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Programa de Propriedade Intelectual para a Inovação na 
Indústria é o maior empreendimento de disseminação e 
capacitação para o uso estratégico dessa ferramenta na 
América Latina. Resultado de convênio celebrado entre o IEL, 

o SENAI e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial,  promoveu a 
capacitação de técnicos das duas instituições e a criação de núcleos 
de atendimento às empresas em 20 departamentos regionais do 
SENAI, entre outras iniciativas.

Agora, o programa dá mais um passo para a inovação no País: o 
lançamento de três publicações sobre propriedade intelectual desti-
nadas a professores, jornalistas e empresários; dois cursos sobre o 
assunto para alunos, estagiários, trabalhadores da indústria e cidadãos 
em geral; e um Manual de Gestão da Propriedade Intelectual para o Sis-
tema Indústria, desenvolvido por meio da parceria SENAI-SESI-IEL. 

O tema propriedade intelectual tem de fazer parte da agenda em-
presarial brasileira. Afi nal, no mundo dos negócios, ideias e invenções, 
devidamente protegidas por legislação, podem se transformar em 
bens e aumentar a competitividade das empresas. Além disso, tem 
a função social de disseminação de conhecimento, de transferência 
de tecnologia e de desenvolvimento.

Quando os países são desafi ados a buscar novos modelos de 
crescimento, contemplando a sustentabilidade, a capacidade de ino-
vação faz diferença. O brasileiro é, sabidamente, criativo, mas pouco 
inovador: e novas ideias não são, necessariamente, transformadas 
em Produto Interno Bruto. Não existe uma cultura da proteção da 
propriedade intelectual. E isso vale para as patentes, para o direito 
sobre as marcas registradas e para os produtos protegidos por 
direito autoral.

É urgente mudar esse quadro. Para o IEL, tão grande quanto o desa-
fi o de divulgar o programa é divulgá-lo de maneira correta. A proteção 
desses direitos está diretamente relacionada à geração de riqueza 
pelas organizações que investem em criatividade e inovação.
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Ferramenta para 
a inovação

Capa

m 1968, Spencer Silver, cientista da 3M, 
desenvolveu uma cola de baixa adesão 
que, removida, não deixava marcas. Dez 
anos depois, quando outro pesquisador 

da mesma empresa, Art Fry, aplicou a cola na par-
te posterior de um pedaço de papel – criando um 
marcador perfeito para seu livro de hinos –, a nova 
tecnologia materializou-se no post-it,  um quadrado 
amarelo canário rapidamente patenteado pela 3M. 
Hoje, o post-it tem até versão digital e registra vendas 
globais em torno de US$ 500 milhões anuais. 

A invenção do post-it parece um golpe de 
sorte. Muito pelo contrário: é a soma do esforço 
de investigação que resultou no desenvolvimento 
da cola, da sensibilidade do inventor ao associar 
demanda e produto e, sobretudo, da prontidão da 
3M para proteger seu investimento e patrimônio 
intangível, transformando um pedaço de papel 
colante num grande negócio. 

O exemplo do post-it serve de efeito demons-
tração da importância da propriedade intelectual 
para a competitividade empresarial. 
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O tema é estratégico para a inovação 
tecnológica das empresas: refere-se ao 
direito sobre ideias, inovações, invenções 
e outras expressões de criatividade e às 
suas formas de comercialização. 

“No mundo dos negócios, ideias, inova-
ções e outras expressões da criatividade 
humana, são transformadas em bens 
convertidos em propriedade privada 
protegida por lei por meio do sistema de 
propriedade intelectual. Assim, os frutos 
concebidos para educação, trabalho, 
transporte, comunicação, saúde e lazer 
são comercializados como ativos intan-
gíveis de grande valor econômico para 
empresas e nações”, explica a gerente 
de Desenvolvimento Empresarial do IEL 
e coordenadora-geral do Programa de 
Propriedade Intelectual para a Inovação 
na Indústria, Diana Jungmann.

