maior acesso ao software e ao progra-
ma de computador. (LIPSZYC, Délia. Derecho de autor y derechos co-
nexos, Paris: UNESCO; Bogotá: CERLALC; Buenos Aires: Zavalia, 2006; 
LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurélio. Con tratos Internacionales 
de Software, Valencia: Tirant lo Blanch, 2006). 

11. BARBOSA, 2001.

12. A proteção do software por direito de autor foi primeiramente unifor-
mizada pelo TRIPS, na OMC. Este acordo remeteu a proteção do progra-
ma de computador à Convenção da União de Berna (CUB) administrada 
pela OMPI, com exceção dos direitos morais. Ainda na OMPI existe o 
Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, de 1996, que determina a prote-
ção do programa de computador por direito autoral, mas do qual o Brasil 
não faz parte. 

13. Artigo 28, Lei n° 9.610/1998. 

14. Artigo 5°, da Lei n° 9.609/1998. 

15. Artigo 7°, da Lei n° 9.609/1998. 

16. Artigo 8°, da Lei n° 9.609/1998. 

17. Artigo 24, da Lei n° 9.610/1998. 

18. Artigo 2°, §1°, da Lei n° 9.609/1998. 
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19. Artigo 2°, §2°, da Lei n° 9.609/1998. 

20. Artigo 42, da Lei n° 9.610/1998. 

21. Artigo 11, da Lei n° 9.610/1998. 

22. Artigo 4°, da Lei n° 9.609/1998. 

23. Decreto nº 2.556, de 20 de abril de 1998. 

24. Esta concepção foi adotada, por exemplo, pelo Tribunal de Alçada de 
Minas Gerais, no ano de 2004. O caso envolvia a discussão de coautoria 
de um software para controle de gado bovino. O autor da ação procurou 
a empresa de desenvol vimento de software (ré) com uma solução para 
o problema de controle de gado bovino. A empresa fez o código-fonte e 
ambos comercializaram o software jun tos. Contudo, após alguns anos, a 
empresa dispensou os serviços do autor como se ele fosse um prestador 
de serviços autônomo. O indivíduo ingressou com uma ação contra a em-
presa exigindo “copropriedade” e participação nos lucros. O juiz deferiu 
o pedido alegando, entre outras coisas, que o indivíduo foi “coautor” do 
software. Para tanto, baseou-se nas fases “do ciclo de vida do software”, 
de Barry Boehm (1976). Segundo a decisão, a perícia constatou que o au-
tor participou, no mínimo, das duas primeiras e da última fase. Portanto, 
conforme os conceitos até aqui explanados, o indivíduo não participou da 
expressão da ideia, mas da ideia em si – o que não o privou, contudo, da 
característica de coautor do programa de computador/software. (TJMG, 
Apelação Cível n° 2.0000.00.431374-6/000(1)). Para ler o acórdão na ín-
tegra acesse: <http://www.tjmg.gov.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tip
oTribunal=2&comrCodigo=0000&ano=0&txt_processo=431374&com
plemento=000&sequencial=&pg=0&resultPagina=10&palavrasConsul
ta>. Acesso em: 17 mar. 2010.

25. BARBOSA, 2001. FERNANDEZ MASIÁ, 2006; LUPI, André Lipp Bas-
to Pinto. Pro teção jurídica do software: eficácia e adequação. Porto Ale-
gre: Síntese, 1998. 

26. Ver Capítulo 3 sobre Procedimento para obtenção da Proteção Paten-
tária. 

27. Artigo 4°, §2°, da Res. INPI n° 58/1998. 

28. Para gerar a GRU é necessário estar cadastrado no INPI. Para emitir 
a guia, acesse: http://www6.inpi.gov.br/acesso.html. Podem fazer o ca-
dastro: cliente (pessoa física ou jurídica sem procurador, que deve ser o 



próprio interessado e seja domi ciliada no país); advogado (pessoa física 
com a procuração do interessado); agente de propriedade industrial (pes-
soa física, cujo cadastro é feito diretamente pela Co missão de Agentes 
de Propriedade Industrial). Para maiores informações e fazer o cadastro 
acesse: <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/e-inpi> Acessos em: 17 
mar. 2010. 

29. O formulário de “Pedido de Registro de Programa de Computador” 
pode ser acessado pelo link. Disponível: <http://www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/programa/resolveUid/e46415e328a07d8809b475aba5dd720f>
Acesso em: 17 mar. 2010. 

30. Artigo 2°, da Res. INPI n° 58/1998. Nestes casos, deve-se juntar a 
documenta ção referente a estas obras com a documentação formal. O 
título do software po derá ser protegido junto com o registro desde que 
não seja descritivo ou evocativo da função exercida.



Anotações



Anotações



Capítulo l3

Topografia de circuito integrado
Patrícia de Oliveira Areas1



Capítulo l3

Topografia de circuito integrado
Patrícia de Oliveira Areas1



13. TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO

O presente capítulo tem como objetivo estudar os princi-
pais aspectos da proteção jurídica da topografia de circuito 
integrado; o papel do circuito integrado no agronegócio; 
a diferença entre este e sua topografia; a proteção desta; 
seus requisitos; prazos e limites. 
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13.1 Circuito integrado e agronegócio

No agronegócio a utilização do circuito integrado2 é fundamental3, 
principalmente em áreas como a agricultura de precisão. Exemplos são 
os produtos que utilizam a Tecnologia da Informação, tais como Global 
Positioning System/GPS e equipamentos de georreferenciamento, para 
identificar as variações espaciais e temporais em uma lavoura, facilitando 
a tomada de decisões e o manejo da área cultivada4; sensores utilizados em 
sistemas de irrigação também são feitos a partir de circuitos integrados5, 
assim como computadores de bordo utilizados nos maquinários agrícolas 
e chips de rastreabilidade animal.

13.2 Proteção jurídica da topografia  
de circuito integrado

Assim como o software, a topografia de circuito integrado possui uma 
mescla de criação intelectual (desenho – direito autoral) com aplicabili-
dade industrial (circuitos eletrônicos – propriedade industrial). Diferen-
temente do ocorrido com o software (protegido pelo direito autoral), as 
convenções internacionais sobre topografia não determinaram qual dos 
ramos seria utilizado para sua proteção, deixando a critério de cada país.6 

O Brasil optou por um sistema sui generis, ou seja, nem pelo direito au-
toral, tampouco pela propriedade industrial. Sua proteção é garantida 
por um sistema próprio, regulamentado primeiramente pela Medida 
Provisória n. 352, de 22 de janeiro de 2007, e, posteriormente, pela  
Lei n° 11.484, de 31 de maio de 2007. 

As regras sobre topografia de circuito integrado estão na Lei n° 11.484/2007.  
As Leis n°s 9.279/1996, sobre propriedade industrial, e 9.610/1998, sobre 
direito autoral, trazem conceitos complementares à Lei de Topografia de 
Circuito Integrado.

Circuito integrado é um dispositivo microeletrônico formado por transis-
tores, resistências, e outros componentes interligados e organizados em 
uma placa rígida chamada de chip. Este chip pode também ser feito em 
camadas e tem o objetivo de desempenhar funções eletrônicas.7  

Já a topografia de circuito integrado é o traçado, o desenho que é formado 
por estes componentes organizados no chip (formado de material sólido 
como o silício, germânio ou arsenídio de gálio).8   
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Esse traçado pode diferenciar um circuito de outro tanto em matéria de 
qualidade, como resistência, e velocidade. Desta forma, a proteção feita so-
bre a criação do circuito eletrônico está sob a topografia que este possui, ou 
seja, o traçado que se forma entre os transistores e outros elementos.9  

A proteção da topografia garante que a criação de um novo traçado para 
um circuito integrado não seja copiado ou reproduzido indistintamente 
por qualquer pessoa, sem que seja autorizado pelo seu titular. 10  

São três os requisitos para a proteção da topografia de circuito integrado: 
originalidade, novidade e suficiência descritiva.11 Original, pois deve ser 
fruto da atividade criativa de seu(s) autor(es). Nova, porque deve ser resul-
tado de um esforço intelectual, não podendo ser algo comum ou vulgar a 
técnicos, especialistas ou fabricantes da área.12 É importante ressaltar que 
não são protegidos conceitos, ideias, processos, sistemas ou técnicas atra-
vés das quais foi realizada a topografia, e sim a topografia em si.13  

Além disso, para ser protegida a topografia deve ser registrada no Institu-
to Nacional de Propriedade Industrial (INPI), onde é exigida a suficiência 
descritiva nos documentos apresentados.14  

A topografia de circuito integrado será protegida pelo prazo de 10 (dez) 
anos contados da data do depósito do pedido de registro junto ao INPI ou 
da data da primeira exploração.15 Uma vez findo o prazo de proteção da 
topografia de circuito integrado, esta cai em domínio público, podendo 
ser utilizada, reproduzida, fabricada, explorada por quem assim o desejar, 
sem a necessidade de se pedir autorização.16 

13.3 Procedimentos para proteção

Como já afirmado anteriormente, deve ser feito o registro da topografia 
junto ao INPI por seu titular. Tal titular pode ser o próprio autor ou 
o empregador, contratante ou órgão público, dependendo de como foi 
desenvolvida a topografia.17 

A regulamentação do registro pelo INPI é recente. A Resolução nº 187, 
de 29 de agosto de 2008 regulamenta o procedimento de registro junto ao 
INPI, e a Resolução nº 190, de 3 de setembro de 2008 institui os diversos for-
mulários relacionados com o registro de topografia de circuito integrado. 
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O procedimento para se fazer o registro deve seguir as seguintes passos:

a. Primeiramente, deve-se individualizar a topografia que será registra-
da. O pedido de registro deve se referir somente a uma topografia.18 
Caso não seja respeitada esta limitação legal, o solicitante será notifi-
cado para dividir o pedido.19  

b. Posteriormente, o solicitante deverá apresentar o Formulário do 
INPI Modelo I (de pedido de registro)20 preenchido, juntamente 
com a documentação21. 

c. É possível requerer o sigilo da topografia de circuito integrado no ato 
do pedido de registro, no próprio formulário. Neste caso, o pedido 
será mantido em sigilo por 6 (seis) meses, quando somente após será 
realizado o exame formal. Durante este período, o solicitante pode 
pedir a retirada do pedido sem qualquer efeito para o mesmo22. Caso 
não seja pedido o sigilo, passa-se direto ao exame formal.

d. Feito o exame formal e caso toda a documentação exigida esteja 
correta, é concedido o registro de topografia de circuito integrado, 
que será publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI), ex-
pedindo-se o respectivo certificado. Se a documentação não estiver 
satisfatória, serão feitas exigências para o solicitante, que deverão 
ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. Se cumpridas, é con-
cedido o registro; se não, o pedido será arquivado definitivamente.

13.4 Limites

Existem atos que podem ser praticados sem infringir os direitos do titu-
lar de propriedade intelectual de topografia23. São eles: atos para análi-
se, avaliação, ensino e pesquisa da topografia; criação ou exploração de 
topografia baseada em topografia protegida, desde que não seja subs-
tancialmente idêntica a utilizada como base; importação, venda ou dis-
tribuição de circuitos integrados ou produtos que os incorporem, desde 
que colocados em circulação pelo titular ou com seu consentimento; 
atos de criação, exploração, importação, venda ou distribuição de to-
pografia protegida praticados por quem não sabia ou não tinha base 
razoável para saber (uso de boa-fé); topografia original idêntica criada 
de forma independente por um terceiro.24 
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Participe do Fórum de Conteúdo e discuta com seus colegas e profes-
sores sobre a engenharia reversa de topografia de circuito integrado e 
suas contribuições no desenvolvimento tecnológico e na geração de ino-
vação para o agronegócio no Brasil. Suas ideias são muito importantes 
para enriquecer esse debate. Não deixe de participar do Fórum!
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Resumo

Nesse capítulo foram estudados os seguintes pontos: adoção pelo Brasil 
de um sistema próprio (sui generis) de proteção da topografia de circuito 
integrado; seus conceitos e a diferenciação entre circuito integrado e sua 
topografia; a importância da proteção da topografia de circuito integrado, 
seus requisitos; prazos e procedimentos para registro no INPI; e limites. 
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Notas

1.Bolsista de Doutorado do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico.

2. Este setor no Brasil ainda é muito incipiente. Utilizam-se vários circuitos 
integrados, contudo importados. A atual indústria de circuitos integrados 
brasileira surgiu por meio de um projeto desenvolvido em Porto Alegre, 
no ano de 2000, sendo que seu primeiro chip foi entregue em 2007. Este é 
o primeiro chip nacional, destinado à rastreabilidade bovina, desenvolvido 
pelo Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC), 
que é a única empresa de semicondutores da América Latina. Está previsto 
que entrará em funcionamento até final de 2009. Veja-se: CEITEC, CEI-
TEC apresenta chip nacional para rastreabilidade bovina. Disponível 
em: <http://www.ceitecmicrossistemas.org.br/portal/noticias_details.
php?id=75>. Acesso realizado em: 30 abr. 2009. CEITEC, Histórico. Dis-
ponível em: <http://www.ceitecmicrossistemas.org.br/portal/historico.
php>. Acesso realizado em: 30 abr. 2009.

3. A própria Embrapa destaca a importância destes aparatos eletrônicos. 
Veja: EMBRAPA, Sistema Embrapa de Gestão Macroprograma 1: Agri-
cultura de precisão. Disponível em: <http://www.embrapa.br/publica-
coes/institucionais/pesquisa-em-rede/folhetos/Agricultura%20de%20
precisao.pdf>. Acesso realizado em: 30 abr. 2009.

4. ROBOBANK divulga estudo que aponta redução de custos com o uso 
da agricultura de precisão. Portal do Agronegócio, 18 de novembro de 
2008. Disponível em: <http:// www.portaldoagronegocio.com.br/con-
teudo.php?id=27135>. Acesso realizado em: 30 abr. 2009.

5. USP desenvolve sistema para irrigação em grandes áreas. Portal do 
Agronegócio, 8 de julho de 2008. Disponível em: <http://www.portal-
doagronegocio.com.br/conteudo.php?id=24828>. Acesso realizado em: 
30 abr. 2009.

6. Internacionalmente esta proteção é garantida por dois Acordos. Um 
deles é no âmbito da OMPI, que é Tratado de Washington sobre circuitos 
integrados, de 26 de maio de 1989. O Brasil não é signatário deste Tratado. 
O outro é o TRIPS, firmado no âmbito da OMC, do qual o Brasil é mem-
bro. A proteção é garantida pelos artigos 35 a 38 deste acordo.

