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RESUMO 

A gestão estratégica empresarial é o melhor antidoto para a concorrência acirrada em tempos 

de globalização. As inovações tecnológicas têm impulsionado às empresas na busca de novos 

produtos e processos para sua manutenção e crescimento, caracterizando-se uma concorrência 

orientada para o mercado. Na medida em que as empresas inovam elas criam barreiras à 

entrada de novos concorrentes, no entanto, para fortalezar essas barreiras, suas inovações 

devem estar protegidas pela Lei da Propriedade Industrial e correlatas. A legislação brasileira 

que resguarda os direitos de propriedade às inovações, abrangem as áreas de patentes, marcas, 

desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador, topografia de 

circuitos integrados e contratos de transferência de tecnologia e franchising. A gestão 

competitiva deve inserir a proteção desses ativos na sua estratégia empresarial para fortalecer 

a cadeia de valor. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo apresentar as áreas de 

gestão estratégica envolvendo a propriedade industrial e seus benefícios. Para tanto, foi 

realizado um levantamento de artigos científicos sobre gestão competitiva e legislação da 

proteção à propriedade industrial, bem como, estudado o caso concreto da boa gestão da 

propriedade industrial realizada pela Protensão Impacto LTDA, empresa do ramo da 

construção civil, que se utiliza da propriedade industrial para criar diferencial competitivo. A 

partir deste estudo, foi possível enfatizar as estratégias de gestão competitiva e suas vantagens 

ao envolver à propriedade industrial, e ainda, elaborar o manual de gestão da propriedade 

industrial da Protensão Impacto LTDA, concluindo-se que a gestão eficiente da propriedade 

industrial se revela uma excelente estratégia para enfrentar a concorrência acirrada no 

ambiente de negócio. 

 

Palavras Chave: forças de Porter, competitiva, inovação, marcas, patentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Strategic business management is the best antidote to fierce competition in times of 

globalization. Technological innovations have driven companies in the search for new 

products and processes for their maintenance and growth, characterized by market-oriented 

competition. As companies innovate, they create barriers to the entry of new competitors, 

however, to strengthen these barriers, their innovations must be protected by the Industrial 

Property Law and related. The Brazilian legislation that protects property rights to 

innovations, covers the areas of patents, trademarks, industrial designs, geographical 

indications, computer programs, topography of integrated circuits and technology transfer and 

franchising contracts. Competitive management must include the protection of these assets in 

its business strategy to strengthen the value chain. In this sense, the present work aimed to 

present the areas of strategic management involving industrial property and its benefits. To 

this end, a survey of scientific articles on competitive management and legislation for the 

protection of industrial property was carried out, as well as the specific case of good industrial 

property management carried out by Protensão Impacto LTDA, a company in the construction 

industry, which is used. industrial property to create competitive advantage. From this study, 

it was possible to emphasize the competitive management strategies and their advantages 

when involving industrial property, and also, to elaborate the industrial property management 

manual of Protensão Impacto LTDA, concluding that the efficient management of industrial 

property is revealed an excellent strategy to face fierce competition in the business 

environment. 

 

Keywords: Porter's forces, competitive, innovation, trademarks, patents. 
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1. INTRODUÇÃO 

A concorrência acirrada e as inovações têm impulsionado às empresas na busca de 

novos produtos e processos para sua manutenção e crescimento no ambiente de negócios, 

caracterizando-se uma concorrência orientada para o mercado. Consoante Day (2001), as 

empresas focadas no mercado possuem mais capacidade para detectar as necessidades do 

mercado, compreender, atrair e manter clientes importantes para si, e para superar a 

concorrência. 

A globalização também tem proporcionado a internacionalização de empresas que 

desenvolve novas tecnologias e processos inovadores de gestão, forçando as empresas 

brasileiras a buscarem alternativas para substituir processos industriais arcaicos, pouco 

competitivos e ultrapassados. Para Porter (1986), as indústrias globalizam porque ocorre uma 

série de eventos que proporcionam a internacionalização das empresas, como mudanças 

tecnológicas, novas necessidades do consumidor, novos mercados e políticas governamentais 

favoráveis, que criam diferenças importantes na posição competitiva entre empresas de 

diferentes países, como estratégia global. 

Outro fator que se observa como diferencial competitivo é um bom sistema de 

informações de marketing (SIM), que, segundo Kotler (2000), é definido “como um sistema 

constituído de pessoas, equipamentos e procedimentos para a coleta, classificação, análise, 

avaliação e distribuição de informações”, que dá suporte à tomada de decisão e favorece a 

competitividade empresarial. 

Conforme Porter (1986), estratégia competitiva é o “conjunto de ações ofensivas ou 

defensivas para criar uma posição defensável em uma indústria ou grupo estratégico, para 

enfrentar as cinco forças competitivas, e assim, obter um retorno maior sobre o investimento 

para a empresa”. 

A criação de barreiras à novos entrantes constitui uma das cinco forças competitivas 

estabelecidas por Michael Porter (1985), e consiste na criação de dificuldades para a entrada 

de novos concorrentes no seu mercado, sejam elas, dificuldades técnicas, financeiras e legais. 

Diante deste contexto, a Tecnologia Industrial Básica, mais especificamente, a 

propriedade industrial, surge como uma alternativa inteligente para proteção dos mercados de 

empresas inovadoras, que investem recursos escassos em pesquisa, desenvolvimento e 
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inovação, com o objetivo de criar barreiras a novos entrantes, uma vez que o Estado garante 

direitos de exploração exclusiva por um determinado tempo, às empresas que protegem suas 

criações (TIGRE,2014). 

A proteção das invenções e das marcas devem ser realizadas no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial, assim como desenhos industriais, programas de computador, 

topografia de circuitos integrados, indicação geográficas e contratos de transferência de 

tecnologia e de franquias, de modo que agregue valor as criações intelectuais através gestão 

estratégica da propriedade industrial, proporcionando a criação de barreiras à entrada de 

novos concorrentes (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1970). 

A abordagem da propriedade industrial como elemento de gestão estratégica das 

empresas competitivas que trata o presente artigo, justifica-se pelo fato da importância que as 

marcas, patentes, desenhos industriais, entre outros direitos da propriedade intelectual têm na 

gestão competitiva, para que as empresas possam agregar valor aos seus produtos e serviços, 

com o objetivo de criar diferencial competitivo para captar e fidelizar clientes no mercado. 

