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Inovação, PI e Informações Tecnológicas
O que todo mundo deveria saber

Agenda

1. Inovação & Propriedade Intelectual. 

2. Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes.

3. Algumas aplicações práticas de patentes.
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Inovação & Propriedade Intelectual 
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“A garantia de 

propriedade intelectual é 

o primeiro passo para 

assegurar que o 

investimento em pesquisa 

se transforme em novos 

produtos e processos.” 

Biblioteca Virtual FAPESP 

http://www.bv.fapesp.br/pt/papi-nuplitec/
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Foco em Patentes e Informações Tecnológicas
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Propriedade Intelectual em sua várias dimensões,                        

com destaque a patentes
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Antonio Ferro Ricci & Karin Klempp Franco, 2014. Curso de Contratos de Transferência de Tecnologia, ABAPI (Aula 1)



Cartilha da Propriedade Intelectual 2016 – OAB-RS 
http://www.oabrs.org.br/arquivos/file_55d349cb980bb.pdf

http://www.oabrs.org.br/arquivos/file_55d349cb980bb.pdf
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Propriedade Intelectual em sua várias dimensões,                        

com destaque a patentes

Patente é um título de propriedade que 

confere ao seu titular o direito de impedir 

terceiros explorarem sua invenção, em um 

determinado território, por um limitado 

período de tempo, em troca da descrição da 

invenção.

.
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Propriedade Intelectual em sua várias dimensões,                        

com destaque a patentes

Patente é um título de propriedade que 

confere ao seu titular o direito de impedir 

terceiros explorarem sua invenção, em um 

determinado território, por um limitado 

período de tempo, em troca da descrição da 

invenção.

Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm

Diversos Tratados Internacionais
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com destaque a patentes

Patente é um título de propriedade que 

confere ao seu titular o direito de impedir 

terceiros explorarem sua invenção, em um 

determinado território, por um limitado 

período de tempo, em troca da descrição da 

invenção.

. Direito de Impedir Terceiros

≠

Direito de Explorar
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CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE 

Seção I

Dos Direitos

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo 
teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos: 

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso 
II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial 
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele 
protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:



PATENTE (A) - HENRY
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CARACTERIZADO POR 
CONTER: 
- QUATRO PÉS 
- UM ASSENTO E 
- UM ENCOSTO
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PATENTE (B) - ZÉ
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER PELO MENOS UMA 
RODA DEBAIXO DE CADA PÉ
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PATENTE (B) - ZÉ
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER PELO MENOS UMA 
RODA DEBAIXO DE CADA PÉ
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PATENTE (A) - HENRY
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CARACTERIZADO POR 
CONTER: 
- QUATRO PÉS 
- UM ASSENTO E 
- UM ENCOSTO



PATENTE (C) - MARIA
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UM BRAÇO
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PATENTE (D) - JOANA
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO E 
PELO MENOS UM BRAÇO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER, ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UMA MESA 
LIGADA A UM DOS BRAÇOS
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PATENTE (B) - ZÉ
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
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RODA DEBAIXO DE CADA PÉ

PATENTE (A) - HENRY
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CARACTERIZADO POR 
CONTER: 
- QUATRO PÉS 
- UM ASSENTO E 
- UM ENCOSTO
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DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
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PATENTE (D) - JOANA
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO E 
PELO MENOS UM BRAÇO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER, ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UMA MESA 
LIGADA AO BRAÇO
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Propriedade Intelectual em sua várias dimensões,                        

com destaque a patentes

Patente é um título de propriedade que 

confere ao seu titular o direito de impedir 

terceiros explorarem sua invenção, em um 

determinado território, por um limitado 

período de tempo, em troca da descrição da 

invenção.

Ex.: Para uma patente ter efeito no Brasil, deverá ser 

depositada e concedida no país.
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Propriedade Intelectual em sua várias dimensões,                        

com destaque a patentes

Patente é um título de propriedade que 

confere ao seu titular o direito de impedir 

terceiros explorarem sua invenção, em um 

determinado território, por um limitado 

período de tempo, em troca da descrição da 

invenção.

Patente de Invenção: 20 Anos após o depósito 

ou pelo menos 10 anos após a concessão

Patente de Modelo de Utilidade: 15 Anos após o depósito 

ou pelo menos 7 anos após a concessão
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Propriedade Intelectual em sua várias dimensões,                        

com destaque a patentes

Patente é um título de propriedade que 

confere ao seu titular o direito de impedir 

terceiros explorarem sua invenção, em um 

determinado território, por um limitado 

período de tempo, em troca da descrição da 

invenção.

O escopo de proteção de uma patente depende da descrição da 

invenção. Em determinados casos, a manutenção de segredo 

industrial pode ser mais adequada. 
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Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de ser concedida patente que 

verse sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.

.
© 2016 www.axonal.com.br



Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de concessão patente que verse 

sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.

.
© 2016 www.axonal.com.br



Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de concessão patente que verse 

sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.

.
© 2016 www.axonal.com.br



Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de concessão patente que verse 

sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.

.
© 2016 www.axonal.com.br



Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de concessão patente que verse 

sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.

.
© 2016 www.axonal.com.br



Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de concessão patente que verse 

sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.

.
© 2016 www.axonal.com.br



Conceitos Básicos

• O que é patente

• O que é patenteável

• O que não é patenteável

• Como é um documento de patente

• Como é o processo de patenteamento

• Como definir o escopo de proteção
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Algumas aplicações práticas de patentes

• Patentes de terceiros podem ser usadas por eles 

para te impedirem de usar as invenções deles  

(e, dependendo do caso, até mesmo as tuas).

• Tuas patentes podem ser usadas para tu impedires 

terceiros explorarem tuas invenções.

• Patentes podem ser usadas como fontes de 

informações tecnológicas e estratégicas.
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Algumas aplicações práticas de patentes

• Patentes de terceiros podem ser usadas por eles 

para te impedirem de usar a invenção deles          

(e até mesmo a tua).

• Tuas patentes podem ser usadas para tu 

impedires terceiros explorarem tuas invenções.

• Patentes podem ser usadas como fontes de 

informações tecnológicas e estratégicas.



Patentes como fonte de informações

• Estudos de patenteabilidade e (in)validade

• Estudos de liberdade de comercialização

• Mapeamento de segmentos tecnológicos

• Invenção estratégica

• Patenteamento estratégico

• Monitoramento de concorrentes

• Identificação e caracterização de parceiros

• Etc.

• .
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O que?

Exemplo Relatório XLS.xls
Exemplo Relatório XLS.xls
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Quem ?

Quando?

Onde?
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Como?
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Por quê?

E daí ?

Exemplo Relatório XLS.xls
Exemplo Relatório XLS.xls


Exemplo de Caso

















Muito obrigado pela atenção!

Henry Suzuki

henry.suzuki@axonal.com.br

Axonal Consultoria Tecnológica Ltda.

www.axonal.com.br

www.facebook.com/axonalconsultoria