7. O conceito legal do circuito integrado é: “produto, em forma final ou 
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intermediária, com elementos dos quais pelo menos um seja ativo e com 
algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma 
peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar 
uma função eletrônica” (artigo 16, I, da Lei n° 11.484, de 31 de maio de 
2007). Em outras palavras, é o chip utilizado nos equipamentos eletrô-
nicos, responsáveis pela transferência de impulsos elétricos. BARBOSA, 
Denis Borges. A nova norma de proteção às topografias de circuitos in-
tegrados, fevereiro de 2007. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.
com/topografias.ppt>. Acesso realizado em: 30 abr. 2009. 

8. BARBOSA, Denis Borges. Da proteção jurídica dos circuitos inte-
grados, 2002. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/86.doc>. 
Acesso realizado em: 30 abr. 2009.

9. A legislação a conceitua como uma “série de imagens relacionadas, 
construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represen-
te a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito 
integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a 
disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em 
qualquer estágio de sua concepção ou manufatura” (artigo 26, II, Lei n° 
11.484/2007).

10. A proteção conferida pela Lei à topografia de circuito integrado ga-
rante a seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedado a ter-
ceiros, sem o devido consentimento (artigo 36, Lei n° 11.484/2007): 
a) A reprodução da topografia, no todo ou em parte, por qual-
quer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado;  
b) A importação, a venda ou a distribuição, para fins co-
merciais, de topografia protegida ou um circuito integra-
do no qual esteja incorporada uma topografia protegida; ou  
c) A importação, a venda ou a distribuição, para fins comerciais, de produ-
to que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma 
topografia protegida, somente na medida em que este continue a conter 
uma reprodução ilícita de uma topografia.

11. BARBOSA, 2002. 

12. A topografia realizada com base na combinação de topografias pré-
existentes com a devida autorização, somente será protegida como origi-
nal se a combinação como um todo possa ser considerada original e ter 
uma atividade inventiva.
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13. Artigo 29, Lei n° 11.484/2007.

14. Para que este requisito seja cumprido, deve-se individualizar claramen-
te o objeto de proteção. Desta forma, diz-se que este registro é constitu-
tivo de direito e não meramente declaratório de direito (artigo 30, Lei n. 
11.484/2007).

15. Considera-se a data do fato que ocorrer primeiro (artigo 35 da Lei n° 
11.484/2007). Contudo, o registro deve ser realizado no prazo de 2 (dois) 
anos a contar da data de exploração da topografia, caso contrário será 
definitivamente arquivado pelo INPI (artigo 33, parágrafo único, Lei n° 
11.484/2007).

16. Artigo 38, I e parágrafo único, da Lei n° 11.484/2007. O registro tam-
bém pode ser extinto pela renúncia do titular, desde que o faça mediante 
documento hábil e protegendo direitos de terceiros.

17. Como acontece com o software, a princípio o titular originário de uma 
topografia é o autor. Inclusive, esta condição é presumida pela lei. Se a 
topografia for criada por 2 (duas) ou mais pessoas, será garantida a todas 
a titularidade e a legitimidade para proceder o registro no INPI (artigo 27, 
Lei n° 11.484/2007). Contudo, há uma exceção, ou seja, caso em que o 
autor não será considerado titular originário. É a situação na qual este é 
contratado por meio de contrato de prestação de serviços, ou empregado 
de uma empresa, ou ainda funcionário público de uma entidade, exer-
cendo a função específica de criação de topografias. Nestes casos o titular 
originário será o empregador, o contratante ou a entidade geradora de 
vínculo estatutário. Isto só não ocorrerá se estiver estipulado no contrato 
de forma diferente. Bolsistas, estagiários e assemelhados também estão 
sujeitos a esta regra. (artigo 28, da Lei n° 11.484/2007). Se o pedido não 
for requerido pelo autor, deve-se juntar documento que comprove a titu-
laridade da topografia, tais como: contrato de trabalho, contrato de pres-
tação de serviço, contrato de cessão de direitos de propriedade intelectual, 
entre outros. Ainda, se a topografia a ser registrada incorporar topografia 
já existente, deve-se juntar à autorização do titular desta. O pedido deve 
ser redigido em língua portuguesa.

18. Artigo 31, da Lei n° 11.484/2007 e artigo 3°, da Res. INPI n° 187/2008.

19. Artigo 4°, Res. INPI n° 187/2008.

20. Segue o link para o formulário: http://www.inpi.gov.br/menu-esquer-
do/instituto/legislacao-1/resolucoes/2008-1/Resolucao%20190-08%20



-%20Formulario%20Pedido%20de%20Registro%20de%20TCI%20Mode-
lo%20I.doc/view Acesso realizado em 30 de abril de 2009.

21. Relação dos documentos: i) descrição da topografia com todos os seus 
elementos, como por exemplo: memórias, conversores e controladores 
e o número de imagens que representa a configuração tridimensional da 
topografia, de maneira ordenada; ii) imagens da topografia, por meio de 
desenhos ou fotografias, em meios digitais óticos. Deve-se ter em conta 
que esta imagem deve permitir a exata identificação e caracterização da 
originalidade; iii) descrição da função da topografia; iv) apresentação do 
circuito integrado relativo à topografia, em até 6 (seis) meses contados 
da data do depósito, independente de notificação. Se esta não for apre-
sentada, o pedido poderá ser arquivado definitivamente; v) declaração 
de exploração anterior, no Brasil ou no exterior; Artigo 3°, Res. INPI n° 
187/2008; vi) comprovantes de pagamento da retribuição vigente à data 
da apresentação do pedido; vii) procuração, se não for requisitada pelo 
legitimo titular. 

22. Artigo 5°, da Lei n° 11.484/2007.

23. Artigo 37, da Lei n° 11.484/2007.

24. Interessante observar que a Lei autorizou o uso de engenharia rever-
sa para análise e também para fins econômicos. Assim, é permitido que 
se faça outra topografia baseada em topografia protegida e estudada por 
meio de engenharia reversa, mas proíbe que aquela seja idêntica a esta. 
(BARBOSA, 2007). Esta é uma oportunidade a ser aproveitada pela indús-
tria nacional que poderá fazer circuitos integrados com a mesma funcio-
nalidade de outros só que com topografias diferentes. Para tanto, poderá 
utilizar as topografias de indústrias estrangeiras e estudá-las, sem a neces-
sidade de autorização. Mas, ressalta-se, não é possível copiar e sim, usar os 
conceitos para criar uma nova topografia.
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14. INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Neste capítulo, estudaremos os documentos de patentes 
como fonte de informação tecnológica e comercial. Tais 
informações são fundamentais e valiosas para quem parti-
cipa do processo de inovação e realiza pesquisa científica 
e tecnológica. Os dados nos permitem observar o estado 
da técnica, os últimos avanços da tecnologia, tendências, 
mercados relevantes para a comercialização de tecnologia 
e o que está em domínio público.
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14.1 Informação tecnológica para o agronegócio

Os documentos de patente, e também, os pedidos de patentes, são fontes 
de dados, informações e conhecimentos tecnológicos e comerciais, po-
dendo ser utilizados por qualquer empresa, universidade e instituição de 
pesquisa e órgão do governo, sobretudo, pelos pesquisadores que reali-
zam pesquisas básica e aplicada, científica, tecnológica e biotecnológica.

O acesso aos documentos de pedidos de patentes ocorre via busca em 
bases de patentes pública ou privada.

No capítulo sobre patentes, estudamos a busca de anterioridade e citamos 
as principais bases.

Bases de patentes públicas (algumas):

 • INPI/Brasil: www.inpi.gov.br

 • OMPI: www.wipo.int/patentscope

 • EPO/União Européia: www.espacenet.com

 • INPI/Argentina: www.inpi.gov.ar

 • JPO/Japão: www.jpo.go.jp

 • KIPO/Coréia do Sul: www.kipo.go.kr/eng

 • SAIC/China: www.saic.gov.cn/english

 • USPTO/Estados Unidos: www.uspto.gov

 • Todos os países no diretório da OMPI: 

 • www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Bases de patentes privadas (algumas):

 • Google Patents (Estados Unidos): www.google.com/patents

 • Free Patents Online: www.freepatentsonline.com

 • Patents.com: www.patents.com

 • Derwent World Patents Index:

 • http://thomsonreuters.com
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 • www.derwent.com 

 • Dialog: www.dialog.com

 • Delphion: www.delphion.com

 • Unycom: www.unycom.com

Há um acervo muito grande de patentes no mundo, abrangendo todos os 
campos da tecnologia bem como informações atualizadas em relação ao 
estado da técnica. No ano de 2009, o serviço Patentscope da OMPI, somou 
mais de 1,6 milhões de pedidos internacionais de patentes PCT. 1

Para se ter ideia do volume de informações, sem entrar nos números in-
ternos de cada país, observou-se que no ano de 2008 foram apresentados 
164.000 pedidos de patentes pelo sistema PCT da OMPI, número que no 
ano passado, 2009, foi de 155.900 pedidos.

Segundo os dados estatísticos da OMPI/PCT, de 2009, os Estados Unidos 
seguem no topo do ranking dos países desenvolvidos, apresentando cerca 
de 1/3 dos pedidos internacionais de patentes (45.790), depois o Japão 
(29.827), Alemanha (16.736), França (7.166), Reino Unido (5.320), Paí-
ses Baixos (4.471), Suíça (3.688) e Suécia (3.667).

Entre os países em desenvolvimento, no topo do ranking de pedidos in-
ternacionais de patentes recebidos, em 2009, pelo sistema PCT, estão: a 
República da Coréia (8.066), China (7.946), Índia (761), Singapura (594), 
Brasil (480), África do Sul (389), Turquia (371), Malásia, (218), México 
(185) e Barbados (96).

Entre as empresas, no topo do ranking de pedidos internacionais de paten-
te recebidos em 2009, pelo sistema PCT, estão: Panasonic Corporation do 
Japão (1.891), Huawei Technologies da China (1.847), Robert Bosch GMBH, da 
Alemanha (1.586), Koninklijke Philips Electronics N.V., Países Baixos (1.295) 
e Qualcomm Incorporated dos Estados Unidos (1.280). 

Os setores da tecnologia com maior número de pedidos internacionais de 
patente recebidos, em 2009, pelo sistema PCT, são: informática (12.560), 
farmacêutico (12.200) e médico (12.091). 

As informações contidas em documentos de patente são muito valiosas, 
porque:
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a. São documentos técnicos elaborados com rigor metodológico, es-
trutura uniformizada e atualizada – que permitem verificar o estado 
da técnica, tudo que já foi objeto de pedido de patente publicado e 
de patentes concedidas;

b. São ferramentas estratégicas de negócios, sendo utilizadas para 
avaliar a tecnologia da empresa – permitem analisar as famílias de 
patentes, quer dizer, os países onde as patentes são depositadas e 
concedidas, e mapear os mercados mais relevantes, segundo a ten-
dência que se observar;

c. Podem auxiliar no diagnóstico quanto ao sucesso ou fracasso de 
um novo produto ou processo a ser desenvolvido – ao se observar o 
congestionamento de patentes em determinada classificação, tendo 
em vista o maior rigor para se caracterizar a novidade ou constatan-
do-se que a solução buscada já existe e está protegida;

d. Permite mapear as tendências de mudanças tecnológicas e o ciclo 
de vida das tecnologias (crescimento, desenvolvimento, maturidade 
e declínio) – possibilita o monitoramento da concorrência, pode ser 
um fator de inteligência competitiva;

e. Prospecção tecnológica – método de mapeamento dos desenvol-
vimentos científicos e tecnológicos contidos nos documentos de 
patentes capazes de influenciar de forma significativa, no futuro, a 
agroindústria, o agronegócio, a economia agropecuária, ou a socie-
dade como um todo. 2

Segundo MACEDO e BARBOSA “os documentos de patentes se consti-
tuem no único sistema de informação configurado para a finalidade de 
armazenar conhecimentos tecnológicos, isto é, destinados à produção de 
mercadorias”.3

14.2 Informações e dados de documento de 
patente

As informações contidas nos documentos de patentes detalham a inven-
ção de forma bem mais específica, o que nem sempre é feito em artigos 
científicos e tecnológicos. Outro fator importante diz respeito à inovação, 
tendo em vista que para se obter uma patente deve-se cumprir o requisito 
da novidade da invenção.
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A busca em bases de patentes poderá ocorrer de forma a cumprir dife-
rentes finalidades, segundo o interesse e a necessidade do pesquisador, 
conforme descrito a seguir:

Tipo de busca Finalidade

Estado da técnica Chamada também por busca informativa, 
objetiva determinar o estágio do conhecimento 
tecnológico, inclusive em nível de pesquisa e 
desenvolvimento, para inúmeras finalidades: 
contestar pedidos, iniciar uma pesquisa, avaliar 
alternativas técnicas, etc. 

Novidade Para verificar a novidade de uma técnica para 
fins de contestação de pedidos de patentes 
ou de nulidade de patentes, ou aperfeiçoar as 
matérias reivindicadas em seus próprios pedidos 
de patente. 

Patenteabilidade Verifica os três requisitos legais da concessão da 
patente: novidade, atividade inventiva e aplica-
bilidade industrial.

Nominal Conhecer nomes de inventores e empresas titu-
lares, monitoramento da concorrência

Atividade

técnico-produtiva 

Visa identificar as empresas envolvidas em 
determinado campo da técnica, bem como os 
países em que são pedidas as patentes, diagnos-
ticando o comportamento da concorrência.

Violação de direitos Define os pedidos de patente/patentes que vio-
lem direitos, ou possam eventualmente violar, 
sejam próprios ou em relação a terceiros.

Família de patentes Define os países em que uma invenção teve 
pedido de patente requerido ou concedido, 
daí derivando-se, por exemplo, a importância 
econômica. 

Estado legal Informa a situação efetiva ou potencial de um 
pedido de patente ou de uma patente perante 
a legislação de um ou mais países. Onde e até 
quando estará protegido por direito de exclusi-
vidade.

Mercado de expor-
tação

Permite avaliar o potencial e a viabilidade de 
exportação para determinado mercado.

Tabela 14.1 Fonte: MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. F., 2000.
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Vamos estudar, detalhadamente, alguns dados que podem ser extraídos da 
folha de rosto de um documento de patente no Brasil.

Figura 14.1 Fonte: INPI/ESPACENET, PI 0603286-9 A.

Para melhor visualização da figura 14.1, acesse-a na Biblioteca Virtual do 
AVEA.

Vamos identificar os campos entre parênteses e suas respectivas informa-
ções técnicas.4

Campo (11): Número do documento

Campo (21): Número designado para os pedidos nacionais

Campo (22): Data de depósito do pedido

Campo (43): Data de publicação

Campo (51): Classificação Internacional da Patente
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Campo (54): Título da invenção

Campo (57): Resumo da invenção

Campo (71): Nome do depositante

Campo (72): Nome do inventor

Campo (74): Nome do procurador

Campo (84): Família da patente (não disponível no exemplo)

Esses dados foram extraídos apenas da folha de rosto de um pedido de pa-
tente publicado. Nas demais páginas do documento é possível ter acesso a 
todas as informações contidas na descrição da invenção.