A elaboração deste trabalho abordou o uso da propriedade industrial pelas empresas 

como elemento de gestão estratégica para enfrentar a concorrência e manter-se no mercado 

competitivo, criando barreira a novos entrantes através dos ativos de propriedade industrial 

desenvolvidos pelas empresas e dos registros concedidos pelo INPI. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o uso da propriedade industrial como estratégia de gestão empresarial para 

enfrentar a concorrência e aumentar da competitividade. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar diagnóstico da gestão da propriedade industrial na Protensão Impacto 

LTDA. 

•  Analisar os benefícios perante o mercado propriedade industrial na Protensão 

Impacto LTDA. 
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• Elaborar um manual que possam ajudar os colaboradores da Protensão Impacto LTDA  

a difundir a cultura de inovação na empresa 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A propriedade industrial garante proteção às inovações tecnológicas e beneficia às 

empresas que se utilizam dos meios legais para resguardar seus ativos intangíveis, no entanto, 

a percepção da importância da propriedade industrial pela classe empresarial no Brasil ainda é 

muito incipiente, como se observa nos relatórios de atividades do INPI. 

Ao analisar o uso do Sistema Brasileiro de Propriedade Industrial para proteção das 

marcas, percebe-se que apenas 10% das novas empresas fazem pedido de registro de suas 

marcas. Senão vejamos: para um número de 176.063 depósitos no INPI em 2018, efetuados 

por residentes, ou seja, por empresas ou pessoas físicas nacionais (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES DO INPI, 2018), dividido por 1.725.088 novas empresas registradas em 2018 

(SERASA EXPERIAN, 2019), o resultado é de 10,2 %. 

Outro indicador importante do grau de investimento em PD&I é o volume de patentes 

requeridas num País, e nesse quesito, as empresas brasileiras estão muito atrás das 

estrangeiras. Quando se compara o número de pedidos de patentes nacionais com o total geral 

de depósitos no INPI em 2018, apenas 27,23% dos requerimentos são de empresas ou pessoas 

físicas sediadas no Brasil, os 72,77% restante são de empresas ou pessoas físicas não 

residentes, ou seja, de outros Países (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO INPI, 2018). 

Conforme Porter (2008), a gestão estratégica de uma empresa deve incluir a criação de 

barreira a novos entrantes para gerar vantagem competitiva frente a concorrência, destacando-

se inovações em produtos e processos, porém, não se deve esquecer o uso da propriedade 

industrial para fortalecer esta vantagem, como defende Leon e Donoso (2017), para 

consolidar o poder da empresa perante o mercado. 

Aumentar o ciclo de vida dos produtos é outro fator que pode ser alcançado com o uso 

de propriedade industrial para aumentar a vantagem competitiva de uma empresa, pois 

consoante Tigre (2014), quanto maior as dificuldades para difusão da inovação tecnológica, 

maior é o retorno econômico para as organizações que detém a exclusividade do uso da 

referida tecnologia. 

Diante do exposto, justifica-se a execução do presente trabalho para fortalecer o uso da 

propriedade industrial na estratégia de gestão das empresas, assim como, a escolha da 
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empresa Protensão Impacto LDTA para diagnóstico e relato de caso, visto que a referida 

empresa possui vários pedidos de patentes junto ao INPI e é ganhadora de vários prêmios de 

inovação nacional. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

O termo gestão é bastante comum no cenário empresarial, seja para determinar funções 

ou para denominar setores numa organização. Segundo Hampton (2005), a palavra gestão é a 

atividade de gerir, ou melhor, o ato de administrar recursos necessários para alcançar os 

objetivos almejados, incluindo atividades de planejamento, organização, direção e controle. 

A palavra estratégia sempre está associada às operações militares quando se pretende 

conceitua-la, fazendo-se referências ao planejamento das guerras e à movimentação das tropas 

para a conquista de territórios e combate ao inimigo. No campo empresarial, a estratégia 

engloba o posicionamento da empresa numa condição vantajosa em relação ao seu 

concorrente para a disputa de mercado, buscando mitigar as ameaças e aproveitar as 

oportunidades (HAMPTON, 2005). 

A gestão estratégica pressupõe a realização de um planejamento estratégico a partir da 

análise de SWOT, ferramenta atribuída a Albert Humphrey (1970) apud McCreadie (2008), 

que definiu seu papel para posicionar ou verificar a situação e a posição estratégica da 

empresa no ambiente competitivo. 

Combinado com o planejamento estratégico, a gestão empresarial eficiente se utiliza de 

outra ferramenta para organizar ações a serem implementadas, denominada 5W2H. Segundo 

Franklin (2006), a ferramenta 5W2H é entendida como um plano de ação, ou seja, um 

documento contendo atividades e orientações de como estas deverão ser executadas e 

implementadas. 

A gestão de uma empresa em ambiente competitivo exige decisões baseadas em fatos e 

dados, amparada em planejamento estratégico e na busca da inovação de produtos e processos 

para manutenção de seus mercados. Segundo Porter (1980), entende-se estratégia como um 

conjunto específico de atividades alinhadas com os objetivos da organização para gerar mix 

de valor a um determinado grupo de clientes específico. 
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As cinco forças de Porter para a estratégia competitiva empresarial representadas na 

figura abaixo, ilustra sua tese para a gestão de empresas focadas no mercado. 

 

Figura 1 - Modelo das Cinco Forças de Porter 

 

Fonte: Adaptado de Michael Porter, (2008) 

O modelo de Porter estabelece cinco fatores fundamentais que constituem a estratégia 

competitiva empresarial, as quais são: ameaça de novos participantes; poder de barganha dos 

compradores; poder de barganha dos fornecedores; ameaça de produtos ou serviços 

substitutos; e rivalidade entre concorrentes existentes. 

A entrada de novos concorrentes é uma ameaça constante e deve ser mitigada pelas 

empresas com o desenvolvimento de barreiras à sua entrada. Alguns fatores são importantes 

para a criação destas barreiras, como: Economias de escala; Diferenciação de produto; 

Necessidade de muito capital; Controles dos canais de distribuição; Propriedade intelectual; 

Acesso às matérias-primas exclusivas; Acesso aos subsídios do governo; entre outros. Dentre 

os fatores acima, ressalta-se neste artigo a importância da propriedade industrial como 

barreiras a novos entrantes. 

O poder de barganha dos compradores depende de fatores do mercado como a lei da 

oferta e da procura, e sua disponibilidade de compra. Naturalmente os compradores 

influenciam os preços praticados pelo mercado, demandando maior grau de qualidade ou mais 
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serviços para atender um público alvo cada vez mais exigente. O poder de barganha de cada 

grupo de consumidor depende do volume e da importância de suas compras para o 

atendimento das suas necessidades. 