Lançamentos
Para disseminar informações sobre 

a importância da propriedade intelec-
tual, o IEL começou 2010 com mais 
uma série de iniciativas de estímulo 
à competitividade empresarial que 
envolveu a criação de várias publica-
ções para diferentes públicos pelas entidades 
do Sistema Indústria e pelo Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (Inpi). 

Entre essas ações estão os lançamentos ofi ciais 
de três guias para professores do SENAI e do SESI, 
jornalistas e empresários. Também serão disponibi-
lizados dois cursos gratuitos sobre o tema, sendo 
um impresso e um digital elaborado para educação 
a distância e que serão divulgados para alunos, 
estagiários, trabalhadores da indústria e interessa-

dos em geral integrados na coleção Competências 
Transversais do SENAI; e ainda, o Manual de Gestão 
da Propriedade Intelectual para o Sistema Indústria, 
desenvolvido em parceria do IEL com o SENAI e 
com o SESI.

A proteção dos direitos sobre criação 
intelectual e tecnológica é um novo e 

milionário mundo ainda pouco conhecido 
para grande parte das empresas

Silver: criador da cola de baixa adesão e 
que dez anos depois seria aplicada 

em papel, resultando no post-it
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Diana: os brasileiros precisam saber mais sobre as 
vantagens da propriedade intelectual

Essas ações marcam o início de nova fase do 
Programa Propriedade Intelectual para a Inovação na 
Indústria, resultado do convênio entre o IEL, o SENAI 
e o Inpi, fi rmado em 2006, para difundir a cultura 
da propriedade intelectual no País e a criação de 
núcleos de atendimento às indústrias. 

Esse acordo possibilitou ainda a capacitação 
de aproximadamente 400 profi ssionais do Sistema 
Indústria (CNI, SESI, SENAI, IEL e federações de indús-
trias nos Estados) em temas relacionados com a área 
e permitiu a implantação de Núcleos de Propriedade 
Intelectual nos Núcleos de Informação Tecnológica 
do SENAI em 20 Estados. 

“A propriedade intelectual é um elemento de 
inovação e informação tecnológica presente em 
nosso portfólio. Com a parceria do Inpi, tivemos um 

reforço”, afi rma o gerente-executivo da Unidade de 
Inovação e Tecnologia do Departamento Nacional 
do SENAI, Orlando Clapp Filho. “O próximo passo é 
partir para fazer pesquisa patentária.”

 
Ativos intangíveis 
A preocupação em proteger ideias, invenções e 

marcas é antiga. Consta que a primeira lei de pro-
teção de ativos intangíveis começou com o direito 
do autor (copyright), ainda no século 18, quando a 
Coroa Britânica concedeu à associação de donos de 
papelaria e livreiros o monopólio real da produção 
impressa e comercialização de escritos. 

A lei, a rigor, assegurava o direito aos livreiros 
– e não aos autores. Passaram-se quase 200 anos 
antes que surgisse a primeira legislação conferindo 
ao criador o direito exclusivo sobre um livro por 14 
anos. A lei tinha uma ressalva: se o autor estivesse 
vivo quando o período de proteção expirasse, po-
deria renová-lo pelo mesmo tempo.

 A legislação de propriedade intelectual evoluiu 
ao longo dos séculos, forjando em vários países 
– principalmente naqueles que precocemente ade-
riram à Revolução Industrial – a cultura de criar, 
proteger e comercializar ideias ou produtos. 

Nos Estados Unidos – país de origem da 3M 
– essa disposição existia em 1790: o artigo 1º da 
Constituição – seção 8, cláusula 8 – afi rma que é res-
ponsabilidade do Congresso “promover o progresso 
da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo 
limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo 
aos seus escritos ou descobertas”. 

A primeira patente norte-americana data do 
mesmo ano, protegendo os processos de fabricação 
de sabão e de vidro.