14.3 Classificação Internacional de Patentes

A Classificação Internacional de Patentes (CIP) é uma ferramenta impor-
tante para acessar informações tecnológicas, porque consiste num sistema 
hierárquico que divide a área tecnológica em uma série de seções, sub-
seções, classes, subclasses e grupos. Por ser uma classificação especial, é 
utilizada internacionalmente para indexação de documentos de patentes, 
principalmente, pelos examinadores dos órgãos encarregados de conce-
der o título.

O sistema CIP é considerado indispensável para recuperar documentos de 
patente, na busca para estabelecer a novidade de uma invenção ou deter-
minar o estado da técnica em um âmbito específico da tecnologia.

Existem cerca de 70 mil itens listados na CIP, o que permite uma recu-
peração muito precisa da tecnologia. A versão atual está em vigor desde 
01/01/2009, no site do INPI está disponível a versão “IPC2009.01” nos 
idiomas português, inglês e espanhol. 5

As seções da CIP são as seguintes:

Seção A Necessidades humanas: possui quatro subseções: agricultura; 
produtos alimentícios e tabaco; artigos de uso pessoal ou doméstico; saú-
de, salvamento e recreação.

Seção B   Técnicas industriais diversas – transportes;
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Seção C   Química/ metalurgia;

Seção D   Têxteis/papel;

Seção E   Construção fixa;

Seção F   Mecânica, iluminação, calefação e armamento;

Seção G   Física;

Seção H   Eletricidade.

Um pedido de patente pode ter mais de uma classificação. Por exemplo, 
no pedido de patente de processo de concentração de vinhaça em plantas 
de produção de álcool (PI 0603286-9 A) observamos três classificações da 
Seção C e uma da Seção F.

Vamos detalhar a primeira classificação C12F 3/10.

C
SEÇÃO

C12
CLASSE

C12F
SUBCLASSE

3/00
GRUPO

3/10
SUBGRUPO

Química/ 
metalurgia 

Bioquímica; 
cerveja; ál-
cool; vinho; 
vinagre; 
microbiolo-
gia;

Recuperação 
de subpro-
dutos de 
soluções 
fermentadas; 
desnaturação 
de, ou álcool 
desnaturado

Recuperação 
de subpro-
dutos

Enzimologia; 
engenharia 
genética ou 
de mutação

Tabela 14.2 Elaborada por Daniela Vanila Nakalski Benetti, 2009, com 
base na versão IPC2009.01 da CIP.

Outro exemplo:

Figura 14.2 Fonte: INPI.

Algumas vantagens do uso da informação tecnológica merecem ser desta-
cadas. Quanto ao conteúdo, vimos que a invenção deve estar descrita sufi-
cientemente para que um profissional da área técnica da invenção consiga 
realizá-la, logo possui uma riqueza de detalhes.

A
Seção

01

Classe

B

Subclasse

1/00
ou

1/24

Grupo

Grupo Principal

Subgrupo
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Outra vantagem é o formato universal dos documentos de pedidos de 
patentes com os dados descritos em campos específicos e numerados. Ain-
da pela classificação internacional é possível acessar os documentos mais 
relevantes.
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Resumo

Estudamos, nesse capítulo, a importância das informações contidas nos 
documentos de patente. Tais informações podem decidir as estratégias 
de comércio, de P&D e prospecção tecnológica. Destacamos algumas in-
formações importantes contidas na folha de rosto de um documento de 
patente.
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Notas

1. Nota para imprensa da OMPI, de 08 fev. 2010, PR/2010/632. Disponível 
em: <http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0003.
html>, ver também estatísticas sobre patentes no sitio da OMPI: <http://
www.wipo.int/ipstats/es/statistics/patents/>, acessos em: 21 fev. 2010.

2. Ver: KOROTTCHENKO, André. Curso de patentes e gestão da pro-
priedade industrial. FIERGS/SENAI, 2008, p. 5.

3. MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. F. Patentes, pesquisa e desenvol-
vimento: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2000. p. 57.

4. Existem oito grupos de codificação, classificados pelas dezenas de 10 a 
80, que ainda apresentam subdivisões.

5. Ver mais informações no sítio do INPI: <http://www.inpi.gov.br/me-
nu-esquerdo/patente/pasta_classificacao>, acesso em: 21 fev. 2010.
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15. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E CONTRATOS 
RELACIONADOS AO USO DE TECNOLOGIAS

Neste capítulo, estudaremos o conceito de P&D, como se 
realiza a atividade e no que ela consiste, por que a confi-
dencialidade e por que proteger o resultado pelos direitos 
de propriedade intelectual. Estudaremos, para finalizar o 
curso, sucintamente, os principais contratos relacionados 
com a inovação tecnológica e a transferência de direitos de 
propriedade intelectual. Bom estudo!
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15.1 Noção de pesquisa e desenvolvimento tecno-
lógico

Considerando a proposta do curso, que é conhecer os mecanismos de 
proteção da propriedade intelectual como ferramenta para garantir exclu-
sividade às inovações do agronegócio, bem como tudo o que vimos nos 
capítulos anteriores, ainda nos resta conhecer alguns aspectos, como:

 • o alcance da expressão “atividades de inovação tecnológica”, e

 • qual o papel da P&D no processo de inovação tecnológica com re-
flexos no agronegócio.

No Manual de Frascati1, elaborado pela Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que agrupa os países mais in-
dustrializados para trocar informações e definir políticas com o objetivo 
de maximizar o crescimento econômico e o desenvolvimento dos países 
membros, encontramos o seguinte conceito:

As atividades de inovação tecnológica são o conjunto de etapas científicas, 
tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais, incluindo os investimen-
tos em novos conhecimentos, que levam ou que tentam levar à implementação 
de produtos e de processos novos ou melhorados.

A P&D não é mais do que uma destas atividades e pode ser desenvolvida em 
diferentes fases do processo de inovação, não sendo utilizada apenas enquanto 
fonte de idéias criativas, mas também para resolver os problemas que podem 
surgir em qualquer fase até a sua implementação. [Grifo nosso]

É importante destacar, também, a diferença de P&D de outras atividades 
afins visando à inovação, que segundo o Manual de Frascati2 podem ser 
resumidas no seguinte:

O critério básico que permite distinguir a P&D de atividades afins é a 
existência no seio da P&D de um elemento apreciável de novidade e a 
resolução de uma incerteza científica e/ou tecnológica; ou seja, a P&D 
aparece quando a resolução de um problema não é evidente para al-
guém que tenha o conjunto básico de conhecimentos da área e conheça 
as técnicas habitualmente utilizadas nesse setor.

Portanto, a novidade e a resolução de uma incerteza na Ciência e Tecno-
logia, são os elementos chave do conceito de P&D.

A propósito, recordamos, que a Lei de Inovação, Lei nº 10.973/2004, defi-
ne a “inovação” como a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 
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ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos 
ou serviços”.3

O primeiro elemento destacado na definição legal é justamente a “novi-
dade”, ou o “aperfeiçoamento”, seguida do requisito de ser introduzida 
no “ambiente produtivo ou social”, logo, condicionada a um resultado 
“novos produtos, processos ou serviços”.

A novidade, também, é requisito da proteção de muitos dos institutos da 
propriedade intelectual, recordamos, por exemplo, a Lei de Propriedade 
Industrial, Lei n° 9.279/1996: é “patenteável a invenção que atenda aos 
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.4 Aqui 
também o primeiro elemento é a “novidade”.5

Cabe indagar, se além da P&D existem outras fontes de inovação para o 
agronegócio, resposta que pode ser encontrada no Manual de Oslo6 da 
OCDE:

Além da P&D, as empresas podem adquirir tecnologia e know-how de 
diversas formas e de várias fontes juntamente com o desenvolvimento e 
a implementação de inovações. Isso também inclui as aquisições origi-
nárias de unidades estrangeiras de empresas multinacionais.

A aquisição de conhecimentos e de tecnologias externos pode assumir 
a forma de patentes, invenções não patenteadas, licenças, divulgação de 
conhecimentos, marcas registradas, designs e padrões.

A aquisição de conhecimentos externos pode também incluir os servi-
ços computacionais e outros serviços científicos e técnicos para as ativi-
dades de inovação de produto e de processo.

Portanto, a alternativa para as empresas que não querem ou não tem re-
cursos para financiar a P&D, aberta ou fechada, é adquirir a tecnologia 
que resultar da P&D de terceiros.

Consideramos importante ressaltar, sempre, que nosso futuro como país 
em desenvolvimento é a soberania em Ciência e Tecnologia, o que se con-
segue com mais e mais pesquisas e P&D.

Vamos recordar o que disse o presidente Lula:

O Brasil entrou num novo ciclo de desenvolvimento, com inclusão so-
cial, que precisa cada vez mais de conhecimento e inovação tecnológica. 
Hoje, mais do que em qualquer outra época, nenhum país do mundo 
consegue avançar sem valorizar e investir seriamente em Ciência e Tec-
nologia.
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A P&D é uma atividade que pode envolver a pesquisa básica (pesquisa 
científica) e a pesquisa aplicada (pesquisa tecnológica), mais o desenvolvi-
mento experimental, sempre consiste na busca de resposta para um pro-
blema, no cumprimento de um plano de trabalho, cronograma e orça-
mento, contando com uma equipe de pesquisadores.

Se a P&D visar à inovação, que tem a novidade como requisito, logica-
mente, exige um acordo de confidencialidade dos pesquisadores.

O Manual de Frascati7 inclui no conceito de P&D três atividades – a pes-
quisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental:

A pesquisa básica consiste em trabalhos experimentais ou teóricos iniciados, 
principalmente, para obter novos conhecimentos sobre os fundamentos dos fe-
nômenos e fatos observáveis, sem ter em vista qualquer aplicação ou utilização 
particular.

A pesquisa aplicada consiste, também, em trabalhos originais realizados para 
adquirir novos conhecimentos; no entanto, está dirigida fundamentalmente 
para um objetivo prático específico.

O desenvolvimento experimental consiste em trabalhos sistemáticos baseados 
nos conhecimentos existentes obtidos pela pesquisa e/ou pela experiência prá-
tica, e dirige-se à produção de novos materiais, produtos ou dispositivos, à ins-
talação de novos processos, sistemas e serviços, ou à melhoria substancial dos 
já existentes. A P&D engloba tanto a P&D formal realizada nas unidades de 
P&D como a P&D informal ou ocasional realizada noutras unidades. [Grifo 
nosso]

A Lei do Bem8, que disciplina a utilização dos incentivos fiscais por empre-
sas para financiarem projetos de inovação, também traz os conceitos, que 
focalizamos, da seguinte forma:

I- Inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo de fabricação, 
bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto 
ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou 
produtividade, resultando maior competitividade no mercado;

II- Pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as ativi-
dades de:

a. pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de ad-
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quirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vis-
tas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores;

b. pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir no-
vos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de 
produtos, processos e sistemas;

c. desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a 
partir de conhecimentos pré-existentes, visando a comprovação ou demons-
tração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, 
sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produ-
zidos ou estabelecidos;

d. tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração 
de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de 
medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios 
correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e o 
patenteamento do produto ou processo desenvolvido; e

e. serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação 
e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusi-
vamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação 
tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedica-
dos;

III - Pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pós-graduado, tecnó-
logo ou técnico de nível médio, com relação formal de emprego com a pessoa 
jurídica que atue exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica e desen-
volvimento de inovação tecnológica. [Grifo nosso]

Sugerimos que os alunos que desejarem buscar mais informações sobre 
o assunto leiam o Manual de Frascati e o Manual de Oslo.

A P&D pode ser realizada de três modos principais:

 • P&D interna (inovação fechada): a empresa cria um departamento 
ou núcleo de pesquisa/desenvolvimento e contrata pesquisadores;

 • P&D externa (inovação aberta): a empresa contrata a pesquisa e 
o desenvolvimento no mercado, com universidades e instituições 
especializadas, faz parcerias – ou ambas as opções;

 • P&D mista (inovação aberta): a empresa cria um departamento, 
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contrata pesquisadores, contrata externamente e faz parcerias de 
P&D visando à inovação.

Por isso, nos contratos de trabalho e de serviços e nos acordos de parceria, 
deverá ser negociada cuidadosamente a confidencialidade e a propriedade 
intelectual dos resultados da atividade de P&D.

Na P&D, o agroempresário define o escopo da pesquisa com os especia-
listas e pesquisadores – qual o problema a resolver – observando o estado 
da técnica e o que é necessário para a busca de resolução de uma incerteza 
da ciência, tecnologia ou biotecnologia.

A busca do estado da técnica, como vimos anteriormente, poderá ser rea-
lizada em bancos de dados, como nas bases de documentos de patentes e 
pela revisão da bibliografia impressa e digital. Como vimos afirmando, os 
documentos de patente representam um manancial significativo e pouco 
usado pelos empresários brasileiros.

O resultado da P&D será um acervo de dados, informações e conheci-
mentos, que poderá melhorar um processo de produção primária ou in-
dustrial, gerar um novo produto ou um novo serviço, seja de forma com-
pleta ou parcial, radical ou incremental.

Concluindo o item, podemos afirmar que a P&D é uma atividade rea-
lizada sob confidencialidade, um serviço que consiste num processo es-
pecializado que pode abranger a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, 
mais o desenvolvimento experimental, tendo por resultado a resolução 
de uma incerteza científica ou tecnológica ou biotecnológica, que pode 
incluir ambas, sendo geralmente esse resultado protegido por direitos de 
propriedade intelectual para potencializar seu valor no mercado.

15.2 Contratos relacionados à inovação

Estudaremos, a seguir, os principais contratos relacionados com a inova-
ção e a transferência de direitos de propriedade intelectual, especialmente, 
os instrumentos jurídicos previstos na Lei de Inovação – que regulam a 
interação entre as instituições de ciência e tecnologia públicas (ICT) e o 
setor privado.



372

Figura 15.1 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel, 2010.

Nos contratos regidos pela Lei de Inovação, podemos observar o estimulo 
à formação de tríplice hélices que poderão alavancar o avanço tecnológico 
e biotecnológico do agronegócio – governo, empresa e ICT. Integrando o 
setor público e o privado pelo futuro do Brasil, nos termos da Constitui-
ção Federal, artigos 218 e 219.

a) Contratos de permissão e compartilhamento de laboratórios, 
equipamentos, instrumentos, materiais e instalações de ICT

Segundo o artigo 4ª da Lei de Inovação, as ICT poderão, mediante remu-
neração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

 • Compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, ma-
teriais e demais instalações com microempresas e empresas de pe-
queno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a 
consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua ativida-
de finalística.

 • Permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instru-
mentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias 
dependências por empresas nacionais e organizações de direito pri-
vado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde 
que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, 
nem com ela conflite.

Prevendo a Lei de Inovação nesses contratos, que a permissão e o com-
partilhamento obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados 

 Acordo de parceria de PD&I
 Contratos de prestação de serviços
 Contrato de transferência de tecnologia (saber fazer)
 Contrato de licenciamento
 Contrato de permissão de utilização de 
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instalações

 Contrato de cessão
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e divulgados pelo órgão máximo da ICT, observadas as respectivas dis-
ponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e 
organizações interessadas. 

b) Contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento

Segundo os artigos 6° e 7° da Lei de Inovação, é facultado à ICT celebrar 
contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga 
de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida e, tam-
bém, para obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida de 
terceiros.

Nos casos de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 
de direitos da ICT, existe restrição na contratação com cláusula de exclusi-
vidade, que deve ser precedida da publicação de edital.9 Para a contratação 
sem exclusividade, é permitida a negociação direta entre as partes.10

Quando se tratar de contrato de licenciamento para exploração de criação 
cujo objeto interessar à defesa nacional, observar-se-á a Lei de Proprieda-
de Industrial, artigo 75, § 3°.

Transferência de tecnologia, como ressalta Denis Barbosa, não é sinôni-
mo de cessão e sim de contrato de saber fazer, ou de know how, implicando 
uma obrigação de dar e fazer, entregar detalhes especificados da tecnolo-
gia e comunicar experiências.

Nos casos de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamen-
to para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, 
como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a tí-
tulo não exclusivo.

Portanto, nestas duas espécies de contratos da Lei de Inovação, já existem 
na ICT conhecimentos científicos, tecnológicos ou biotecnológicos que 
resultaram de pesquisas ou P&D anteriores, cujos resultados estão inte-
grados no patrimônio intangível da ICT, fazendo parte dos seus direitos 
de propriedade intelectual ou posse e, por isso, podem ser usados pelos 
interessados que contratarem com esse objetivo.

c) Contrato de cessão

A cessão é a disposição dos direitos de propriedade intelectual.

No contrato de cessão, ao contrário da transferência e do licenciamen-
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to vistos anteriormente, o titular dos direitos de propriedade intelectual 
transfere a outrem a sua propriedade (como ocorre na venda de bens ma-
teriais). O cessionário ou adquirente será o novo titular (proprietário) do 
bem imaterial (tecnologia ou biotecnologia). 

O contrato deve ser escrito; não se presume a cessão. Se não houver ne-
nhum dispositivo no contrato, o âmbito territorial da cessão, a disposição 
valerá para todo o território nacional.

A cessão pode efetivar-se por meio de negócio realizado pelo próprio ti-
tular dos direitos, por seus sucessores, por representantes com poderes 
especiais para proceder à cessão ou disposição dos direitos de autor, não 
sendo suficiente uma procuração com poderes gerais.

Em caso de cessão de direitos autorais, o contrato englobará apenas os 
direitos patrimoniais dos direitos autorais envolvidos, porque os direitos 
morais são irrenunciáveis e inalienáveis.11

No que se refere ao prazo, se não for previsto que a cessão é “total e defi-
nitiva”, ela terá validade pelo prazo máximo de cinco anos.

Tratando-se, por exemplo, de cultivares, propriedade industrial, progra-
mas de computador ou direitos autorais, com certificado de proteção 
de cultivares expedido pelo SNPC/MAPA, patenteados ou registrados 
no INPI, de software ou obra cuja documentação técnica e/ou material 
de apoio tenham sido registrados na Biblioteca Nacional, para que os 
negócios tenham efeitos com relação a terceiros, o contrato deverá ser 
averbado no respectivo órgão. 

Na Lei de Inovação, todavia, a única cessão prevista é da ICT para o res-
pectivo criador, devendo exercer em seu próprio nome e sob sua inteira 
responsabilidade, a título não oneroso, nos termos da legislação pertinen-
te.

A cessão pressupõe a existência de um conhecimento ou informações en-
volvendo ciência e tecnologia, também a possibilidade de virem a existir 
no caso da cessão de direitos futuros.

d) Contratos de prestação de serviços nas atividades voltadas à 
inovação

Segundo o artigo 8° da Lei de Inovação, também é facultado à ICT prestar 
serviços, a instituições públicas ou privadas, como empresas, nas ativida-
des voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo do agronegócio.
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O pesquisador público envolvido na prestação de serviço poderá receber 
retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio 
com que esta tenha firmado acordo, sob a forma de adicional variável e 
desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito 
da atividade contratada. O mesmo não sendo previsto para os pesquisado-
res das instituições privadas.

O valor do adicional variável, antes referido, ficará sujeito à incidência dos 
tributos e contribuições aplicáveis à espécie, sendo vedada a incorporação 
aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referên-
cia como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem 
coletiva ou pessoal, configurando ganho eventual.

O contrato de prestação de serviços pode ser celebrado de forma indepen-
dente ou como obrigações acessórias (cláusulas) das outras modalidades 
de contratos referidas antes. 

As obrigações contratadas podem se referir as atividades como: enco-
menda de pesquisa ou parte dela; assessoria; consultoria; manutenção; 
suporte técnico; implantação de tecnologia, de programa de computa-
dor; treinamentos; hospedagem de site, de base de dados, de software.

Esclarecemos que foram referidos apenas alguns dos contratos possíveis 
de prestação de serviços, pois tudo que não é processo, na produção pri-
mária e industrial, e nem produto é um serviço.

Na prestação de serviços voltados à inovação, há uma encomenda de ati-
vidade face aos recursos que possui uma ICT.

No que se refere ao pessoal alocado por instituições de pesquisa públicas, 
na prestação de serviços, o pesquisador público envolvido poderá receber 
retribuição pecuniária – o que pode aumentar o custo de pessoal de um 
projeto, devido aos encargos envolvidos.

e) Acordo de Parceria de P&D

A parceria é muito comum nas atividades agropecuárias. Podemos concei-
tuar o acordo de parceria como uma espécie de contrato, porque o con-
trato é definido como “um acordo de vontades”, celebrado entre duas ou 
mais pessoas jurídicas, entre duas ou mais pessoas físicas, ou entre pessoas 
físicas e jurídicas.

No que se refere ao vocábulo “parceria”, o mesmo tem sido utilizado na 
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terminologia jurídica12 “para designar uma forma sui generis de sociedade, 
em que seus participantes se apresentam com deveres diferentes, tendo, em-
bora, participação nos lucros auferidos”:

Não é [...] modalidade de sociedade, que esta, em princípio, se evidencia, 
em relação aos sócios, fundada em direitos e obrigações mais ou menos 
análogos e responsabilidades econômicas acerca de composição do ca-
pital social.

Na parceria não se faz mister a composição do capital, pois que, em 
regra, o objeto do negócio, é oferecido por um dos parceiros, enquanto 
outros, apenas, executam serviços necessários à sua exploração.

Figura 15.2 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel, 2009.

A previsão de parceria da Lei de Inovação, artigo 9º, enquadra-se no con-
ceito geral encontrado no tradicional vocabulário jurídico, antes citado, 
ao dispor que:

 • Acordos de parceria podem ser celebrados para realização de ativi-
dades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvi-
mento de tecnologia, produto ou processo, entre instituições públi-
cas e privadas;

 • As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade 
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intelectual e a participação nos resultados da exploração das cria-
ções resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito 
ao licenciamento;

 • A propriedade intelectual e a participação nos resultados serão asse-
guradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente 
ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no 
início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais 
alocados pelas partes contratantes.

Objetivamente, a caracterização da parceria de PD&I está na conjugação 
dos seguintes elementos intangíveis e tangíveis alocados pelas partes con-
tratantes ou parceiras:

 • Recursos humanos e seus conhecimentos, inclusive a propriedade 
intelectual já existente – o capital intelectual (bens intangíveis);

 •  Recursos financeiros (outro bem intangível);

 • Recursos materiais, como o laboratório, os equipamentos, os ins-
trumentos e instalações necessárias para o serviço de P&D, seus 
teste e ensaios (bens tangíveis).

As pessoas que integram a relação contratual são chamadas de “partes” 
ou “parceiros”, se a relação for regulada por convênio (onde participa pelo 
menos uma instituição pública e há convergência de interesses) poderão 
ser chamadas de “convenentes” ou “partícipes”. Cabem também os “in-
tervenientes” e “anuentes”, quando a relação assim o exigir.

No acordo ajustam-se “interesses” que convergem para alcançar o negó-
cio almejado pelas partes, tecnicamente designado “objeto”, ou seja, a re-
alização de uma P&D, aqui neste Manual voltada para a inovação, por isso 
designada PD&I.

No acordo, de parceria de PD&I, o objeto é a realização de atividades 
conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tec-
nologia, produto ou processo, entre instituições públicas e privadas, onde 
as partes agregam conhecimento, recursos humanos, recursos financeiros 
e recursos materiais.

No direito público brasileiro, considera-se contrato todo e qualquer ajus-
te entre as partes, em que haja acordo de vontades para a formação de 
vínculo e estipulação de direitos e de obrigações recíprocas, seja qual 
for a denominação utilizada no documento como, por exemplo, acordo, 
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compromisso, protocolo, termo, conforme esclarece a Lei de Licitações e 
Contratos da Administração Pública.13 

15.3 Comercialização de direitos de propriedade 
intelectual e de tecnologia

É amplo o campo da comercialização de direitos de propriedade intelectu-
al, como se pode ver no quadro a seguir:

Figura 15.3 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel, 2010.

A comercialização de tecnologias protegidas por direitos de propriedade 
intelectual é garantida pelos contratos realizados com observação da polí-
tica da empresa, órgão do governo ou ICT.

Antes de repassar qualquer informação, é recomendável fazer um acordo 
de confidencialidade:

 • Acordo de sigilo (non-disclosure agreement): nos casos em que o negó-
cio requer o acesso a dados ou informações consideradas confiden-
ciais ou secretas, será necessário elaborar um contrato de sigilo para 
sua análise nas negociações preliminares.

 • Pode ser necessário garantir um futuro negócio, o que é possível 
com uma promessa de acordo:

 • Contrato preliminar: é uma alternativa para assegurar a realização 
de contrato que, exceto quanto à forma, deve conter todos os requi-
sitos essenciais do contrato a ser celebrado.

 • Após o contrato preliminar, e desde que dele não conste cláusula de 
arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a cele-
bração do contrato definitivo, fixando um prazo à outra para que o 
efetive; deverá ser levado ao registro competente (por exemplo, o 

Comercialização de 
tecnologia protegida por 
direitos de propriedade 
intelectual








industrial, informação tecnológica não divulgada, 
saber fazer (know how), dados de prova não 
divulgados
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contrato de cessão de uma patente de microorganismo registrado 
no INPI deve ser levado ao órgão para a troca de titular).

15.4 Contratos que implicam comércio de 
tecnologia

Os contratos que implicam comércio de tecnologia devem ser avaliados e 
averbados ou registrados no INPI para que produza alguns efeitos impor-
tantes, como a validade em relação a terceiro e à remessa de royalties para 
o exterior. Especialmente, entre nacionais e estrangeiros.

Os contratos de comercialização de tecnologias e utilização de proprieda-
de intelectual mais comuns são a licença e a cessão de direitos e os servi-
ços especializados.

Figura 15.4 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel, 2010.

Licença x cessão

 • Licença é sinônimo de locação ou comodato, o preço do contrato 
é designado por royalty, como na locação se chamaria “aluguel” – 
pode ser exclusiva ou não, a exclusividade requer cuidados espe-
ciais, principais modalidades:

 • licença voluntária

possuidor, 
proprietário

ou quem 
sabe fazer

empresa

cessão 
licença

Comércio de tecnologia

qualquer tecnologia pode ser objeto 
de negócio oneroso ou gratuito

serviços
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 • oferta de licença

 • licença compulsória

 • Cessão significa venda ou doação. Ambos contratos (cessão ou li-
cença) podem ser negócios a título oneroso ou gratuito e devem ser 
autorizados pelas instâncias competentes no órgão do governo, na 
empresa ou na ICT

Dependendo da espécie de propriedade intelectual, existirão 
restrições legais ao licenciamento ou a cessão de direitos.

Figura 15.5 Elaborada por Luiz Otávio Pimentel, 2010.

Na licença voluntária o titular de patente, registro ou certificado, bem 
como o depositante do pedido, durante o prazo de tramitação ou de vi-
gência de seu título, tem o direito de licenciar o uso para terceiros, fruindo 
do direito de propriedade.

 • Permite que um interessado que não é proprietário plante uma cul-
tivar, fabrique e comercialize o produto e/ou processo protegido 
e/ou marca.

Na oferta de licença o titular da patente poderá solicitar ao INPI que a 
coloque em oferta para fins de exploração.

Royalty é a remuneração da licença e poderá ser revista decorrido um ano 
de sua fixação.

Cancelamento de licença é a possibilidade do titular dos direitos requerer 
o seu cancelamento, se o licenciado não der início à exploração efetiva 

bem material bem imaterial

compra e venda cessão

locação
(preço luguel)

licença
(preço: royalty)
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dentro de certo prazo da concessão (fixado no contrato), se interromper 
a exploração ou se não forem obedecidas as condições pré-estabelecidas 
para a exploração.

Na licença compulsória temos a aplicação de uma limitação à proprieda-
de para evitar abusos que possam advir do exercício do direito conferido 
pela propriedade intelectual.

O INPI analisa, averba e registra os principais contratos que implicam co-
mercialização de tecnologia14:

 • Contrato de exploração de patente: tem como objeto o licencia-
mento de patente concedida ou pedido depositado no INPI.

 • Contrato de uso de marca: tem como objeto o licenciamento de 
marca registrada ou pedidos depositados no INPI.

 • Contrato de fornecimento de tecnologia: tem como objeto a aquisi-
ção de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de 
propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e 
serviços.

 • Contrato de prestação de serviços de assistência técnica e científica: 
tem como objeto as condições de obtenção de técnicas, métodos 
de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e 
projetos destinados à execução ou à prestação de serviços especia-
lizados. Nesses contratos, será exigida a explicitação do custo de 
homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto para 
a realização do serviço ou evidência de que o mesmo já fora reali-
zado, bem como o valor total da prestação do serviço, ainda que 
estimado.