O poder de barganha dos fornecedores depende de uma série de fatores semelhantes aos 

que determinam o poder de barganha dos compradores, porém, dependem do volume de 

fornecedores e da importância de seus produtos e serviços para o mercado consumidor. Estes 

fatores estão diretamente ligados a quantidade de fornecedores existentes e ao volume de 

demanda, e seu poder se amplia principalmente onde não há produtos ou serviços substitutos, 

deixando os consumidores sem opção de escolha. 

Os produtos ou serviços substitutos limitam o potencial de retorno de um mercado, 

principalmente quando o custo de troca pelo consumidor é baixo. Outros fatores que 

estimulam as empresas na introdução de produtos ou serviços substitutos são os ganhos na 

relação custo-benefício do produto/serviço substituto e a lucratividade do mercado em 

produzir produtos/serviços substitutos. Num mercado de concorrência acirrada, todas as 

empresas com potencial de introduzir produtos substitutos devem ser consideradas como 

ameaças. 

A rivalidade entre os concorrentes é um dos fatores que se evidencia na estratégia 

competitiva de cada competidor na disputa por maior fatia de mercado, através do 

posicionamento estratégico de marketing, envolve precificação com valor agregado, táticas de 

promoção, inovação em produtos e serviços, melhora na presença de mercado com foco no 

atendimento das necessidades do consumidor, acirrando-se ainda mais a rivalidade e exigindo 

mais competência para minimizar os danos dessa disputa por mais clientes. 

A inovação tecnológica é fundamental para a gestão competitiva empresarial, ela 

promove o crescimento sustentável de uma organização e o desenvolvimento econômico de 

um País. Conforme Baratelli et al. (1994), “o processo de inovação representa a confluência 

de capacitação tecnológica e necessidades de mercado dentro do contexto da empresa 

inovadora”. 

No entanto, para a empresa detentora de uma inovação, quanto maior for a curva de 

difusão desta inovação, melhor é o retorno econômico para a empresa. Consoante Tigre 

(2014), a velocidade da difusão tecnológica possui três fatores condicionantes que favorecem 

ou não a difusão, podendo ser de natureza técnica, econômica ou de caráter institucional. A 
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condicionante técnica está relacionada ao grau de dificuldade de se entender ou usar 

determinada tecnologia, a de natureza econômica depende dos custos para aquisição ou 

implantação da nova tecnologia, já a condicionante institucional depende das políticas 

públicas de incentivo e financiamento à inovação. 

Assim, tais fatores condicionantes da difusão tecnológica podem se constituir barreiras 

à entrada de novos concorrentes, que podem ser melhor entendidas associando-se os 

condicionantes da difusão com o modelo das cinco forças competitivas de Porter. 

A carta patente, por exemplo, é um título de propriedade temporária sobre uma 

invenção ou modelo de utilidade, concedido pelo Estado aos inventores ou autores, que lhes 

confere o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à 

venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido 

diretamente por processo por ele patenteado, esta passa a ser uma barreira importante à novos 

entrantes (LPI nº 9.279, 1996). 

Da mesma forma, o registro da marca também é importante no ambiente competitivo, 

pois, segundo Sampaio (2002), não existem grandes marcas sem o uso de estratégias 

inteligentes para o negócio. 

A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território 

nacional em seu ramo de atividade econômica (INPI, 2019). Ao mesmo tempo, sua percepção 

pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços. 

Para Kotler (2008), a marca é importante para identificar e diferenciar um concorrente 

de outro, definindo marca como “um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma 

combinação de todos esses elementos, com o objetivo de identificar os bens ou serviços de 

um vendedor e diferenciá-los de seus concorrentes”. 

Torella (2004) define marca “como um ser vivo e como uma forma de construir 

relacionamentos de longo prazo e clientes para a vida toda”, desse modo, o autor revela a 

importância da marca nas relações de negócio, pois o que fica na memória do cliente é a 

marca com todos os atributos a ela agregados. 
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4.2. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

A propriedade industrial no Brasil surge com o Alvará de 1809, proclamado pelo 

Príncipe Regente de Portugal Dom João, que estabeleceu a concessão de direitos aos autores 

intelectuais de novas invenções e das artes, conforme transcrição a seguir: 

Parágrafo 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 fruto dessa invenção (PORTAL DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2020). 

 A propriedade industrial abordada neste trabalho é uma área especifica inserida no 

direito de propriedade intelectual. Para Lobo (1997), a propriedade intelectual "abrange, no 

domínio das artes e da ciência, os direitos relativos às produções literária, científica e artística, 

bem como, no campo industrial e comercial, os direitos que têm por objeto as invenções, os 

desenhos, as marcas de indústria e comércio, o nome comercial, as indicações geográficas, os 

segredos de fábrica, os dados proprietários e a repressão à concorrência desleal."  

 Consoante Silveira (1998), a criação intelectual do homem contempla o campo da 

estética e da técnica, dividindo a propriedade intelectual em duas áreas, compreendendo os 

Direito Autoral e a Propriedade Industrial. 

 Segundo Leon e Donoso (2017), a gestão da Propriedade Intelectual se apresenta 

como uma estratégia de consolidar o poder da empresa perante o mercado, transformando o 

conhecimento em ativo intangível. O gerenciamento da PI envolve a proteção da tecnologia, 

seja por patentes, segredo industrial ou outra forma mais adequada, dependendo do produto 

ou processo a ser protegido. 

 A gestão da propriedade intelectual num ambiente globalizado assume um papel 

fundamental na estratégia empresarial, conforme enfatizam Buainain e Carvalho (2000), 

gerando ativos intangíveis, que, associado a outros mecanismos de apropriação econômica, 

influenciam até as decisões importantes de aquisições ou fusões entre organizações. 
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 Para Luna e Baessa (2008), a gestão estratégica da propriedade intelectual é utilizada 

por empresas mais agressivas no mercado, que buscam constantemente desenvolver novos 

produtos e serviços, e acreditam na inovação para criar diferencial competitivo. 

 Atualmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, criado em 1970, 

vinculado ao Ministério da Economia, fundamentado pela a Lei da Propriedade Industrial, 

LPI nº. 9.279/96, de 14 de maio de 1996, Lei de registro de programas de computador, LRPC 

nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, e a Lei de proteção à topografia de circuitos integrados, 

LTCI nº 11.484, de 31 de maio de 2007, é o Órgão Federal responsável pela concessão de 

cartas patentes, registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas 

de computador, topografia de circuitos integrados, e averbações de contratos de transferência 

de tecnologias e franchisings (INPI, 2019). 

