


A Propriedade Intelectual 
pode ser definida como o 

conjunto de direitos que 
incidem e protegem as 

criações advindas do intelecto 
humano. Essa criação, 

no entanto, pode assumir 
variadas formas. 

Ao contrário do que 
normalmente se imagina, a 

Propriedade Intelectual não se 
restringe à música ou marcas 

e patentes, sendo um conceito 
muito mais abrangente. 

Todo mundo já ouviu falar em 
Propriedade Intelectual. Trata-
se de um daqueles termos que 
frequentemente nos deparamos, 
mas raramente paramos para 
pensar sobre ele. Faça um teste: 
tente definir o que é Propriedade 
Intelectual em poucas palavras. 
Você conseguiria fazê-lo? Pouco 
provável, não é verdade?

Mas não se preocupe, você 
não está sozinho nesse grupo. 
A Propriedade Intelectual, 
com todas as questões que a 
envolvem e dela derivam, ainda 
é comumente ignorada por 
empresários, comerciantes e 
outros profissionais. E isso é um 
erro gigantesco, por uma simples 
razão: proteger a Propriedade 
Intelectual é de fundamental 
importância para uma empresa.

Até o final deste e-book, você vai 
entender por quê.
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o que é 
ProPrIedade 
Intelectual

Confira alguns exemplos 
de criações que podem ser 
protegidas pela Propriedade 
Intelectual:

• Livros
• Filmes
• Música
• Marcas
• Softwares
• Indicação Geográfica
• Patentes (invenções)
• Desenho industrial

Em termos legais, a Propriedade Intelectual é 
gênero, subdividida da seguinte forma:
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A importância de proteger a Propriedade Intelectual está finalmente 
se tornando um fator de interesse a empresários e comerciantes. 

Cada vez mais (ver quadro), os donos de negócios percebem que 
essa proteção não é apenas essencial à segurança de uma marca ou 

empresa, mas também fundamental para gerar ainda mais lucro.

ProPrIedade Intelectual 
nos negócIos

Mas por que a Propriedade 
Intelectual é um dos ativos mais 

importantes do negócio? um 
dos principais motivos é que 

ela não se desvaloriza com o 
tempo, como acontece com 

o maquinário operacional, por 
exemplo.

Isso serve tanto para os grandes 
quanto para os pequenos 

negócios. Engana-se quem 
pensa que empresas menores 
não geram ou não devem se 

preocupar com a questão. 
A regra é a seguinte: se 

você exerce uma atividade 
empresarial organizada e 

estruturada, é bem possível que 
gere Propriedade Intelectual.

E aí entra o diferencial: se a sua 
empresa, independente do 
tamanho, gera Propriedade 
Intelectual, também pode gerar 
um faturamento extra com o 
licenciamento, a venda e até a 
obtenção de crédito.

Em outras palavras, a Propriedade 
Intelectual é muito mais que 
a proteção e o direito de uso 
exclusivo conferido pela lei. Ela 
valoriza o negócio e garante 
uma vantagem competitiva 
importante para a sobrevivência 
e para sua longevidade no 
mercado, especialmente diante 
de concorrentes que não 
vislumbram as oportunidades e os 
riscos gerados por esses direitos.

Como dito anteriormente, 
empresas e negócios de variados 
portes e tamanhos podem gerar 
Propriedade Intelectual. Mas, se 

você não é especialista, como 
identificar?

não é difícil. o essencial é realizar 
uma investigação em todas as 

atividades da empresa, de modo 
a mapear os fluxos operacionais 
e permitir uma análise minuciosa 

para verificar se a Propriedade 
Intelectual existe.

Após essa etapa, caso a resposta 
seja positiva, o passo seguinte 
é descobrir se ela está liberada 
para ser registrada ou protegida 
de alguma outra forma.

Em resumo, este é fluxo 
fundamental neste trabalho de 
investigação:

como saber se o seu negócIo gera 
ProPrIedade Intelectual

InVestIgar  >  analIsar  >  Proteger

Fonte: InPI – InstItuto nacIonal da ProPrIedade Intelectual
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ok, você já identificou que 
sua empresa produz ativos 
de Propriedade Intelectual. E 
agora? Como transformar isso em 
resultados positivos?

Existe um segredo, que vamos 
revelar agora para você. É este: o 
movimento deve ser permanente.

Isso significa que de nada adianta 
investir uma única vez na questão 
da Propriedade Intelectual e 
acreditar que o seu negócio irá 
prosperar. Isso deve ficar claro: 
somente com uma gestão 
efetiva dos ativos de Propriedade 
Intelectual é que serão gerados os 
benefícios e as oportunidades de 
novos negócios e novas receitas.

Este movimento permanente 
passa pelas seguintes etapas: 
investigação, análise, proteção, 
uso e monitoramento.

transformando 
a ProPrIedade 
Intelectual em 
benefícIos

MONITORAR

UTILIZAR

INVESTIGAR

ANALISAR

PROTEGER

é possível comercializar produtos e 
serviços a distância, além de estar 
mais próximo dos consumidores, 
divulgando novidades e 
promoções da empresa.

se a Internet tem seu lado bom, 
também tem o ruim. um deles 
é permitir que o concorrente 
monitore a sua atividade 
no mercado, em busca de 
novidades para adaptação ou 
imitação. 

se o empresário/comerciante 
protegeu a sua Propriedade 
Intelectual, ele não corre esse 
risco. Isso porque a empresa 
passa a ter as ferramentas legais 
para afastar esse concorrente 
desleal e manter a sua vantagem 
competitiva.

Por outro lado, se não adotou as 
cautelas cabíveis, poderá perder 
a sua Propriedade Intelectual 
para um concorrente ou ser 
demandado judicialmente para 
adotar modificações e pagar 
indenização pelo uso indevido 
da Propriedade Intelectual de 
terceiros.

Por que correr esse risco? 

Aplicando esse método, 
sua empresa estará sempre 
preparada para obter os 
resultados positivos que são 
gerados com a Propriedade 
Intelectual. E eles podem vir de 
variadas formas:

1. Visão ampla para a tomada de 
decisão
2. novas receitas com o 
licenciamento e/ou a venda de 
ativos;
3. financiamento;
4. Investimento;
5. Descoberta de novas 
oportunidades de negócios;
6. Busca de parceiros estratégicos;

IMPORTANTE
A gestão da Propriedade 

Intelectual deve ser
constante e efetiva.

o grande rIsco 
de não Proteger 
a ProPrIedade 
Intelectual

A concorrência, em qualquer 
segmento de mercado, está 
muito mais acirrada hoje do 
que em outros tempos. Com 
a massificação da Internet 
mudando a cultura dos negócios, 



A ProPrIEdAdE InTELECTuAL ExIsTE 
PArA PROTEGER E GERAR RESULTADOS 

POSITIVOS PArA A suA EMPrEsA.

Saia na frente dos concorrentes!
Conte com o apoio de um especialista 

e proteja a sua Propriedade 
Intelectual!
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