 • Contratos de franquia: são aqueles que se destinam à concessão 
temporária de direitos, geralmente pacotes que envolvem uso de 
marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinados ou 
não com qualquer outra modalidade de contrato para utilização de 
tecnologia necessária à consecução de seu objetivo.
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Resumo

Estudamos, nesse capítulo, o conceito de P&D, como se realiza essa ati-
vidade e no que ela consiste, porque manter a confidencialidade e porque 
proteger o resultado de P&D pelos direitos de propriedade intelectual.

A P&D é uma atividade especializada, realizada sob confidencialidade, 
um serviço que pode abranger a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, 
mais o desenvolvimento experimental, tendo por resultado a resolução 
de uma incerteza científica ou tecnológica ou biotecnológica (problema), 
que pode incluir ambas, sendo geralmente esse resultado protegido por 
direitos de propriedade intelectual para potencializar seu valor no mer-
cado.

Estudamos, também, os principais contratos relacionados com a inovação 
e a transferência de direitos de propriedade intelectual: permissão e com-
partilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e 
instalações de ICT; licenciamento e cessão de direitos de propriedade in-
telectual; prestação de serviços nas atividades voltadas à inovação; acordo 
de parceria de P&D; contratos de comercialização de tecnologia na explo-
ração de patente, uso de marca, fornecimento de tecnologia, prestação de 
serviços de assistência técnica e científica e de franquia.



Notas

1. MANUAL DE FRASCATI: Proposta de práticas exemplares para inqué-
ritos sobre investigação e desenvolvimento experimental, p. 17. [Original: 
Organisation for Economic Co-operation and Development: The measurement of  
scientific and technological activities. Proposed standard practice for surveys on 
research and experimental development – Frascati Manual, 2002.]

2. MANUAL DE FRASCATI, p. 48.

3. Lei n° 10.973/2004, artigo 2°, inciso IV.

4. Lei n° 9.279/1996, artigo 8°.

5. “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando 
não compreendidos no estado da técnica”. E que o estado da técnica “é 
constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público [...] por descrição 
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior 
[...]” - Lei n° 9.279/1996, artigo 11, § 1°.

6. MANUAL DE OSLO: Diretrizes para coleta e interpretação de dados 
sobre inovação. [Também desenvolvido no projeto para “Mensuração das 
Atividades Científicas e Tecnológicas” da OCDE] Item que trata das ativi-
dades para as inovações de produto e de processo, p.106-107.

7. MANUAL DE FRASCATI, p. 43.

8. Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 
n° 5.798, de 7 de junho de 2006, artigo 2°.

9. Artigo 6°, § 1° da Lei de Inovação.

10. Artigo 6°, § 2° da Lei de Inovação.

11. Lei n° 9.610/1998, artigo 27 e Lei n° 9.609/1998, artigo 2°, §1°.

12. De Plácido e Silva. v. III, p. 313-314.

13. Lei n° 8.666/1993, artigo 2º, parágrafo único. 

14. A Resolução nº 135/1997, do INPI, normaliza a Lei nº 9.279/1996 no 
que se refere aos aspectos administrativos da averbação ou do registro.

* Recomendamos a leitura do “Manual básico de acordos de parceria de 
D&I” do Fortec - Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferên-
cia de Tecnologia, informações no sitio: www.fortec-br.org.
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CASOS DE SUCESSO
(Banco de Boas Práticas)



Os casos aqui apresentados envolvem duas empresas que 
se destacam no mercado brasileiro do agronegócio, pro-
tegendo seus produtos e processos, seja pela patente de 
invenção ou pela patente de modelo de utilidade. 

É bom salientar que outros ativos intangíveis também fo-
ram protegidos pelas empresas, como marcas e desenhos 
industriais. Todavia, nossa análise se restringirá a mapear 
quantitativamente as patentes depositadas pelas empre-
sas, bem como seu impacto no agronegócio brasileiro. 
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PATENTES, PROCEDIMENTOS  
E INFORMAÇÃO
Caso 1
Trata-se da empresa MECAT Filtrações Industriais Ltda, localizada em 
Abadia de Goiás (GO), cidade com um pouco mais seis mil habitantes. 

O centro tecnológico está localizado em Abadia de Goiás, possui ainda 
um escritório no município de Bebedouro, São Paulo, e mais três escritó-
rios nos Estados Unidos para atender a demanda dos seus clientes ameri-
canos. Attilio Turchetti é o Presidente da empresa.

Em 1990, a empresa introduziu no mercado uma nova tecnologia, o Tur-
bo Filtro Mecat (patenteado no Brasil e no exterior) aplicado na indústria 
de sucos cítricos. Turchetti “desenvolveu um processo de filtração que 
separa partículas sólidas insolúveis em suspensão nos líquidos por meio 
de um equipamento batizado de Turbo Filtro”1. 

Essa inovação tecnológica vem sendo amplamente utilizada nas indústrias 
de suco de laranja, no Brasil e nos Estados Unidos. Isto garante um fatu-
ramento médio anual de R$ 8 milhões para a empresa. Todavia, Turchetti 
vem realizando adaptações em sua inovação uma vez que ele acredita que 
o mercado de suco já está em vias de saturação. 

 

Figura 1 - Bateria de turbofiltros instalada em indústria de suco de laran-
ja: redução de consumo de energia e de risco de contaminação.2   Fonte: 
Brandão e Gonçalves, 2006.

Turchetti está adaptando a mesma tecnologia, introduzindo poucas modi-
ficações, para atender a demanda de usinas de açúcar e álcool. Já percebeu 
que o Turbo Filtro tem demonstrado um bom desempenho “no processo 
de filtragem da cana-de-açúcar, inclusive da colheita mecanizada que, di-
ferentemente da planta de corte manual, não é lavada e contém um per-
centual maior de sólido vegetal”3.   



390

Vejamos o funcionamento dessa tecnologia inovadara na separação dos 
sólidos insolúveis e de composto coloidais suspensos no líquido.

 

Figura 2 - Fonte: MECAT

O Turbo Filtro foi desenvolvido totalmente no centro de tecnologia da 
empresa e para Turchetti a nova tecnologia, “substitui com vantagens 
de custos e de resultados os tradicionais sistemas de filtragem por pres-
são hidrostática ou por gravidade: reduz em 80% o consumo de energia 
elétrica, oferece maior vedação ao processamento e reduz o risco de 
contaminação do produto”.4      

Em 2004, a empresa MECAT recebeu o prêmio FINEP de Inovação Tecnoló-
gica pela Microsseparação de Partículas Sólidas Insolúveis por Turbulência. 

A empresa investe alto em inovação, em torno de 20% do faturamento/
anual. O reflexo desse investimento em inovação é percebido pelo número 
de patentes solicitadas. Possui 10 patentes depositadas no INPI, das quais, 
seis já foram concedidas, e 5 concedidas nos Estados Unidos.5  
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Caso 2 

Trata-se da empresa SEMEATO, localizada em Passo Fundo (RS). Possui 
ao total sete unidades: três para fabricação e montagem de máquinas agrí-
colas, uma fabricante de discos, duas de fundição e um Centro de P&D 
de novos produtos. Atua produzindo produtos inovadores para atender a 
demanda do setor agrícola. 

Na década de 80, a empresa “concentrou seu potencial no desenvolvimen-
to de máquinas e implementos com tecnologia avançada, proporcionan-
do aos agricultores aumento da produtividade. Dessa forma, a empresa 
se tornou fundamental na introdução e divulgação do plantio direto, um 
sistema ecologicamente sustentável e economicamente viável que se pro-
paga pelo mundo”.6  

Vejamos os benefícios do plantio direto em relação ao convencional. 

Plantio convencional                                             Plantio direto    

                                                                                                
Figura 3 – Plantio convencional                               Figura 4 – Plantio direto
Fonte: SEMEATO                                                                    Fonte: SEMEATO

Verifique todos os benefícios e vantagens proporcionados pelo plantio 
direto. Acesse o link da empresa http://www.semeato.com.br/plantiodire-
to.php#plantio 
Acesso realizado em: 29 abr. 2009.

No Centro de P&D, com 60 mil m², engenheiros mecânicos e agrôno-
mos estudam e testam as novas tecnologias. 
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Figura 5 - Fonte: SEMEATO

Possui sete linhas de pesquisa: semeadoras múltiplas, semeadoras de 
grãos graúdos, semeadoras de grãos finos, cultivador de cana de açúcar, 
fenação, outros implementos, semeadoras para pastagens.

A empresa, desde a década de 70, vem recebendo vários prêmios. O últi-
mo, em 2008, foi o PRÊMIO GERDAU OS MELHORES DA TERRA. 

Dado a essa característica inovadora, a SEMEATO é a maior depositante  
do setor agrícola, de patentes no INPI, totalizando 208 pedidos entre 2000 
a 2008. 

Vejamos a tabela:

Ano Número de pedidos
2000 2
2001 30
2002 22
2003 17
2004 10

2005 32
2006 46
2007 47
2008 2

TOTAL 208

Tabela 1.5- Fonte: Daniela Vanila Nakalski Benetti - Base de patentes eu-
ropéia – Espacenet.
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MARCAS

Antes de comentar os casos de sucesso, cabe salientar a importância do 
registro, principalmente, quando a empresa investe em propaganda, rótu-
los, anúncios etc. e pode vir a ser compelida a abster-se do uso. 

Conforme destacado, com a obtenção de um registro de marca, o titular 
terá assegurado o direito de utilizar com exclusividade a sua marca, em 
todo território nacional. Possuindo a propriedade poderá impedir que ter-
ceiros façam uso de sua marca, ou ainda, aquelas marcas semelhantes ou 
afins, para identificar produtos ou serviços igualmente idênticos ou afins. 

O uso desigual sem regsitro, embora conceda certas prerrogativas ao 
usuário, não garante a propriedade, limitando a atuação e principal-
mente a defesa da marca. Além disso, o legítimo usuário pode ser sur-
preendido com um registro efetuado indevidademente, por terceiro. 

A grande dificuldade está na falta de informação e esclarecimento dos em-
presários que, em diversas situações, investem no sinal distintivo de seus 
produtos, deixando de lado o registro, o que pode gerar surpresas desa-
gradáveis. Dessa forma, é imperioso que se crie uma cultura de proteção 
da propriedade intelectual, devendo ser uma prática constante percebida 
nos mais distintos segmentos do agronegócio.

Se você tem interesse em conhecer outras empresas que investem em 
inovação, acesse http://www.finep.gov.br/dcom/brasilinovador.pdf e 
veja o material preparado pela FINEP com as 40 histórias de sucesso.

BRASIL INOVADOR: o desafio empreendedor: 40 histórias de sucesso de 
empresas que investem em inovação / Vladimir Brandão, Ada Cristina V. 
Gonçalves, ...[et al.]; coordenação Carlos Ganem e Eliane Menezes dos 
Santos. – [Brasília : IEL – NC, 2006.] 164 p. : il.

Caso 1 - Inseminação artificial e melhoramento  
genético - CRV Lagoa

A CRV Lagoa existe há 37 anos no mercado e está instalada em Sertão-
zinho/SP. Desde 1998, é controlada pela CRV, empresa internacional de 
melhoramento genético, dirigida por holandeses e belgas. A dirigente 
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CRV, conforme informações divulgadas no site, comercializa mais de 6,6 
milhões de doses de sêmen, por ano, em todo mundo, enquanto que a 
CRV Lagoa comercializa 1,7 milhão de doses por ano.7 

O programa de melhoramento genético 
instituído pela empresa testa 330 touros 
Holandeses por ano. Na CRV Lagoa, estão 
cerca de 130 reprodutores de diferentes ra-
ças de corte e leite, sendo que a empresa 
disponibiliza sêmen de ovinos e caprinos, 
através de parceria com a Top in Life, cen-

tral instalada em Jaboticabal (SP).8 

A CRV Lagoa (Lagoa da Serra Ltda.) possui 6 registros de marcas. Entre 
eles estão os de nº 006317545  para a marca Cipari, nº 816768862 para a 
marca Lagoa da Serra Inseminação Artificial, nº 819856169 e nº 819856215 
para a marca Lagoa da Serra e nº 819856223 e nº 819856240 para a mar-
ca Paint (INPI, 2009). Seus depósitos somam o montante de 12 e, destes 
destacam-se o de nº 828642087 para a marca Lagoa Touro Certo, o de nº 
901142018 para a marca CRV Lagoa, o de nº 901141968 para CRV, o de nº 
901142042 para Lagoa da Serra, dentre outros. O depósito nº 825682070 
para a marca P.A.I.N.T., classe 05 recebeu oposição Química Industrial 
Paulista S/A.9 

Conforme salientado anteriormente, a CRV Lagoa se consagrou no Top 
of  Mind Rural desde 2001 como sendo a preferida dos usuários.10 

Caso 2 - Sal mineral - Tortuga

A Tortuga foi fundada, em 1954, por um imigrante italiano (Fabiano Fa-
biani) e, nesse mesmo ano, lançou no mercado seus primeiros complexos 
minerais iodados, porém sem nenhum nome fantasia. Em 1956, lançou no 
mercado o Vitagold (registro nº 730021556, depositado em 1973), data em 
que foi registrada a marca Tortuga 
(registro nº 005017360). Desde sua 
fundação, a empresa Tortuga Cia. 
Zootécnica Agrária lançou no mer-
cado distintos produtos e em 1993, 
abriu uma filial no Paraguai.

Pesquisando na base de dados de 
marca no INPI, foram encontradas 
337 ocorrências em nome do titu- Figura 2 - Fonte: INPI - Registro 

817627448

Figura 1 

Fonte: INPI - Depósito 
90142018
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lar Tortuga Cia. Zootécnica Agrá-
ria. Dessas, algumas estão extintas, 
mas 199 estão registradas e 33 estão 
em andamento. 

Na base de desenho não foi localiza-
do nenhum depósito, enquanto na 
base de patentes foi localizado um 
modelo de utilidade nº MU6902599-
1 (Aperfeiçoamentos introduzidos 
em tostador de soja). Porém, não foi 
possível acessar, na íntegra, pois foi 

depositado em 18/12/1989, período que não está integralmente digitali-
zado. Esse MU foi transferido em 05/12/1991, porém suas informações 
não estão disponíveis. 

Outro fato importante que merece ser mencionado é a criação, em 2003, 
do Prêmio Fabiano Fabiani de Ciência & Tecnologia como forma de esti-
mular a pesquisa em nutrição animal. Em 2004, a empresa lançou a grife 
voltada para o vestuário e acessórios para o homem do campo.

Nesse contexto, é importante destacar que a Tortuga, desde sua fundação, 
em 1954, sempre investiu em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e 
científico. Além disso, há uma série de pesquisas, seja nos centros próprios 
ou em parceria com instituições públicas e privadas. Toda essa vocação 
inovadora acompanha a empresa, desde suas origens. Origens que estão 
conservadas no Memorial Fabiano Fabiani.