 Conforme a legislação brasileira, as áreas de atuação do INPI para proteção dos 

direitos concedidos às pessoas físicas e jurídicas são as seguintes: 

• PATENTES: Art. 8º da LPI- É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial; Art. 9º - É patenteável como 

modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação 

industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que 

resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 

• DESENHO INDUSTRIAL: Art. 95º da LPI - Considera-se desenho industrial a 

forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores 

que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original 

na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 

• MARCAS: Art. 122 da LPI - São suscetíveis de registro como marca os sinais 

distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. 

• INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: Art. 176 da LPI - Constitui indicação geográfica a 

indicação de procedência ou a denominação de origem. 

• REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR: Art. 2º da LRPC - O regime 

de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às 
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obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, 

observado o disposto nesta Lei. 

• TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO: Art. 26, inciso II da LTCI - 

Topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas, 

construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente 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. 

• TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E FRANQUIA: Art. 211 da LPI - O INPI 

fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de 

franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. 

Os ativos protegidos pela propriedade industrial garantem o direito de uso exclusivo e 

exploração comercial por parte dos titulares das cartas patentes e dos registros emitidos pelo 

INPI, cujo as validades são específicas conforme sua área de proteção, a seguir descritas: 

• a Carta Patente de invenção tem validade de 20 anos e a de modelo de utilidade de 15 

anos, ambas contando-se da data do requerimento; 

• o registro de Marca tem validade de 10 anos e pode ser prorrogado por períodos iguais 

e sucessivos enquanto o titular assim desejar; 

• o registro de Desenho Industrial tem validade de 10 anos, prorrogáveis por mais 03 

períodos de 05 anos, totalizando 25 anos de vigência; 

• o registro de Programa de Computador possui validade de 50 anos; 

• o registro de Indicação Geográfica não tem validade, uma vez concedido, seu uso é 

regido por regulamento especifico e monitorado pela detentora do o certificado; 

• o registro de propriedade da Topografia de Circuito Integrado tem validade de 10 

anos. 

Vale salientar que no processo de gestão da inovação tecnológica dotada de proteção 

pelo sistema de propriedade industrial, a inovação se transforma em um novo conhecimento 
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protegido, que se torna um ativo patrimonial intangível capaz de ser aplicado como 

instrumento competitivo, gerando benefícios econômicos importantes na cadeia de valor da 

firma (ANSOFF, MCDONNELL 1993) 

O Sistema Brasileiro de Propriedade Industrial, através do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial – INPI, recebeu no ano de 2018, o volume de 204.419 pedidos de 

registro de marcas; 27.444 pedidos de patente; 6.111 pedidos de registro de desenho 

industriais; 7 pedidos de Indicação geográfica; 2.511 pedidos de registro de programa de 

computador; 3 pedidos de topografia de circuito integrado e 1.212 pedidos de averbação de 

contratos de transferência de tecnologia, os quais são apresentados a seguir conforme relatório 

do INPI, (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO INPI, 2018). 

Na Figura 2, de depósitos de marcas, observa-se um crescimento significativo nos 

últimos anos, revelando mais interesse dos brasileiros no registro de marcas. 

 

Figura 2 – Depósitos de Marcas no Brasil – Série Histórica 

 

Fonte: Relatório de Atividades do INPI – 2018 

 

A Figura 3 de pedidos de patentes revela um crescimento importante até o ano de 2014, 

com recuo na ordem de 17% quando se compara 2018 em relação a 2014, ano de maior 

número de da série histórica, dado preocupante, que revela a redução de investimentos 

empresariais na área de patentes. 
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Figura 3 – Depósitos de Patentes no Brasil – Série Histórica 

 

Fonte: Relatório de Atividades do INPI – 2018 

 

No ano de 2018, o número de pedidos de desenhos industriais (Figura 4) foi em 

comparação com o ano de 2017, demostrando mais interesse nesse tipo de proteção como 

estratégia empresarial. 

 

Figura 4 – Depósitos de Desenhos Industriais no Brasil – Série Histórica 

 

Fonte: Relatório de Atividades do INPI – 2018 
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O número de pedidos de registros de Indicação Geográfica (Figura 5) foram 30% menor 

que no ano de 2017, demostrando queda neste tipo de proteção pela classe empresarial. 

Figura 5 – Depósitos de Indicação Geográfica no Brasil – Série Histórica 

 

Fonte: Relatório de Atividades do INPI – 2018 

 

No ano de 2018, o número de pedidos de registros de Topografia de Circuitos 

Integrados (Figura 6) se manteve no mesmo patamar de 2017 registrado pela série histórica. 

Figura 6 – Depósitos de Topografia de Circuitos Integrados no Brasil – Série Histórica 

 

Fonte: Relatório de Atividades do INPI – 2018 
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No ano de 2018, o volume de pedidos de registro de Programa de Computador (Figura 

7) aumentou quase 50% em comparação com o ano de 2017, demonstrando aumento do 

interesse empresarial neste tipo de proteção. 

Figura 7 – Depósitos de Programas de Computador no Brasil – Série Histórica 

 

Fonte: Relatório de Atividades do INPI – 2018 

Como se observa nas Figura 2 a 7, o uso do Sistema de Brasileiro de Propriedade 

Industrial ainda é muito incipiente, como dito anteriormente, principalmente quando se 

analisa os dados de marcas, patentes e desenhos industriais. É imperativo que se divulgue 

mais o papel do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial no desenvolvimento 

econômico do País e no crescimento das empresas inovadoras. 

Vale ressaltar que ao infringir os direitos da propriedade industrial, o infrator está 

sujeito a sanções previstas em Lei, como pagamento de indenizações, multas, perdas e danos, 

e até detenção, caracterizando-se crime de concorrência desleal. 

Salienta-se ainda que averbação de contratos de transferência de tecnologia é outra área 

de atuação do INPI, pois tais contratos são importantes para garantir a segurança jurídica dos 

negócios que geram receitas para as partes envolvidas. Segundo dados do Banco Central, em 

2018, os contratos averbados no INPI geraram US$ 591.000.000,00 com royalties e receitas 

de serviços de assistência técnica, divulgados no Relatório de Atividades do INPI 2018. 

Neste contexto, a Protensão Impacto LTDA se apresenta como uma empresa cearense 

que utiliza o Sistema Brasileiro de Propriedade Industrial a seu favor, buscando proteger suas 
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invenções e resguardar a imagem da sua marca, através dos registros e direitos que o INPI 

pode concedê-la. 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa exploratória para levantamento bibliográfico em bases de 

dados científicos e periódicos, compreendendo o estudo de artigos sobre gestão empresarial 

competitiva, legislação brasileira pertinente à propriedade industrial, e ainda, avaliado o caso 

prático da empresa Protensão Impacto LTDA para consolidar a hipótese de que a gestão da 

propriedade industrial constitui uma eficiente barreira à novos entrantes. 