Primeira invenção
Tradição por tradição, o Brasil não fi ca atrás: a 

primeira legislação de patente é de 8 de abril de 
1809, quando Dom João VI, recém-chegado, criou 
o alvará para que fossem tomadas iniciativas em 
favor da invenção de máquinas que dinamizassem 
a economia da nova sede da Corte. 

A primeira invenção ofi cial brasileira de que se 
tem registro data de 1822: uma máquina de descas-
car café sem quebrar o grão.

Os acontecimentos, porém, imprimiram rumos 
distintos à história do desenvolvimento tecnológico 
dos dois países. 

Capa

A primeira invenção 
brasileira de que se tem 
registro é de 1822: uma 
benefi ciadora de café
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Enquanto os Estados Unidos – ao lado do Japão 
– são responsáveis por quase a metade dos 6,3 
milhões de patentes concedidos nos últimos 20 
anos em todo o mundo, de acordo com o relatório 

PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL
DIREITOS ESPECÍFICOS
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ÃO do World Intellectual Property 

Indicators 2009, o Brasil é o 
28º colocado.

A distância entre os dois 
países é maior do que as posi-
ções no ranking. “Atualmente, 
nas contas do United States 
Patent Trade Offi  ce  – órgão 
responsável pelo registro de 
marcas e patentes nos Estados 
Unidos – o valor dos ativos de 
propriedade intelectual naque-
le país  é da ordem de US$ 5 
trilhões, superior ao orçamen-
to aprovado pela Câmara e 
pelo Senado para o ano fi scal 
de 2010, que é de US$ 3,53 
trilhões”, compara Diana.

 No Brasil, a propriedade 
intelectual está dividida em 
três ramos que abrangem di-

reitos específi cos: direito autoral, propriedade indus-
trial e proteção sui generis  (veja quadro abaixo). 

O direito autoral protege as obras intelectuais 
literárias, artísticas e científi cas. 

Carvalho: é imperioso usar a mediação do IEL para que pequenas e médias empresas 
tenham acesso a cultura da propriedade intelectual

IN209C.indd   15IN209C.indd   15 04/03/2010   15:39:3804/03/2010   15:39:38
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A propriedade industrial envolve marcas, pa-
tentes, desenho industrial, indicação geográfi ca, 
segredo industrial e proteção contra a concorrên-
cia desleal. 

A indicação geográfi ca, por exemplo, identifi ca 
um produto ou serviço como originário de um 
local, região ou país, garantindo que reputação, 
característica e qualidade possam ser vinculadas 
essencialmente a essa origem particular. 

Em 2009, o Brasil ganhou a 6ª indicação geo-
gráfi ca para uvas e mangas produzidas no Vale do 
Submédio São Francisco, onde se concentra o maior 
polo de fruticultura irrigada do País. 

Contam com essa indicação os 
produtos de couro acabado 
do Vale dos Sinos (RS), 
os vinhos do Vale dos 
Vinhedos (RS), o café da 

Criatividade e 
conhecimento 
são as moedas da 
nova economia

O direito conexo – análogo ao autoral – abriga 
a interpretação de artistas, o produtor de fonogra-
mas, os organismos de radiodifusão e programas 
de computador. 

A lei do direito autoral considera crime, por 
exemplo, a cópia não autorizada de uma obra como 
os CDs ou DVDs piratas vendidos por camelôs. 

Capa
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Marca 
Sinal que identifi ca produtos 
ou serviços de uma 
empresa, distinguindo-os 
dos de outras companhias.

Contrato com o Estado por 
meio do qual o inventor 

obtém direito exclusivo de 
produzir e comercializar 

uma invenção ou solução 
nova para problemas 
técnicos específi cos.

Patente

O desenho ou modelo das 
características da aparência 
da totalidade, ou de parte, 
de um produto.