Agora que você está por dentro do assunto, pode ler mais este texto que 
está disponível na Biblioteca Virtual:

 “A gestão estratégica de proteção das marcas com ênfase no agrone-
gócio”. COPETTI, Michele; CADORI, Aluizia Aparecida. A gestão estraté-
gica de proteção das marcas com ênfase no agronegócio. In: PIMENTEL, 
Luiz Otávio; ORO BOF, Salete; DEL’OLMO, Florisbal de Souza. (Org.). Pro-
priedade Intelecutal; Gestão de Conhecimento. Florianópolis: BOITEUX, 
2008, pp.195-207.

Você também pode baixar diversos textos pela internet, acessando os 
seguintes sites:

http://denisbarbosa.addr.com/livre.htm 

http://www.leonardos.com.br/trabalhos_publicados.asp 

Acesso realizado em: 29 abr. 2009.

Figura 3   
Fonte: http://www.tortuga.com.
br/centro_memoria.sp
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INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Caso - A primeira indicação geográfica brasileira:  
Vale dos Vinhedos 

A primeira indicação geográfica brasileira protegida por registro no INPI 
foi “Vale dos Vinhedos”, para vinhos, e é da espécie “indicação de proce-
dência”.

O Vale dos Vinhedos é uma região que abrange parte dos municípios de 
Garibaldi, Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul, na Serra Gaúcha, totali-
zando uma área de 81,23 km².

A origem da produção de vinhos na região está ligada à vinda dos imi-
grantes italianos, em 1875.

Com o cultivo da uva e a produção de vinho fazendo parte da tradição 
da região, foi criada, em 1995, a APROVALE - Associação dos Produto-
res de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, à época com seis vinícolas 
associadas (hoje são 24).

Em 1997, já sob a Lei nº 9.279/96, iniciaram-se os primeiros estudos para 
a obtenção do registro da indicação geográfica, que foi concedido no ano 
2000.

O regulamento de uso da indicação de procedência traz exigências que 
ultrapassam as da produção convencional de vinhos:

 • Apenas cultivares autorizadas podem ser utilizadas para fazer vinho;

 • O rendimento máximo é de 150 hectolitros por hectare;

 • No mínimo, 85% das uvas devem provir da área geográfica;

 •  Apenas sete tipos de vinhos são autorizados;

 •  A elaboração, o envelhecimento e o engarrafamento devem ocorrer 
na área geográfica delimitada;

 • Devem ser mantidos os padrões de identidade e qualidade do vinho;

 •  Devem ser respeitadas as indicações geográficas reconhecidas, 
como Champagne.
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 • Entre os diversos benefícios atingidos com o reconhecimento da 
indicação geográfica “Vale dos Vinhedos”, estão11: 

 •  Valorização das propriedades acima da média regional;

 • Uvas com valor superior à média;

 • Aumento da área plantada, com mais qualidade;

 • Aumento no padrão tecnológico das vinícolas;

 • Mais oferta de empregos na região, não apenas no segmento vi-
tivinícola;

 • Em 2007, a produção foi de 7,5 milhões de litros de vinhos finos, 
equivalentes a 10 milhões de garrafas;

 • A indicação geográfica foi reconhecida na Europa, o que facilitou as 
exportações.

Em pesquisa realizada com os produtores12, verificou-se que:

 • 62% dos produtores aumentaram a produção, registrando aumento 
na demanda do produto;

 • 100% dos produtores exportadores aumentaram as exportações;

 • 63% afirmam que consumidores preferem vinhos com indicação 
geográfica reconhecida;

 • 54% afirmam que a indicação geográfica agregou valor aos produ-
tos e à uva produzida no vale;

 • 72% dos produtores geraram novos empregos;

 • 100% dos produtores afirmam que tiveram benefícios econômicos, 
com aumento da renda;

 • 90% acreditam que os investimentos foram compensados pelo lucro.

De forma geral, foram ainda verificados outros benefícios à região: os 
imóveis existentes na área abrangida pela indicação geográfica tiveram 
valorização acima da média regional.

Ainda que o produto vinculado à origem geográfica seja o vinho, a sua 
matéria prima – a uva – também recebeu valorização, sendo vendida a um 
valor médio superior ao de áreas vizinhas.
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A indicação geográfica estimulou a criação de vinícolas no local, fazen-
do com que houvesse uma maior oferta de emprego. Considerando-se a 
movimentação estabelecida com o turismo que se instalou na região, esse 
aumento é ainda mais considerável.

A própria valorização do turismo local é um benefício intangível im-
portante de ser destacado.

Os produtores, portanto, beneficiam-se duplamente: o produto com in-
dicação geográfica possui uma melhor aceitação no mercado e um maior 
valor agregado – o que permite ser vendido a um preço diferenciado, nor-
malmente acima da média, garantindo maiores lucros; ainda, beneficia-se 
com a melhoria nos indicadores sociais e econômicos de sua região.

Todos esses benefícios, verificados desde a concessão do registro da in-
dicação geográfica “Vale dos Vinhedos”, têm estimulado a organização 
de produtores em todas as regiões do Brasil para reconhecer e proteger 
características de seus produtos.

Verifica-se, portanto, que o registro de uma indicação geográfica agrega va-
lor aos produtos agropecuários, estimula o desenvolvimento econômico e 
social da região e contribui para a criação de empregos diretos e indiretos.

Para conhecer mais sobre o Vale dos Vinhedos, acesse o seguinte ende-
reço eletrônico: 

http://www.valedosvinhedos.com.br.

Acesso realizado em: 30 abr. 2009.
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PROTEÇÃO DE CULTIVARES

Caso 1 - Cultivar de maçã mais precoce: Castel Gala

Produto / Serviço: Cultivar de Maçã frutífera “Castel Gala”

Interessado: Jânio José Seccon

Breve histórico:

O engenheiro agrônomo Jânio Seccon era um tradicional produ-
tor de maçãs da cultivar Gala, na fazenda de sua família, na cidade 
de Monte Castelo/SC.

Em agosto de 1999, enquanto vistoriava seu pomar, o agrônomo notou 
que um galho de uma planta estava todo florescido enquanto todos os 
demais permaneciam dormentes.

Através de enxertia, a partir deste galho, foram produzidas novas mu-
das para observação. Segundo Jânio13, “no ciclo 2003/04, constatou-se 
que todas as plantas apresentavam brotação e floração uniformes, bem 
mais precoces que a Gala, confirmando mutação homogênea e estável 
para essas características.”

Finalidade:

Buscar alternativas de cultivo para uma região de inverno ameno; aumen-
tar os ganhos dos produtores.

Ganhos obtidos:

A principal vantagem da nova variedade é antecipar o período da colheita 
para dezembro a janeiro, época de melhor cotação das maçãs no mercado.

Enquanto a cultivar de maçã Gala exige a partir de 700 horas de frio no 
inverno para brotar, a “Castel Gala” requer apenas 400 horas, podendo ser 
plantada em regiões mais quentes. Com isso, os frutos podem ser colhidos 
com um mês de antecedência da variedade convencional e, por estarem 
frescos, podem atingir preços mais elevados que os frutos armazenados 
em câmara fria colhidos na safra anterior.
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Resultados:

Em 2008, alguns produtores conseguiram vender o quilo da Castel Gala 
por R$ 1,3014. Enquanto isso, a maçã gala standart, colhida um mês depois, 
atingiria o preço médio de R$0,70 o quilo, segundo a Associação de Pro-
dutores de Maçã e Pêra de Santa Catarina (AMAP).

Atualmente, a cultivar é plantada em Monte Castelo (SC) e em outras 
15 cidades da região.

Investimento em P&D / proteção PI:

Para realização dos testes, o agrônomo firmou parceria com a Epagri 
(Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
S.A). “Quando começar a produzir as mudas, repassarei um percentual da 
venda à Epagri”, informa o titular dos direitos, Jânio Seccon15.

A cultivar já está protegida – veja ao lado o Certificado de Proteção da 
variedade emitido pelo SNPC:
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Figura 1 – Certificado de Proteção Definitiva da Maçã Castel Gala
Fonte: SNPC/SDC/MAPA
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Caso 2 - Fundação MT  &  Soja “TMG115RR”

Produto/Serviço: Cultivar de Soja “TMG115RR”

Instituições:

Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso (Fundação 
MT), Tropical Melhoramento e Genética LTDA. e  Unisoja S/A

Breve histórico:

A Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso (Funda-
ção MT) foi constituída pela ação coletiva de 23 produtores de sementes e 
soja do estado. Segundo informa o próprio site da instituição, os “produ-
tores perceberam a necessidade de ter um empreendimento de pesquisa 
em seus negócios, para que pudessem ter, em um espaço curto de tempo, 
soluções para os problemas da sojicultura e variedades produtivas e adap-
tadas às condições do cerrado” .

Atualmente, a instituição conta com 210 funcionários e um quadro asso-
ciativo que envolve empresas de máquinas e equipamentos agroquímicos, 
fertilizantes e sementes que atuam na cadeia produtiva de Mato Grosso. 
Além disso, a Fundação MT estabeleceu uma grande rede de P&D asso-
ciando-se às prefeituras municipais das principais regiões produtoras do 
estado e firmando parcerias com produtores locais.

Desde sua criação, a Fundação MT concentra esforços em pesquisa 
com soja e algodão – a empresa já colocou à disposição dos produtores 
42 cultivares de soja (convencionais e geneticamente modificadas) e 03 
variedades de algodão.

Segundo a empresa, “problemas do início da atividade com a sojicultura em 
Mato Grosso, como baixa produtividade e [...] fertilidade no solo do cerrado, 
foram supridos pelas pesquisas das áreas de melhoramento genético, mane-
jo de solos e adubação, controle de pragas, doenças e plantas daninhas” .

O desenvolvimento de cultivares mais produtivas e adaptadas às regiões 
de cultivo resultou em um salto de produtividade da soja. Além disso, o 
melhoramento genético dos produtos foi também responsável pela queda 
de até 30% no preço dos alimentos derivados de soja.



403

C
a
s
o
s
 
d
e

S
u
c
e
s
s
o

No final de 2005, a Fundação MT lançou materiais inéditos no país, 
cultivares de soja geneticamente modificadas com inserção do gene de 
tolerância ao herbicida glifosato (RR) e resistentes a duas raças do ne-
matóide de cisto, praga comum nas lavouras da região. A TMG115RR 
é uma dessas novas cultivares.

Finalidade:

Especificamente, no que se refere à pesquisa que levou à obtenção da varie-
dade TMG115RR, o objetivo era desenvolver cultivares de soja que aliassem 
duas tecnologias - a resistência ao herbicida glifosato (soja RR) e a resistên-
cia a doenças que atingem as lavouras de soja na região Centro-Oeste.

Ganhos obtidos:

A cultivar TMG115RR é “um diferencial para o mercado na questão tec-
nológica, operacional e administrativa da propriedade rural”, avalia Dario 
Minoru Hiromoto, superintendente da Fundação MT .

Estas cultivares revolucionaram o mercado ao aliar a tecnologia da soja 
RR e a resistência a doenças como nematóide de cisto, cancro da haste e 
mancha olho de rã.

Segundo pesquisadores da Fundação, a vantagem desta tecnologia é a me-
lhoria do processo de gestão – “o produtor pode ganhar na questão ope-
racional, no controle de plantas daninhas, consequentemente, melhorar a 
produtividade da sua lavoura” .
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Investimento em P&D / Proteção PI:

A cultivar já está protegida – veja abaixo o Certificado de Proteção emiti-
do pelo SNPC:

Figura 2 – Certificado de Proteção Definitiva da Soja TMG115RR
Fonte: SNPC/DEPTA/SDC/MAPA
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Documentos relacionados ao processo de proteção dessa e de outras 
cultivares encontram-se disponíveis no site:

www.agricultura.gov.br

Clique em (Serviços > Proteção de Cultivares), clicando no banner “Pes-
quisa de Cultivares Protegidas”.
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DADOS DE PROVAS

Caso - Soja Transgênica - IDEC X ANVISA X Monsanto 

Em 04/11/2003, a ANVISA publicou a consulta pública n° 84/2003, com 
proposta de nova monografia relativa ao princípio ativo do agrotóxico gli-
fosato, utilizado em diversas culturas agrícolas, inclusive a soja.

Para visualizar o texto da consulta pública n° 84/2003 da ANVISA, entre 
no endereço eletrônico a seguir: http://www4.anvisa.gov.br/base/visa-
doc/CP/CP[5780-1-0].PDF.  
Acesso realizado em: 29 abr. 2009.

A proposta da agência consistia no aumento, em cinquenta vezes, do Limite 
Máximo de Resíduos (LMR) do herbicida glifosato para a soja transgênica.

O limite de resíduos do princípio ativo glifosato permitido na soja conven-
cional era de 0,2 mg/Kg e passaria, em relação à soja transgênica, para 10 
mg/Kg. Importante salientar que quando se fala no LMR, está-se dizendo 
que tais resíduos serão encontrados, inclusive, no produto final e ingeri-
dos pelo consumidor. 

O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, solicitou à ANVI-
SA a disponibilização dos fundamentos técnicos utilizados para justificar 
a ampliação dos limites, além de pedir ampliação do prazo para as mani-
festações técnicas.

A manifestação do IDEC não foi considerada e a ANVISA publicou, em 
17/02/2004, o novo regulamento com o aumento de 50 vezes no limite.

Para conhecer a RE n° 33/2004 que altera o LMR e o Intervalo de 
Segurança da cultura da soja, incluindo-se a observação que es-
clarece que o LMR e o Intervalo de Segurança estabelecidos fo-
ram avaliados para a soja geneticamente modificada para ex-
pressar resistência ao GLIFOSATO, acesse http://e-legis.anvisa.
gov.br/leisref/public/showAct.php?id=9897&word=glifosato  
Acesso realizado em: 29 abr. 2009.
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Iniciou-se então uma briga judicial entre IDEC, ANVISA e Monsanto, 
pelo acesso aos estudos e documentos que embasaram a alteração do 
LMR da soja transgênica. 

Por um lado, foi alegado que os dados que embasaram a alteração do 
LMR, haviam sido entregues à ANVISA pela Monsanto, produtora das se-
mentes de soja geneticamente modificadas e de seu próprio glifosato. Por 
conta disso, os dados eram confidenciais e estavam protegidos por meio 
da Lei n° 10.603/2002.

De outro, houve o entendimento de que a consulta pública não se referia 
a registro ou manutenção de registro do produto para comercialização e 
sim a aprovação de regulamento técnico acerca do limite máximo de resí-
duos (LMR) do glifosato em alimentos. 

