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O INPI E AS OPORTUNIDADES PARA A INDÚSTRIA NACIONAL
Vivemos a era do conhecimento, onde a informação está facilmente ao alcance de todos. Esse cenário
favorece a cultura de inovação, meio que transforma e atualiza métodos organizacionais e tecnológicos e
permite que tais mudanças ocorram de modo a reestruturar a economia, através da competitividade.
Entretanto, o volume de informações disponibilizadas diariamente à sociedade, em tecnologia, cultura
etc., é tão grande que muitas vezes são absorvidas às práticas do dia-a-dia sem sequer lembrar-se da
origem dessas inovações. O Observatório de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (OBTEC) do
INPI tem como um de seus objetivos resgatar essa consciência, apresentando para a sociedade que toda
e qualquer inovação é produto da inteligência humana, cujo valor para as empresas e para a economia de
um país é imensurável.

No âmbito empresarial o direito de Propriedade

intangíveis. A IBM, por exemplo, possui 89% de

Intelectual (PI) 1 é responsável pela proteção, por

seu valor patrimonial (cerca de US$ 172 bilhões)

lei, de qualquer ação humana inovadora que

em ativos intangíveis, enquanto que na Microsoft

possa

os ativos intangíveis superam em 12 vezes os

trazer

às

instituições

vantagem

competitiva.

ativos tangíveis.

Um estudo realizado entre o Citibank e a

Diante da importância estratégica do tema em

empresa de consultoria Interbrand 2 aponta que

comparação altamente desproporcional ao nível

as maiores empresas do mundo concentram

de informação deste no Brasil, o Instituto

grande

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com

1

parte

de

seu

capital

em

ativos

um histórico de progresso nos últimos anos

Entende-se por Propriedade Intelectual: “garantia a inventores

ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja nos

(2005-2010), tem se preparado para reverter

domínios industrial, científico, literário e artístico. É o direito de

esse quadro e atender de forma satisfatória a

receber por um determinado período de tempo, recompensa pela

indústria nacional e aos que investem no Brasil 3.

própria criação. Constituem propriedade intelectual as invenções,
obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos
e modelos utilizados pelo comércio.” Fonte: WIPO, What is

A

Intellectual Property, 2012.

partir

do

Observatório

de

Inovação

Tecnológica e Propriedade Intelectual (OBTEC),

2

Fonte: INPI, Geração e Proteção de Propriedade Intelectual.
OBTEC, 2011 (dados de 2008).

3

1

Para maiores informações sobre o INPI: http://www.inpi.gov.br/
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Disponível
em:
http://www.inmetro.gov.br/painelsetorial/palestras/LucianaGoulart
.PDF

público ou estão prestes a se tornar e, patentes
que caducaram por abandono.

Royalty: “palavra de origem inglesa que se refere a uma
importância cobrada pelo proprietário de uma patente de produto,
processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma
obra, para permitir seu uso ou comercialização.” Disponível em:
http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/infos/inforoyalties_.ht
m
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www.fiesp.com.br/defesa

Por essa razão, muitas empresas nacionais
optam por não patentear suas inovações a fim
de protegê-las pelo maior tempo possível, muito
embora especialistas apontem essa medida
como imprudente, visto que os dados técnicos
do projeto são passíveis de plágio ou podem
ocorrer, nesse ínterim, novos depósitos similares
que anulem sua validade de inovação.

Portanto, é possível que a falta de informações
sobre a geração de novas tecnologias nas
empresas seja a causa de uma má interpretação
quanto à real importância dada ao tema.

Por essa razão, o OBTEC visa à conscientização
da real concepção do direito de Propriedade
Intelectual, na qual existe uma troca unindo
interesses individuais e coletivos, pois o detentor
de PI tem o direito de exploração comercial de
sua inovação de forma exclusiva durante um
determinado período de tempo e, após esse
período, seu conteúdo técnico é ofertado à
sociedade

para
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um

ambiente
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