Desenho industrial

PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL
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Região do Cerrado mineiro, a carne bovina do Pam-
pa Gaúcho da Campanha Meridional e a cachaça de 
Paraty (RJ). 

Com a indicação geográfi ca, as terras do Vale dos 
Vinhedos valorizaram entre 200% e 500%, de acordo 
com dados da Associação dos Produtores de Vinhos 
Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale). 

A proteção sui generis diz respeito à proteção 
de topografi a dos circuitos integrados (chip, projeto 
de semicondutor, entre outros), do conhecimento 
tradicional e de cultivares, designação dada a deter-
minada forma de uma planta cultivada, com caracte-

rísticas específi cas, 
devidamente 
registradas. 
É o caso, por 
exemplo, das 
104 cultivares 

de milho geneticamente modifi cadas, desenvolvidas 
pela Embrapa, que estão sendo plantadas na safra 
2009/2010.

Há quem enxergue forte ligação entre o número 
de depósitos de patentes com o Produto Interno Bru-
to (PIB) e com o nível de investimento em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). O Brasil, no entanto, aplica 
1,4% do PIB em P&D, taxa baixa em relação à da China 
(2%), ou à média verifi cada nos países da Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), que é de 2,24%. O aporte em ciência 
e tecnologia, porém, não tem refl exo na quantidade 
de patentes: em 2008, foram solicitados apenas 444 
pedidos de patentes nacionais no exterior. “Esses 
números demonstram que os brasileiros ainda des-
conhecem a importância econômica e estratégica da 
propriedade intelectual e não sabem se apropriar e 
nem proteger suas tecnologias”, afi rma Diana.

ILUSTRAÇÃO ERICA ONODERA - IMAGENS: AGÊNCIA PETROBRAS DE NOTÍCIAS, SIEMENS PRESS PICTURE, IMPRENSA RENAULT, 
JOSÉ PAULO LACERDA, IMAGE GALLERY EMBRAER E LIQUIDLIBRARY
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Crime previsto na Lei de 
Propriedade Industrial. Inclui o ato 
de quem divulga, explora ou utiliza 

sem autorização informações 
confi denciais, empregáveis 

na indústria, comércio ou 
prestação de serviços.

Indicação geográfi ca 
Produtos de determinada 

área geográfi ca, conhecidos 
por qualidades relacionadas à 
forma de extração, produção 

ou fabricação. Engloba também 
prestação de serviços.

Segredo industrial
Informação legalmente sob 
controle de pessoas ou 
organizações, que não deve 
ser usada por terceiros, sem o 
consentimento do detentor.

Concorrência desleal
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O CASO CUPULATE

O Brasil paga um preço alto pela ausência da 
cultura de proteção dos ativos intangíveis. Em 2002, a 
Amazonlink, uma organização não governamental 
que apoia produtores de cupuaçu no Acre, foi 
impedida de fechar contrato de comercialização de 
geleias e bombons fabricados com a fruta porque a 
gigante japonesa Asahi Foods tinha registrado como 
dela a marca cupuaçu, o método de extração da 
gordura da semente e o processo de produção 
do cupulate*. Depois de muita polêmica, em 
2004, o registro da marca foi impugnado 
pelo Instituto de Direito do Comércio 
Internacional e Desenvolvimento.

O problema é que o País tem um sistema de 
inovação desbalanceado, avalia o diretor de Arti-
culação e Informação Tecnológica do Inpi, Sérgio 
Paulino de Carvalho. “Contamos com ótimas uni-
versidades que atuam no estado da arte do conhe-
cimento e empresas – boa parte delas vinculada ao 
setor público, como é o caso da Petrobras e da Em-
brapa – que investem na proteção da propriedade 
intelectual”, destaca.