A partir do levantamento de conceitos sobre gestão e estratégia empresarial, foi 

sinteticamente apresentada a evolução dos processos de gestão, métodos e ferramentas 

utilizadas pelos gestores de empresas, ressaltando-se as cinco forças de Porter (2008), 

principalmente, a necessidade de se criar barreiras à novos entrantes, culminando com a 

gestão da inovação, onde se observa a complementariedade dos modelos de gestão 

empresarial, num processo continuo de aperfeiçoamento da administração em busca da 

vantagem competitiva. 

O Sistema Brasileiro de Propriedade Industrial foi apresentado neste trabalho, bem 

como, a legislação pertinente, as áreas de atuação do INPI, as formas de proteção da inovação 

e vigência dos certificados expedidos pelo Órgão, avaliando-se o Relatório de Atividades do 

INPI do ano de 2018, retratando os direitos que a lei da propriedade industrial promove no 

ambiente empresarial. 

Analisou-se os procedimentos de gestão da propriedade industrial na Protensão 

Impacto LTDA, os quais foram apresentados pela equipe de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação da empresa, foi realizada uma visita ao parque industrial da matriz em Fortaleza. O 

fundador da empresa, Joaquim Antônio Caracas Nogueira, também concedeu uma entrevista e 

expos sua visão estratégica em defesa da proteção de suas invenções. 

A partir deste estudo, foi desenvolvido um Manual de Gestão da Propriedade 

Industrial para a empresa Protensão Impacto LTDA, compreendendo toda conceituação das 

áreas de PI sob a atuação do INPI, suas formas de proteção e procedimentos, bem como 

apresentando um conjunto de formulários criados  para documentar de forma simples e 

prática, toda atividade de gestão da propriedade industrial na empresa. 
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5.1. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA PROTENSÃO IMPACTO LTDA 

A empresa Protensão Impacto LTDA atua no ramo da construção civil, mais 

especificamente, na construção de estruturas de concreto protendido. A empresa também 

denominada Impacto Protensão pela marca, tem sede em Fortaleza, no Estado do Ceará, e 

filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Recife, Salvador e Brasília (IMPACTO, 2019). 

Em 2013, após ter participado de uma rigorosa seleção de 10 meses, incluindo a fase 

final no Vale do Silício (USA), a Impacto foi aprovada e recebeu o título de primeira empresa 

Endeavor do Ceará. A partir daí, ela passou a contar com uma extensa rede de executivos e 

empreendedores que ajudam a empresa estrategicamente e que auxiliam na expansão de seus 

negócios. Tal apoio é designado a empreendedores com forte impacto na geração de 

empregos e na inovação no país, além de servirem como exemplo para as futuras gerações de 

empreendedores brasileiros (IMPACTO, 2019). 

Seu fundador, Joaquim Antônio Caracas Nogueira, é um engenheiro civil bastante 

inovador, ganhador de vários prêmios de inovação pela Finep, Endeavor, CBIC, Sinduscon-

CE, SENAI, entre outros, destacando-se como empreendedor cearense de sucesso no ramo da 

construção civil (IMPACTO, 2019). 

A empresa desenvolve estruturas de cimbramento; caixas e painéis plásticos (Figuras 7 

e 8) para lastros de concretagem; protensão aderente e não aderente; sistemas construtivos 

inovadores; sistemas de monitoramento da produtividade de suas obras; e locação de 

estruturas temporárias para canteiro de obras (IMPACTO, 2019). 

Figura 8 – Placas plásticas da Impacto   Figura 9 – Lastro pra laje protendida 

   

Fonte: Impacto Protensão, 2019    Fonte: Impacto Protensão, 2019 
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A Impacto Protensão LTDA possui departamento próprio de Pesquisa, 

Desenvolvimento & Inovação, Centro de Usinagem e laboratórios de testes para avaliar o 

desempenho dos produtos criados na própria empresa (Figuras 9 e 10). Atua com editais de 

subvenção e editais de inovação aberta em parceria com ICT e instituições de apoio ao 

desenvolvimento econômico do País (IMPACTO, 2019). 

               Figura 10 – Setor de PD&I da Impacto       Figura 11 – Suporte de Cordoalha Impacto 

   

Fonte: Impacto Protensão, 2019    Fonte: Impacto Protensão, 2019 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As empresas focadas no mercado podem se beneficiar com o uso da propriedade 

industrial para dificultar as ações dos concorrentes, conforme abordado por Porter (2008) ao 

estabelecer as cinco forças estratégicas da vantagem competitiva, especificamente, na criação 

de barreiras à novos entrantes, quando as empresas inovadoras minimizam as ameaças dos 

concorrentes e gera diferenciação sustentável no mercado. 

A inovação tecnológica é outra área da administração que não se pode dissociar da 

gestão competitiva, devendo as empresas proteger suas inovações para aumentar a curva de 

difusão da tecnologia, como defende Tigre (2014), quando discorre sobre os fatores 

condicionantes da difusão, pois, quanto maior a dificuldade de acesso à tecnologia, melhor é o 

retorno econômico para a empresa detentora dessa tecnologia. 

Ao avaliar a série histórica das atividades do INPI, divulgados no relatório de 2018, 

observou-se um crescimento de 48% em número de pedidos de registros de programas de 

computador, em 2018, demonstrando mais interesse dos usuários do INPI por esse tipo de 
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proteção. Os pedidos de registros de marca também apresentam importante crescimento em 

comparação com 2017, cerca de 10% mais, indicando mais sensibilização para proteção das 

marcas. Os pedidos de patentes demonstram a redução no declínio da curva de queda do 

número de depósitos em 2018, demonstrando a retomada do crescimento desse indicador para 

os próximos anos. Na área dos desenhos industriais, observa-se um pequeno aumento no 

número depósitos (INPI, 2018). 

Vale ressaltar que, da mesma forma como as marcas e patentes são importantes na 

criação de barreiras a novos entrantes, outros registros de propriedade industrial e intelectual 

servem para dificultar a difusão tecnológica e ampliar a vantagem competitiva por 

determinado período, como por exemplo os registros de: desenhos industriais; programa de 

computador; indicação geográfica; topografia de circuitos integrados, e ainda, averbações e 

contratos de transferência de tecnologia e/ou de franquias. 