As informações sobre o glifosato, como a estrutura química, eram co-
nhecidas de todos. Além disso, o glifosato da Monsanto já era registrado 
há muitos anos.

Registro de Agrotóxicos equivalentes 

O Decreto n° 4074/2002, que regulamenta a Lei n° 7802/2002, introdu-
ziu uma série de modificações no atual sistema de registro vigente no 
Brasil, com vistas a adequar a legislação nacional à normativa MERCO-
SUL, consagrando o princípio do registro por equivalência, modificando 
substancialmente o próprio modelo de registro vigente até aqui, no que se 
refere à tramitação dos processos e à intervenção dos órgãos envolvidos.

O Decreto n° 4074/2002 diferencia claramente, em seu anexo II as exigên-
cias para registro de produtos equivalentes e novos e incorpora o princí-
pio da equivalência da FAO.

Mesmo com a adoção do Decreto n° 4074/2002, a efetivação do registro 
de produtos agrotóxicos equivalentes dependia de uma série de outros 
fatores dentre os quais destaca-se, mudanças na Lei de Propriedade Indus-
trial e Intelectual, no que se referia a propriedade de dados.

Visando prosseguir com a já iniciada harmonização, foi publicada a Ins-
trução Normativa Interministerial n° 49/2002, que tornou público os cri-
térios para o estabelecimento de equivalência e determinou o prazo de 
90 dias para que todas as empresas que possuíam produtos técnicos regis-
trados apresentassem os dados de composição físico-química detalhada, 
processo de síntese e laudos de 5 lotes de fabricação dos produtos agrotó-
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xicos, dados imprescindíveis para fins de comparação entre o produto já 
registrado e o pleiteante de registro por equivalência.

Entretanto, apesar do estabelecimento do registro por equivalência no 
Decreto n° 4.074/2002 e dos critérios para tal verificação da Instrução 
Normativa Interministerial n° 49/2002, restava uma impossibilidade legal 
para a implementação do registro por equivalência, que dizia respeito à 
proteção e uso dos estudos e dados proprietários das empresas registran-
tes dos produtos de referência.

A fim de possibilitar o uso dos estudos e dados proprietários, o Poder Exe-
cutivo editou a Medida Provisória n° 69/2002, estabelecendo prazos de 
proteção das informações não divulgadas submetidas à administração pú-
blica para obtenção de registros de produtos agrotóxicos, que até então 
possuíam proteção ad eternum. Posteriormente, a Medida Provisória n° 
69/2002 foi convertida em Lei pelo Congresso Nacional, sendo assim pro-
mulgada a Lei n° 10.603/2002.

Vencidos os prazos de proteção em 10 de julho de 2005, o registro por 
equivalência pôde enfim, ser plenamente implementado, associando à 
flexibilização do registro de produtos agrotóxicos, a segurança das ava-
liações procedidas por um critério técnico-científico internacionalmente 
aceito, sem necessidade de que ocorram novos ajustes e flexibilizações na 
Lei ou no Decreto que regula os produtos agrotóxicos no Brasil.
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DIREITOS AUTORAIS

Caso - Revista Globo Rural

A revista GLOBO RURAL é uma obra autoral que serve de suporte para 
várias outras. Assim, não só a própria edição completa tem a proteção da 
Lei nº 9.610/1998, como diversas partes de seu conteúdo que sejam obras 
próprias, como: textos, material audiovisual relacionado ou publicado 
em conjunto (um DVD que seja vendido conjuntamente, por exemplo), 
fotografias, ilustrações e obras publicitárias, entre outras.

Além do registro da marca Globo Rural junto ao INP,I a revista Globo Rural 
tem registro de ISSN (que apesar de não garantir proteção autoral por si 
só é mais um meio de comprovação da titularidade, pelo menos do título 
da obra) e conta com edições arquivadas junto à Biblioteca Nacional, que 
como já visto é o órgão responsável pelo registro de diversas obras autorais.

Para saber mais sobre a proteção autoral acesse os endereços a seguir:

http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/MarcasServle-
tController

http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN/FAQ-ISSN#1

http://periodicos.bn.br/cgi-bin/isis/wwwisis/[tcg=999]/[in=ser.in]/

Acessos realizados em: 29 abr. 2009.

Apesar de não ser necessário qualquer registro formal de uma obra auto-
ral para que esta seja protegida, é salutar a adoção de medidas como estas 
para uma proteção mais eficiente. 

É notável a preocupação da revista em proteger os direitos autorais de 
seus colaboradores. Assim, ao manuseá-la é possível perceber que a 
maioria dos textos traz os seus autores indicados logo abaixo do título 
ou ao final da reportagem. Além disso, é indicado o símbolo © (indica-
dor de copyright) junto ao nome dos responsáveis pelas fotos, ilustra-
ções e gráficos utilizados na publicação.

Cabe salientar que o uso de obras autorais pela revista deve ser sempre au-
torizado pelos titulares de seus direitos, obrigação que ganha ainda mais 
importância devido ao intuito comercial da publicação. A revista também 
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se obriga a zelar, dentro do que for possível pelo respeito aos direitos mo-
rais dos autores, com a indicação da autoria de forma clara e sem prejudi-
car a integridade das obras, ou seja, sem adaptá-las de forma a modificar 
seu conteúdo ou utilizá-las pra fins que não aqueles autorizados.

O sucesso da revista levou à exploração de outras mídias ligadas à marca 
Globo Rural. Assim, além do programa de TV e da revista que o sucedeu, 
a marca também é responsável pelo já citado site e por um blog, além de 
CDs, DVDs, músicas digitais e publicações diversas, como livros de recei-
tas, obras que também são protegidas pela Lei nº 9.610/1998.

O fato de a revista Globo Rural estar relacionada com o uso de diversas 
mídias, implica uma maior preocupação com os direitos autorais. Não só 
porque a utilização do titular dos direitos autorais de uma obra requer a 
autorização específica para cada meio em que será utilizada, como também 
porque as novas tecnologias facilitam a violação aos direitos autorais.
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SOFTWARE
Interessante observar que em estudo realizado pela Embrapa Informática 
Agropecuária foi constatado que no Brasil existem 114 empresas desen-
volvedoras de software específicos para o agronegócio, sendo identifica-
dos mais de 400 produtos. Destas empresas, 60% estão concentradas na 
região Sudeste e 25% na região sul. A região Centro-Oeste produz 9% e a 
nordeste, 5% destes produtos. A região norte já tem participação de ape-
nas 0,5% da produção nacional de softwares para setor agrícola . 

Para ver a reportagem inteira acesse o seguinte link:

http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=25086 

Acesso realizado em: 29 abr. 2009.

Os casos aqui apresentados foram de softwares desenvolvidos especifica-
mente para atividades envolvendo o agronegócio. Como a proteção inde-
pende de registro, não será verificada a forma de proteção deles, mas sim 
a importância da inovação em software para o agronegócio e a possibili-
dade de se garantir a propriedade intelectual do mesmo.

Caso 1 - Sistema de controle de aplicação de corretivos e 
defensivos agrícolas

Neste caso, a partir de uma máquina acoplada em outras, contendo circuito 
integrado, e por meio de um software desenvolvido pela pequena empresa 
catarinense incubada em Florianópolis, foi possível desenvolver um sistema 
que é “um conjunto de equipamentos e ferramentas que permite a implan-
tação de técnicas de Agricultura de Precisão. É composto por um Módulo 
para Corretivos e um Módulo para Defensivos Agrícolas.”  (ARVUS, 2009). 
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A finalidade é a aplicação de corretivos e defensivos agrícolas, identifican-
do a quantidade correta em cada área. Ele é todo em português, sendo 
preparado especificamente para o solo e cultura brasileiros. Os softwares 
desenvolvidos identificam as necessidades de cada terreno e determinam 
as quantidades necessárias de corretivos e/ou defensivos. 

  

Figura 1 - Fonte: Arvus, 2009. Disponível em: <http://www.arvus.com.
br/produtos_MC.htm>. 
Acesso realizado em: 29 abr. 2009.

Caso você tenha interesse em conhecer mais detalhes sobre o funciona-
mento deste sistema de controle de aplicação de corretivos e defensivos 
agrícolas, acesse:

http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=20428

http://www.arvus.com.br/produtos_MC.htm  
Acessos realizados em: 30 abr. 2009.

Caso 2 – Sistema de gerenciamento de propriedade rural

Outro caso foi um software desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte e 
Embrapa Informática Agropecuária. 

É um sistema de gerenciamento de propriedade rural que permite contro-
lar custos de produção, capacitar mão-de-obra e organizar toda a cadeia 
produtiva. Com este sistema é possível analisar a viabilidade de fazendas 
por meio de simulações por até 20 (vinte) anos. Em agosto de 2008, era 
usado por mais de 1000 (mil) propriedades em Minas Gerais. 
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O interessante é que está disponibilizado pela licença CC GNU-GPL (Cre-
ative Commons + GNU-GPL). Em outras palavras, é uma licença de sof-
tware livre que permite que o usuário altere, copie, modifique, distribua, 
reproduza, sem necessitar de autorização do titular desde software. Con-
tudo, ele sempre deve dizer quem foi o desenvolvedor.

A citação deste caso, principalmente, relacionado a software, é esclarecer 
que o direito de propriedade intelectual é um direito privado. Isto significa 
que a decisão de liberar o programa de computador ou não para outros 
vai depender do titular deste software. Se ele quiser, pode distribuir gra-
tuitamente ou mediante retribuição; deixar o programa de computador 
(código-fonte / código-objeto) em sigilo, ou liberar para que outros o 
modifiquem ou, baseado nele, criem outros softwares. Assim, a decisão 
é do titular. A propriedade intelectual apenas garante que ele tenha esta 
exclusividade de decisão.

Para saber mais detalhes deste caso, visite os seguintes sites:

Portal do Agronegócio. Software facilitará a gestão de propriedades, 21 
de agosto de 2008. Disponível em: < http://www.portaldoagronegocio.
com.br/conteudo.php?id=25492 >.  
Acesso realizado em: 30 abr. 2009.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Rede Agrolivre: 
repositório de software agropecuário. Embrapec, 2009. Disponível em: 
<http://repositorio.agrolivre.gov.br/projects/embrapec/> 

Acesso realizado em: 30 abr. 2009.
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DESENHO INDUSTRIAL

Caso - Semeato: um caso destaque na proteção da proprie-
dade industrial do agronegócio

Embora o desenho industrial seja, ainda, pouco explorado pelas empresas 
que atuam no agronegócio, uma empresa se destaca em relação aos regis-
tros de desenho industrial no INPI: a Semeato.

A Semeato é uma empresa voltada para o agronegócio com sede em Pas-
so Fundo (RS), fabricante de máquinas agrícolas e peças de reposição para 
plantio direto.

Para conhecer mais sobre a empresa Semeato acesse  
http://www.semeato.com.br.  
Acesso realizado em: 29 abr. 2009.

A empresa é a maior no Brasil em número de patentes registradas no 
INPI. Ainda em relação a número de depósitos, é a empresa da agroindús-
tria com maior número de desenhos industriais depositados: vinte e nove. 
Os desenhos foram depositados entre 2002 e 2006, embora a empresa es-
teja atuando há mais de quarenta anos.
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TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO

Não obstante este seja um setor fundamental para a tecnologia e o agro-
negócio, o Brasil ainda não é produtor de circuitos integrados. Para se ter 
uma  idéia, até o dia 2 de fevereiro de 2009, o INPI contava com 10 pedidos 
de registro de topografia de circuito integrado. Assim, considerando o 
recente desenvolvimento neste setor, será apresentado o caso do chip de 
rastreabilidade bovina, que será o primeiro produzido no Brasil.

Caso - Chip de rastreabilidade bovina

Figura 1                

Fonte: CEITEC, 2009, disponível em: http://www.ceitecmicrossistemas.
org.br/portal/noticias_details.php?id=75

Acesso realizado em: 21 maio 2009.

Este é o primeiro chip nacional para a rastreabilidade bovina, desenvolvi-
do pelo Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (CEI-
TEC) – a única empresa de semicondutores da América Latina. 

O CEITEC surgiu por meio de um projeto desenvolvido em Porto Alegre, 
através de um protocolo de intenções entre Governo Federal, Estadual e 
Municipal, no ano de 2000. Em 2001 a Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP) entrou no projeto e a prefeitura de Porto Alegre disponibilizou o 
terreno para a construção do Centro. Em 2002 foi realizada a assembléia 
de fundação e a primeira assembléia com o Conselho de Administração. 
Em 20 de novembro de 2007 o Centro se transformou em empresa pú-
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blica, passando a se denominar CEITEC S/A. “A estatização garantirá à 
instituição o repasse de recursos via MCT, garantindo investimentos e ma-
nutenção de pessoal até o Centro se tornar auto-suficiente, o que deverá 
ocorrer num prazo de até 03 anos.”24 

Em 2007 foi entregue o primeiro chip comercial do CEITEC, que é justa-
mente o apresentado neste caso para a rastreabilidade bovina. A utilização 
deste chip nos animais permitirá o conhecimento de cada um, desde o 
nascimento até o momento do abate, incluindo as características genéti-
cas, sanitárias e zootécnicas. 

Este chip supre uma das exigências de muitos mercados importadores 
de carne bovina, como a União Européia. Também poderá ser utilizado 
o controle fiscal de inventários de animais e respectiva comercialização. 
Além deste chip, o CEITEC também prevê outros produtos da linha de 
rastreabilidade animal chamados Animal Tracking Device (ATD).25

Conheça mais a empresa CEITEC, acesse: http://www.ceitecmicrossiste-
mas.org.br/portal/home.php

Para mais informações sobre o chip de rastreabilidade bovina, acesse:

http://www.ceitecmicrossistemas.org.br/portal/noticias_details.
php?id=75

Para mais informações sobre a CEITEC e o investimento na indústria de 
semincondutores no Brasil, visite os endereços eletrônicos a seguir:

http://computerworld.uol.com.br/negocios/2008/05/15/ceitec-prome-
te-1a-fabrica-de-semicondutores-do-brasil-para-2009/

http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=1429 

http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=1410

http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=1479

http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=1791

http://www.onorte.com.br/noticias/?67803

Acessos realizados em: 21 maio 2009.
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Glossário



Afinidade: a afinidade dos produtos e/ou serviços é a eficácia da marca 
fora da classe a qual originariamente foi protegida, sem que, no entanto, 
esta goze de proteção de marca de alto renome. Considera-se produtos 
afins “aqueles que, embora de espécies distintas, guardam uns com os ou-
tros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em 
razão das suas finalidades/destino ou ainda das novas tecnologias”. INPI. 
Resolução nº 051/1997. 