 Nessa lista, ele inclui algumas empresas nacio-
nais, ressalvando que tudo depende de gestão. Um 
exemplo é o da Brasilata, fabricante de embalagens 
que utilizou o sistema de patente como estratégia de 
exportação. Em abril de 2003, assinou com o grupo 
Zapata, maior fabricante mexicano de latas de aço, 
o primeiro contrato de licenciamento internacional 
com o objetivo de entrar no mercado norte-ameri-
cano via México.

O registro de uma 
fruta brasileira no 
exterior virou polêmico 
processo internacional

Desde o início do convênio com o Inpi, os núcleos 
regionais do IEL se mobilizam para implementar 
programas de difusão da propriedade intelectual. 
No Rio Grande do Sul, por exemplo, o tema está 
validado pelo Conselho de Inovação e Tecnologia da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (Fiergs). “A nossa estratégia é sensibilizar em-
presas, sindicatos e universidades. Estamos, há dois 
anos, promovendo cursos com técnicos do Inpi sobre 
valorização de marca e indicação geográfi ca”, conta 
a superintendente do IEL/RS, Elizabeth Urban.

Difusão do tema
Em 2007, o IEL promoveu no Estado o seminário 

A Importância da Propriedade Intelectual; em 2008, 
sobre o mesmo tema aprofundou a discussão no 
workshop Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes e organizou um simpósio internacional 
de indicação geográfica, com palestrantes da 
Organização Mundial do Comércio, do United 
States Patent Trade Offi  ce, dos governos francês, 
mexicano e português, além de representantes 
de produtos brasileiros com indicação geográfi ca 
como Cachaça de Paraty, Vale dos Vinhedos e Carne 
do Pampa Gaúcho. 

Em dezembro de 2009, fi rmou parceria com o 
Inpi e universidades gaúchas para implantação do 
Programa Estadual de Capacitação em Propriedade 
Intelectual para preparar recursos humanos para 

Capa

*Cupulate: alimento com sabor e textura similar ao chocolate, mas feito 
com cupuaçu – fruta típica da Amazônia – em substituição ao cacau.
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utilizar os mecanismos de proteção e de informação 
tecnológica contidas nos documentos de patente. 
Também no ano passado, foi aprovado o projeto 
Sensibilização e Mobilização dos Empresários Gaú-
chos para a Gestão da Propriedade Intelectual e da 
Inovação. “Conseguimos apoio do Programa Nacio-
nal de Sensibilização e Mobilização para a Inovação, 
o Pro-Inova, do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
no valor de R$ 120 mil, para a implementação do 
programa”, conta Elizabeth. 

A iniciativa promoverá uma série de ações em 
todo o Estado. “As universidades acompanharão 
a mobilização das empresas e o IEL articulará as 
empresas e as universidades. A expectativa é que 
o programa seja o embrião da Rede Gaúcha de Pro-
priedade Intelectual.”

Nova marca
Na Bahia, essa área é bastante valorizada, 

afi rma o superintendente do núcleo regional do 
IEL, Armando Neto. “Temos ações na área de in-
formação para empresas desde que iniciamos a 
Rede de Tecnologia.”

O IEL integra, desde 2006, a Rede Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnológica, iniciativa 
capitaneada pela Secretaria da Ciência e Tecnologia 
do Estado, ao lado do Sebrae, do Inpi e da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. A Rede 
tem por objetivo disseminar a cultura da propriedade 

intelectual e sensibilizar empresas para a transferên-
cia de tecnologia, capacitar técnicos e gestores, além 
de prestar serviços de informação tecnológica.

Em 2008, por demanda da Braskem, foram orga-
nizados cursos  para gestores de indústrias químicas 
e petroquímicas. “Era um curso de introdução, com 
o público formado por pessoas dos Estados de 
São Paulo, Alagoas e Rio Grande do Sul, sendo 20 
funcionários da Braskem”, conta Litelton Pires, do 
núcleo regional do IEL. 

No ano passado, a instituição passou a tratar 
também de registro de marca coletiva. “O registro 
coletivo pressupõe associação e cooperação de em-
presas num esforço único para fortalecer a marca.” 
Ele adianta que está em curso a formação da marca 
Cosmetic Bahia. 