Com a gestão do conhecimento, as decisões estratégicas devem incluir formas de 

proteção de seus mercados, de modo que a propriedade industrial não pode ser desprezada 

pelas organizações, conforme Leon e Donoso (2017), quando defende a gestão da propriedade 

intelectual como estratégia para consolidar o poder da empresa perante o mercado. 

O diagnóstico da gestão da propriedade industrial na Protensão Impacto LTDA revelou 

que tão importante quanto inovar é proteger suas inovações, visto que, sabidamente, a 

concorrência evita problemas judiciais quando a tecnologia da outra empresa está amparada 

pela Lei da Propriedade Industrial, demandando mais tempo e investimentos para geração de 

uma nova tecnologia que possa substituir aquela patenteada. 

A Protensão Impacto LTDA possui um departamento de PD&I que lhe proporciona 

diferencial competitivo e manutenção de seus mercados, mesmo em momentos de crise 

econômica que afeta principalmente um setor de base para o desenvolvimento do País, como é 

o caso da construção civil. 

A primeira patente concedida pelo INPI ao senhor Joaquim Antônio Caracas Nogueira, 

é datada de 1997, denominada de “Sistema de Construção de Lajes Pré-Moldadas com a 

Utilização de Caixas Removíveis e Autossustentáveis em Vigotas ou Perfis Compatíveis” 

(INPI, 2019). 

Foi observado que o senhor Joaquim Caracas possui 32 processos de pedidos de 

patentes no INPI, dos 31 são na área da construção civil e um é na área de pesca. Destes 
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processos, 09 são patentes concedidas e os demais são pedidos em andamento. A Protensão 

Impacto LTDA também possui 7 (sete) processos de registro de marcas depositados no INPI 

(INPI, 2019). 

Ao analisar os próprios pedidos de patentes realizados pelo sócio da empresa, observou-

se ganhos de produtividade significativa quando se compara os sistemas de construção de 

lajes nervuradas tradicionais com os que a Impacto realiza. A empresa combina várias 

invenções na construção dessas lajes, como por exemplo sistemas de cimbramento para 

suporte das fôrmas do lastro de concretagem; sistemas de armaduras pré-fabricados para a 

cabeça de pilares; sistemas de marcação de cordoalhas engraxadas; sistema informatizado 

para conferência das cordoalhas instaladas, tudo isso combinado, gera redução de tempo na 

construção das lajes em média 30% menos que os demais sistemas, além da redução de 

tempo, consequentemente, as inovações também geram redução de custos com a mão de obra 

na ordem de 20%, possibilitando que a empresa ganhe as concorrências para construção das 

lajes protendidas em todo Brasil. 

As inovações da empresa foram vistas em pleno funcionamento no parque industrial da 

matriz, como por exemplo a máquina que puxa as cordoalhas engraxadas da bobina, mede, 

corta e faz a marcação das cotas de distanciamento e atura que as cordoalhas devem ter no seu 

posicionamento, tudo automatizado e preparado conforme projeto de engenharia da laje, com 

risco de erro reduzido a zero. Antes dessa máquina, as cordoalhas eram apenas cortadas no 

parque industrial da empresa, a marcação ocorria na própria obra, exigindo mão-de-obra 

especializada e mais cara, correndo o risco de acontecer marcação fora do padrão do projeto, 

que eram corrigidas após a conferência. 

Atualmente, além do sistema de marcação, a empresa possui um sistema informatizado 

de conferência, onde um equipamento eletrônico lê os códigos das etiquetas de marcação e 

verifica imediatamente se está conforme projeto ou não, gerando alertas em caso de 

necessidade de correção pela falta de posicionamento correto da cordoalha, não por marcação, 

e informando se a distribuição das mesmas estão corretas, e ainda, gerando relatórios 

automáticos que são arquivados para formação do dossiê de construção da laje. 

Segundo depoimento do senhor Joaquim Caracas, “apesar da crise no setor da 

construção civil, a Impacto Protensão vem conseguindo manter sua fatia de mercado devido 

seus os investimentos em inovação, que lhes promove ganho de produtividade e redução de 

custos, e ainda, pela proteção que se busca para tais inovações junto ao Instituto Nacional da 
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Propriedade Industrial, inibindo a concorrência, evitando que concorrentes nacionais entrem 

no seu mercado, principalmente no Ceará”. 

Para Joaquim Caracas a gestão da propriedade industrial na Impacto tem contribuído de 

maneira impar para seu desenvolvimento, dando-lhes tranquilidade para concorrer no 

mercado de forma segura e protegidos pela legislação. Como barreira a novos entrantes, as 

patentes que já conseguiu e as que estão por vir, conferem também credibilidade a empresa e 

agrega valor aos seus produtos e serviços. 

A partir deste estudo, observou-se que a Impacto Protensão faz um bom uso do 

Sistema Brasileiro de Propriedade Industrial, no entanto, não possuía normas padronizadas 

para efetivar a proteção de suas inovações. Desse modo, para fortalecer o uso da propriedade 

industrial na empresa estudada, desenvolveu-se o Manual de Gestão da Propriedade Industrial 

para a Protensão Impacto LTDA, compreendendo toda conceituação das áreas de PI sob a 

atuação do INPI, suas formas de proteção e procedimentos, bem como apresentando um 

conjunto de formulários criados  para documentar de forma simples e prática, toda atividade 

de gestão da propriedade industrial na empresa (APÊNDICE 1). 

A inovação é o caminho a ser perseguido pelas empresas que desejam se manter 

competitivas no mercado. Para Barney (2002) o processo de inovação contínua de produtos 

aplicada pelas empresas japonesas na indústria de eletrônicos proporciona a elas um nível 

estável de sustentabilidade e vantagens competitiva. 

 

7. CONCLUSÃO 

A gestão estratégica empresarial em ambiente competitivo é um tema extremamente 

importante no universo organizacional. O planejamento estratégico é uma ferramenta 

indispensável para que as empresas possam se posicionar perante o mercado, identificando 

suas fraquezas para superá-las e aproveitando seus pontos fortes para superar os desafios, 

direcionando-as para a inovação na busca de vantagem competitiva. 

A gestão da propriedade industrial na Impacto Protensão vem proporcionando vantagem 

competitiva e favorecendo seus negócios, de modo que a empresa consiga criar barreiras e 

dificultar a entrada de concorrentes no mercado que atua. A Protensão Impacto LTDA se 

apresenta como um caso bem-sucedido de empresa do ramo da construção civil, que investe 
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no desenvolvimento de novos produtos para seu diferencial competitivo e os protege através 

do INPI, criando barreiras para seus concorrentes como estratégia de negócio. 