Agrotóxicos: produtos e agentes de processos físicos, químicos ou bio-
lógicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento 
e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição 
da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados 
como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimen-
to (de acordo com a definição dada pelo Decreto nº 4.074/2002).

Algoritmo: é um dos pontos mais importantes do programa de compu-
tador/software, já que muitas vezes é nele que está a solução principal 
para o problema, da mesma forma que, ao se falar em efeito técnico novo 
(invenção), é o algoritmo um dos principais elementos. Portanto, pode-se 
dizer que ele seria a idéia em si, o que, por si mesmo, não pode ser prote-
gido legalmente. Segundo o Dicionário Aurélio, algoritmo é o “conjunto 
de regras e operações bem definidas e ordenadas, destinadas à solução de 
um problema, ou de uma classe de problemas, em um número finito de 
etapas”. (AURÉLIO. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 5.11. 3. 
Curitiba: Positivo, 2004. CD-ROM).

Anterioridade: “Estágio do conhecimento sobre a matéria objeto do pe-
dido de patente. [...]. Usualmente, utiliza-se no sistema patentário a ex-
pressão busca de anterioridade no sentido da pesquisa para aferição da 
novidade e atividade inventiva da invenção”. (BASTOS, 1997, p. 21-22).

Aplicabilidade industrial: é passível de aplicação industrial a invenção e 
o modelo de utilidade resultante da ação humana e que permita a repeti-
bilidade em qualquer tipo de indústria, incluindo as agrícolas, extrativas e 
as de manufatura.

Artistas intérpretes ou executantes: todos os atores, cantores, músicos, 
bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, 
declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias 
ou artísticas ou expressões do folclore.



Atividade inventiva: é o esforço intelectual que resulta na criação de algo 
que não seja evidente ou óbvio do estado da técnica, ou seja, produz efeito 
técnico novo.

Ato inventivo: é o esforço intelectual à criação de algo que não resulte de 
maneira comum ou vulgar do estado da técnica, ou seja, busca melhorar 
o uso ou a funcionalidade do objeto.

Audiovisual: toda a obra que resulta da fixação de imagens com ou sem 
som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a im-
pressão de movimento, independentemente dos processos de sua capta-
ção, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como 
dos meios utilizados para sua veiculação.

Averbação: é o ato pelo qual se anota, em documento anterior (patente, 
registro ou certificado de propriedade intelectual), fato que altere ou mo-
difique o seu conteúdo. São exemplos de averbação: a transferência, por 
ato inter vivos (cessão) ou sucessão legítima ou testamentária; a altera-
ção de nome, domicílio ou sede de titular; licenciamento (voluntário ou 
compulsório); a suspensão transitória ou cancelamento da proteção de  
propriedade intelectual.

Base de patentes: organização do acervo de patentes em bases de dados 
públicas, como o INPI, USPTO (escritório americano de patente), EPO 
(escritório europeu de patente) ou privadas, como o National Center for 
Biotechnology Information, Derwent Innovations Índex.

Bioética: “é o estudo sistemático da conduta humana na área das ciências 
da vida e dos cuidados da saúde, na medida em que esta conduta é exami-
nada à luz dos valores e princípios morais.” (Lepargneur)

Bioprospecção: atividade exploratória que visa identificar componente 
do patrimônio genético e informação sobre conhecimento tradicional 
associado, com potencial de uso comercial (Medida Provisória nº 2.186-
16/2001).

Biossegurança: é a condição de segurança alcançada por um conjunto de 
ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes 
às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, 
bem como o ambiente (Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção 
com Agentes Biológicos. Série A. Normas e Manuais Técnicos/MS) 

Biotecnologia: um conjunto de tecnologias que utilizam sistemas bio-



lógicos, organismos vivos ou seus derivados para a produção ou modifi-
cação de produtos e processos para uso específico, bem como para gerar 
novos serviços e produtos úteis para os diversos segmentos industriais e 
para a sociedade (Anexo, Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, 
Decreto nº 6.041/2007)

Cessão: é o contrato, a título oneroso (caráter de venda, permuta ou da-
ção em pagamento), ou gratuito (caráter de doação), pelo qual a pessoa 
física ou jurídica, titular de direitos de propriedade intelectual, transfere a 
outro esses mesmos direitos.

Circuito integrado: “produto, em forma final ou intermediária, com ele-
mentos dos quais pelo menos um seja ativo e com algumas ou todas as 
interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em 
seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica” 
(art. 16, I, da Lei n° 11.484/2007).

Código-fonte: é o conjunto de instruções escritas em linguagem de pro-
gramação que, por sua vez, subdividem-se em 2 níveis: linguagem de bai-
xo nível (assembly); linguagem de alto nível (mais direcionado ao huma-
no, ex: FORTRAN, COBOL, BASIC). O código-fonte são as instruções 
realizadas pelo ser humano que depois serão compiladas em linguagem 
binária (código-objeto) para, com isto, interagir com a máquina. O pro-
grama de computador é a junção do código-fonte com o código-objeto.

Código-objeto: é a compilação (“tradução”) do código-fonte (escrito em 
linguagem mais acessível ao ser humano) em linguagem binária ou tam-
bém chamada de linguagem de máquina. Esta linguagem é formada pelos 
números 0 e 1 e é a única inteligível pela máquina. O programa de com-
putador é a junção do código-fonte com o código-objeto.

Comunicação ao público: ato mediante o qual a obra é colocada ao al-
cance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista 
na distribuição de exemplares.

Comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de comu-
nidades de quilombos, distinto por suas condições culturais, que se or-
ganiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios, 
e que conserva suas instituições sociais e econômicas (de acordo com a 
definição dada pela Medida Provisória nº 2.186-16/2001).

Conhecimento tradicional associado: informação ou prática individual 
ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor 



real ou potencial, associada ao patrimônio genético (de acordo com a de-
finição dada pela Medida Provisória nº 2.186-16/2001).

Contrafação: é a reprodução não autorizada com fins puramente econô-
micos de obra ou invenção protegida pelo direito de propriedade intelec-
tual.

Depósito: é o protocolo do requerimento, ato oficial de entrega dos do-
cumentos ao INPI, para dar início ao processo de um registro de direito 
de propriedade industrial.

Desenvolvimento tecnológico: trabalho sistemático, decorrente do co-
nhecimento existente, que visa à produção de inovações específicas, à 
elaboração ou à modificação de produtos ou processos existentes, com 
aplicação econômica (de acordo com a definição dada pela Orientação 
Técnica CGEN/MMA nº 4/2004).

Direitos Autorais: são protegidos pela Lei nº 9.610/1998. Entende-se sob 
esta denominação os direitos do autor e os que lhes são conexos. Prote-
gem as obras literárias, artísticas e científicas, tais como: textos; audiovi-
suais; fotografias; desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 
cinética; ilustrações; projetos, esboços e obras plásticas concernentes à 
geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e 
ciência; adaptações, traduções; programas de computador.

Direitos Conexos: protegem os artistas intérpretes ou executantes, os 
produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão (artigo 89 da Lei 
nº 9.610/1998), titulares dos direitos autorais que não são responsáveis 
diretos pela criação da obra.

Direitos Morais: protegem os direitos da personalidade do autor.

Direitos Patrimoniais: Os direitos patrimoniais correspondem, em linhas 
gerais, aos ganhos econômicos que são gerados a partir de uma obra au-
toral.

Distribuição: a colocação à disposição do público do original ou cópia de 
obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixa-
das e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de 
transferência de propriedade ou posse.

Documentação formal: “compreende a documentação que fará parte do 
processo administrativo, a saber: o formulário de pedido de registro pre-
enchido; guia eletrônica paga; procuração se houver; se o detentor dos 



direitos patrimoniais não for o autor, documentos probatórios da trans-
ferência desses direitos, que podem ser: contrato de trabalho ou de pres-
tação de serviços, vínculo estatutário ou um termo de cessão; se for deri-
vação ou modificação de outro programa de computador, autorização do 
titular deste programa, com identificação do programa, e limite desta se 
houver; nos casos previstos no artigo 2º da Resolução INPI 58/98, a do-
cumentação referente a obras de outra natureza, também constará desta 
documentação formal” (INPI, 2009).

Documentação técnica: “compreende o programa ou os trechos do pro-
grama (código-fonte) e outros dados considerados suficientes para carac-
terizar sua criação independente” (INPI, 2009).

Domínio público: é a situação de uma obra, invenção, obtenção ou sig-
no distintivo que não está mais protegido pelos direitos patrimoniais de 
propriedade intelectual. Uma vez em domínio público, a obra, invenção, 
obtenção ou signo distintivo pode ser reproduzido ou explorado sem a 
necessidade de licença.

Editor: a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de 
reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no con-
trato de edição.

Estado da técnica: é o conhecimento tecnológico acessível ao público 
sobre um determinado assunto.

Exame de mérito: é a análise oficial que o INPI fará, somente a requeri-
mento do titular ou de terceiro, para a verificação dos requisitos de novi-
dade e originalidade do desenho industrial.

Exame formal: é o exame que verifica se o pedido de registro está devida-
mente instruído com as exigências procedimentais (art. 7°, da Res. INPI 
n° 187/2008).

Extinção: o desenho industrial não está mais protegido a partir da data 
da extinção.

Fertilizantes: a substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, for-
necedora de um ou mais nutrientes vegetais (de acordo com a definição 
dada pela Lei nº 6.894/1980).

Fonograma: toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou 
de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação 
incluída em uma obra audiovisual.



Invólucros: “são dobraduras nas quais a documentação para o registro 
dos programas de computador é entregue ao INPI. Estas compreendem 
dois envelopes onde deve ser colocada a documentação técnica impressa 
em folhas A4. Em cada envelope podem ser colocadas até sete folhas e 
estas devem ser dobradas ao meio. A documentação formal é colocada no 
invólucro, fora dos envelopes” (INPI, 2009).

Licença: em sentido geral é a permissão ou a autorização dada a alguém 
para que possa fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Licença voluntária: é 
o contrato para exploração dos direitos de propriedade intelectual, a título 
oneroso (caráter de locação), ou gratuito (caráter de comodato), pode ser 
de uso e/ou gozo desses direitos.

Lobeira ou fruta-de-lobo: é um fruto silvestre da família das solanáceas. 
Da fruta extrai-se um líquido finíssimo e biodegradável. Nesse caso, o re-
querente está pedindo o patenteamento do extrato para uso como biodie-
sel. Já em outro pedido, o mesmo requerente utilizou o extrato da lobeira 
e produziu um gel líquido desengordurante.

Metrologia: é a ciência das medições, abrangendo todos os aspectos teó-
ricos e práticos que asseguram a precisão exigida no processo produtivo, 
procurando garantir a qualidade de produtos e serviços através da cali-
bração de instrumentos de medição, sejam eles analógicos ou eletrôni-
cos (digitais), e da realização de ensaios, sendo a base fundamental para a 
competitividade das empresas.

Novidade: tudo aquilo que não tenha se tornado acessível ao público por 
qualquer meio, antes do depósito da patente, do registro, do certificado, 
ou não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes 
de circuitos integrados, no momento de sua criação ou depósito para pro-
teção da propriedade intelectual.

Nulidade: é a ineficácia de um título de propriedade intelectual (patente, 
registro ou certificado) concedido em desacordo com as disposições de 
lei, porque não atendia os requisitos de fundo ou de forma indispensáveis 
à sua validade.

Obra em co-autoria: obra criada em comum, por dois ou mais autores.

Obra anônima: quando não se indica o nome do autor, por sua vonta-
de ou por ser desconhecido; Pseudônima: quando o autor se oculta sob 
nome suposto; Obra Inédita: a que não haja sido objeto de publicação; 
Póstuma: a que se publique após a morte do autor; Originária: a criação 
primígena; 



Obra coletiva: a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de 
uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que 
é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições 
se fundem numa criação autônoma.

Oposição: a oposição é um recurso administrativo, apresentado por ter-
ceiro interessado, manifestando-se contrário ao pedido de depósito e ob-
jetivando a proteção de seu direito.

Original: é o que se fez pela primeira vez. Originalidade: resultado do 
esforço intelectual do(s) autor(es) (baseado no art. 29, da Lei n° 11.484, de 
31 de maio de 2007).

Patrimônio genético: informação de origem genética, contida em amos-
tras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou 
animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolis-
mo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou 
mortos, encontrados em condições in situ, inclusive domesticados, ou 
mantidos em coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ 
no território nacional, na plataforma continental ou na zona econômi-
ca exclusiva (de acordo com a definição dada pela Medida Provisória nº 
2.186-16/2001).

Pessoa física: pessoa natural, pessoa humana.

Pessoa jurídica: ente a quem a lei concede direitos e deveres como, por 
exemplo, as empresas, os Municípios, as associações.

Probióticos: são microrganismos vivos, administrados em quantidades 
adequadas, que conferem benefícios à saúde do hospedeiro (FAO, OMS, 
Sanders, 2003).

Produtor: a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a res-
ponsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra 
audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado.

Programa de computador: “é a expressão de um conjunto organizado de 
instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico 
de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas 
de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamen-
tos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los fun-



cionar de modo e para fins determinados.” (Art. 1°, da Lei n° 9.609, de 19 
de fevereiro de 1998).

Publicação: De acordo com o artigo 5º da Lei nº 9.610/1998, o ofereci-
mento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do públi-
co, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito 
de autor, por qualquer forma ou processo.

Radiodifusão: a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou 
imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público 
e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação 
sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu 
consentimento.

Recursos fitogenéticos: qualquer material genético de origem vegetal 
com valor real ou potencial para a alimentação e a agricultura (de acordo 
com o Decreto nº 6.476/2008).

Registro declaratório: o INPI apenas irá declarar que aquele nome ge-
ográfico está ligado, de alguma forma, àquele produto ou serviço, como 
o registro da obra artística apenas declara que aquela pessoa é autora 
daquela obra. É diferente do registro constitutivo das marcas, patentes, 
modelos de utilidade e desenhos industriais, que concedem os direitos de 
propriedade ao titular apenas após o registro no INPI.

Reprodução: a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literá-
ria, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangí-
vel, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por 
meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser de-
senvolvido.

Software: “Em um sistema computacional, o conjunto dos componen-
tes que não fazem parte do equipamento físico propriamente dito e que 
incluem as instruções e programas (e os dados a eles associados) empre-
gados durante a utilização do sistema” ( FERREIRA, Aurélio Buarque de 
Holanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio. 3. ed. Curitiba: Positivo, 
2004.).

Suficiência descritiva: é o relatório claro e suficiente de obra, invenção, 
obtenção ou signo distintivo passível de proteção pelos direitos de pro-
priedade intelectual, de modo a possibilitar sua realização por técnico no 
assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução, indivi-
dualizando claramente o objeto de proteção.
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