“É uma espécie de selo, que para ser utilizado a 
empresa tem de obedecer a exigências como ter o 
produto registrado no Ministério da Saúde e oferecer 
Serviço de Atendimento ao Consumidor. Isso cria um 
padrão de qualidade e dá visibilidade a todos.”

www.3m.com – www.inpi.org.br – www.wipo.int
www.uspto.gov – www.courovaledosinos.com.br
www.valedosvinhedos.com.br – www.cafedocerrado.org 
www.carnedopampagaucho.com.br – www.paraty.com.br
www.embrapa.br – www.brasilata.com.br - www.gzapata.com 
www.asahi-foods.com – www.amazonlink.org
www.braskem.com.br 
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Artigo

Paulo Afonso Ferreira,
diretor-geral do IEL Nacional e 

presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás

A propriedade 
intelectual é 
instrumento 
fundamental para 
a geração 
de negócios 
nas empresas 

m um cenário globalizado cada vez mais competitivo, em que o conhe-
cimento e a capacidade de inovar têm papel relevante, a propriedade 
intelectual é instrumento fundamental, tanto para a geração de negó-
cios em empresas como em benefícios para a sociedade. Sob a ótica 

empresarial, é diferencial de competitividade gerenciar a propriedade intelectual, 
como manifestações de criatividade (ideias, invenções, inovação, etc.), ou seja, 
ativos intangíveis.

Pode-se afi rmar que, em muitas empresas, a importância dos ativos intangíveis 
supera a de ativos contábeis. Um dos grandes desafi os corporativos é converter 
os ativos intangíveis em valor, em vantagem competitiva, para o crescimento e 
o salto de qualidade de uma empresa. 

Outra preocupação no mundo empresarial é a proteção jurídica da propriedade 
intelectual, para garantir retorno econômico e avanços tecnológicos diferenciados. 
Como atesta o ranking mundial de patentes, contudo, o Brasil não é exatamente 
uma nação cuidadosa com suas marcas.

O País ocupa hoje apenas o 28° lugar em patentes concedidas nas duas últimas 
décadas. Está bem distante, por exemplo, dos Estados Unidos, cujo valor dos 
ativos de propriedade intelectual chega a US$ 5 trilhões, mais de cinco vezes o 
orçamento do Brasil em 2009.

Muitas empresas ainda desconhecem a importância econômica e estratégica 
da propriedade intelectual. A situação é ainda mais grave no caso das médias 
e pequenas organizações, que têm expressivo potencial de inovação por serem 
mais versáteis do que grandes companhias para se moldar a um novo patamar 
tecnológico, mas enfrentam problemas para acessar esse tipo de informação.

Ciente da importância de disseminar a cultura da propriedade intelectual, o IEL 
é, desde 2006, parceiro do SENAI e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) na criação de núcleos de atendimento às indústrias. Capacitados pelo INPI, 
técnicos do IEL apoiam os empresários na gestão de negócios com ativos de pro-
priedade intelectual e os do SENAI no uso das informações tecnológicas. Essa foi 
uma das inúmeras ações desenvolvidas pelo IEL nos últimos anos sobre o tema. 
No ano passado, passou a tratar também de registro de marca coletiva, usada para 
identifi car produtos ou serviços de integrantes de determinada associação. 

Outra iniciativa foi durante a realização da Olimpíada do Conhecimento do 
SENAI, no Rio de Janeiro, o lançamento ofi cial do Programa de Propriedade Inte-
lectual para Inovação na Indústria. O evento marca o início da ampla promoção e 
divulgação da propriedade intelectual, incluindo a distribuição de publicações para 
empresários e outros públicos em todo o País. Será mais um grande investimento 
do IEL para difundir a cultura da propriedade intelectual.

Conhecimento e 
competitividade
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