Observou que, apesar de estabelecer e promover uma política de inovação a empresa 

não conseguiu popularizá-la dentro seus colaboradores, existe pouco conhecimento sobre os 

procedimentos para pedir proteção, necessitando de um instrumento que permitam promover 

uma disseminação mais efetiva com os diversos atores da inovação. 

Logo, como produto desta análise, criou-se o manual de gestão da propriedade 

industrial na Protensão Impacto LTDA, em forma de e-book, que será disponibilizado para a 

sociedade com apêndice deste trabalho. 
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Prefácio 

 

 

A publicação do Manual de Gestão da Propriedade Industrial na IMPACTO é 

um passo necessário para a disseminação da cultura da inovação na Impacto, bem 

como, para fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias e, sobretudo, para 

proteger a empresa e reconhecer seus colaboradores no que diz respeito à 

propriedade industrial como ativo importante para a Organização. 

Fundada em março de 1996, a Protensão Impacto LTDA é uma empresa que 

atua no ramo da construção civil, mais especificamente na construção de estruturas 

protendidas, oferecendo também outras soluções integradas, como cimbramentos, 

fôrmas e módulos habitacionais, ampliando seu hall de clientes e desenvolvendo um 

mix de produtos de alta qualidade. 

Ao longo de mais de duas décadas a Impacto vem se fortalecendo como 

empresa inovadora, é vencedora de vários prêmios de inovação das agências de 

fomento e outras entidades de apoio ao desenvolvimento tecnológico de nosso País, 

se firmando como um grupo importante no setor da construção civil do nosso 

Estado. 

O presente manual vem contribuir para o aprimoramento organizacional, 

estabelecendo boas práticas de gestão da propriedade industrial na empresa, com 

uma série de procedimentos que lhe proporcionará mais controle e segurança na 

gestão da propriedade industrial da Impacto. 

Mirando no futuro, a Impacto segue inovando e criando barreiras para seus 

concorrentes, num processo contínuo de gestão da inovação, obedecendo todos os 

requisitos de qualidade e segurança que o setor exige, mas, acima de tudo, dando 

valor ao seu capital intelectual e suas criações. 

 

Paulo Roberto Martins Grangeiro 

Agente da Propriedade Industrial 

Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação 

PROFNIT do FORTEC pelo IFCE 
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Apresentação 

 

 

O presente Manual de Gestão da Propriedade Industrial na IMPACTO é um 

documento elaborado para estabelecer procedimentos de gestão dos ativos da 

empresa pela proteção de suas criações, assim como, apresentar as áreas de 

abrangência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e suas interações 

com a inovação e a gestão competitiva organizacional. 

O manual traz uma breve descrição da empresa e sua estrutura 

organizacional, detalhando o setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

contemplando as áreas de proteção da propriedade industrial e suas definições, com 

procedimentos e formulários para proteção dos ativos de inovação da empresa. 

Os procedimentos descritos no referido manual são claros e objetivos, 

adaptáveis a qualquer sistema de gestão da qualidade, os quais podem ser 

arquivados e rastreados para garantir a proteção da propriedade industrial 

desenvolvida na IMPACTO. 

Ao disponibilizar este manual para seus colaboradores e parceiros, a Impacto 

dá mais um passo importante na disseminação da inovação como meio fundamental 

para o sucesso coletivo, de maneira séria e transparente, estimulando e 

reconhecendo os esforços de todos na superação dos desafios. 

A presidência da Impacto está empenhada no sucesso da organização, atenta 

aos desafios da gestão competitiva e de portas abertas para ouvir seus 

colaboradores e parceiros na busca de novas soluções. 

 

Joaquim Antônio Caracas Nogueira 

Presidente da Impacto 
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Apresentação da Impacto 

 

A Protensão Impacto LTDA é uma empresa do ramo da construção civil, fundada 

em 05 de março de 1996, inicialmente focada na construção de lajes protendidas 

com cordoalhas engraxadas, que vem diversificando suas atividades neste setor, à 

medida que novas soluções são desenvolvidas e aplicadas no mercado pela própria 

empresa. 

No início do ano de 1996, seu fundador, o engenheiro civil Joaquim Antônio 

Caracas Nogueira, com seu espírito empreendedor e ávido por soluções inovadoras 

com alta performance, tinha a seguinte pergunta a ser respondida: “É possível 

aperfeiçoar métodos construtivos utilizando técnicas racionais e materiais 

sustentáveis? - Então, em viagem aos Estados Unidos, foi conhecer “in loco” a 

construção de lajes protendidas, trabalhou arduamente, e trouxe na bagagem uma 

novidade para o setor da construção civil para nosso Estado com a legalização da 

Impacto. 

Logo, com sua expertise para criar soluções para os problemas da construção 

civil, desenvolveu um sistema de travamento das formas de construção de lajes 

nervuradas que facilitava sua remoção e ganhava tempo e reaproveitamento de 

materiais na obra. Essa inovação deu origem a sua primeira patente concedida pelo 

INPI, denominada de “SISTEMA DE CONSTRUÇÃO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS 

COM A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS REMOVÍVEIS E AUTO SUSTENTÁVEIS EM 

VIGOSTAS OU PERFIS COMPATÍVEIS”, processo de patente nº PI 9706689-3, de 

01/09/1997. 

Atualmente, são 31 processos de patentes depositados no INPI, dos quais, 09 

são patentes concedidas. A empresa também possui 07 processos de registro de 

marca junto ao INPI, sendo 04 concedidos para sua marca requerida nas classes 

conforme suas atividades empresariais. 

A Protensão Impacto LTDA vem se transformando ao longo do tempo sem deixar 

sua essência inovadora, e hoje, além de continuar com a construção de estruturas 

protendidas, em diversos campos da engenharia civil, também oferece uma série de 

soluções integradas para o mercado, como locação de estruturas de cimbramento, 

formas para lajes nervuradas, sistemas construtivos e módulos habitacionais. 
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Prêmios de Inovação 

Com seu DNA inovador, a Protensão Impacto LTDA se destaca não só no 

Estado do Ceará, mas também no cenário nacional, tendo seu esforço no 

desenvolvimento de novas tecnologias reconhecido por diversas entidades de apoio 

à inovação, como por exemplo: FINEP, FUNCAP, Endeavor, Sinduscon, entre outros 

tão importantes constantes da lista abaixo. 

 

Fonte: Site Impacto/2019 

 

Estrutura Organizacional 

A Impacto conta com uma estrutura enxuta e focada em resultados, trabalhando 

com a integração de suas gerencias para extrair o melhor de sua equipe. O 

presidente, Joaquim Caracas, representa todo movimento de inovação e apoio ao 

desenvolvimento de novas tecnologias na organização, que possui uma gerência 

específica de PD&I focada na criação de novos produtos, seja a partir de seus 

colaboradores internos, clientes ou parceiros, apoiada pela Presidência, Diretoria de 

Operações, a Gerencia Comercial e de Marketing. 

A empresa possui departamento próprio de desenvolvimento de novos produtos, 

com pesquisadores que usufruem de Centro de Usinagem e equipamentos de 

prototipagem na própria organização. 

As assessorias jurídica e de proteção à propriedade industrial são realizadas por 

parceiros terceirizados, complementando a estrutura organizacional da empresa, 

como pode ser observada a seguir. 
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Estrutura de PD&I 

 

A Impacto possui uma gerência de pesquisa, desenvolvimento e inovação focada 

na criação de soluções para os problemas da sociedade, principalmente no que se 

refere à oferta de soluções integradas para a construção civil. 

Com equipe capacitada e infraestrutura própria, a Impacto conta com laboratório 

de criação, equipamentos de prototipagem e centro de usinagem CNC para 

produção de seus novos produtos ou aperfeiçoamento dos produtos e sistemas já 

existentes. 

Além de estrutura própria, a Impacto mantém parcerias com Institutos de 

pesquisas no Brasil inteiro, incluindo ICT de Universidades Federais, laboratórios do 

SENAI, parcerias com grandes empresas privadas do setor metalúrgico de nível 

internacional. 

A empresa também mantém um programa de educação na área de formação 

técnica para jovens trabalharem na construção civil, fruto do desenvolvimento de 

metodologias próprias para educação e preparação desses jovens para o futuro. 

 

Inovação “in company” 

 

A capacidade inventiva do seu fundador, Joaquim Caracas, os prêmios de 

reconhecimento das novas tecnologias recebidos pela Impacto, a história da 

organização nas mais de duas décadas de existência, e o sucesso no mercado 

Nacional, formam a cultura da organização e servem de estímulo continuo ao 

desenvolvimento de novas soluções para a sociedade. 

A inovação na Impacto pode surgir em todos os níveis, estimulada pela cúpula da 

organização, qualquer funcionário pode sugerir melhorias de produtos e processos 

que são avaliadas e, caso a sugestão possua viabilidade para implementação, a 

Direção apoio e solicita os recursos necessários para o desenvolvimento da 

inovação. 
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Os colaboradores da Impacto têm reconhecimento pelos seus esforços e se 

integram à cultura da organização com valores fortes e sólidos baseados na 

inovação como meio de superar os desafios e proporcionar o bem-estar de todos. 

 

Inovação Aberta 

 

A inovação aberta constitui a implantação de mecanismos que permitam a 

colaboração de todos os interessados em desenvolver inovação em parceria com a 

Impacto, fortalecendo ainda mais a cultura da organização. 

Para não se perder o foco, normalmente a Inovação Aberta é realizada mediante 

regras estabelecidas em editais publicados para a sociedade, com a participação de 

todos, sejam funcionários da empresa ou não, como professores de ICT e qualquer 

empresa ou cidadão que atenda aos requisitos de candidatura ao edital de inovação 

aberta. 

As ideias propostas dentro das regras do edital são avaliadas e classificadas por 

ordem de prioridade e seus autores são recompensados com prêmios em dinheiro, 

normalmente até o terceiro colocado na classificação, podendo ainda participar do 

projeto e ter mais benefícios acordados com a organização. 

A inovação aberta é uma das modalidades de desenvolvimento tecnológico mais 

importante na atualidade para ampliar de maneira substancial a capacidade de 

inovação de uma organização. Com ela abre-se um horizonte promissor que envolve 

toda sociedade e amplia as possibilidades de atuação da empresa no mercado 

empresarial. 

 

Fontes de Financiamento 

 

As fontes de financiamento dos projetos de inovação na Impacto são 

diversificadas, há recursos próprios, mas também recursos de subvenção econômica 

das entidades de fomento à inovação, como FINEP, Funcap, SENAI, entre outras, e 

até recursos dos bancos de fomento são captados e aplicados pela empresa nas 

suas pesquisas. 
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Para acessar essas fontes de financiamento a Impacto apresenta projetos de 

inovação e os submetem a juntas de avaliações nos editais de subvenção 

econômica para concorrer aos recursos que subsidiam o desenvolvimento de novos 

produtos. Os projetos vencedores recebem os recursos que são auditados e 

monitorados pelas entidades de fomento, mediante rigoroso processo de 

acompanhamento e prestação de contas. 

O histórico de sucesso na área da inovação da Organização permite a busca de 

recursos até com grandes empresas internacionais para o desenvolvimento de 

projetos em conjunto, na modalidade de parceria ganha-ganha. 

 

Parcerias 

 

A Impacto Protensão é detentora de boa reputação no cenário econômico de 

nosso Estado, seja no meio da construção civil ou no seguimento empresarial em 

geral. Seu histórico de sucesso no campo da inovação atrai outras empresas para 

desenvolvimento de novas tecnologias em parceria. 

Seu fundador, Joaquim Caracas, possui excelente relação com empresários da 

construção civil e outros setores da economia, tem visão colaborativa e goza de 

prestígio como cidadão influenciador das novas gerações. 

Nesse contexto, vários produtos já foram desenvolvidos pela Impacto em 

parceria com outras empresas, inovações importantes que fortalecem ainda mais a 

disseminação da cultura da inovação para atender aos anseios da sociedade. 

Com esse espirito colaborativo, alguns pedidos de patentes da Impacto têm 

outras empresas como parceiras, que usufruem do “know how” da organização da 

capacidade inovativa de seus colaboradores, juntamente com os esforços e 

capacidade intelectual de seus parceiros fazem acontecer bons negócios. 
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O que é a Propriedade Industrial 

 

A Propriedade Industrial é um direito fundamental previsto na Constituição 

Federal em seu artigo 5º, mais precisamente no inciso XXIX, que “assegura aos 

autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como 

proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas 

e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País”. 

A Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), regulamenta os direitos e deveres à 

propriedade industrial, especificamente quanto a concessões de patentes; os 

registros de marcas; registros de desenhos industriais (design); registros de 

indicação geográfica; e ainda, contratos de transferência de tecnologia. No Brasil, o 

órgão competente para receber e deliberar pedidos de proteção relativos a esse 

tema, incluindo Direitos Autorais sobre programas de computador e Direitos Sui 

Generis sobre a Topografia de Circuitos Integrados, é o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial – INPI, autarquia pública federal administrada pelo governo 

central em nosso País. 

Do ponto de vista empresarial, a propriedade industrial pode ser considerada 

a área do direito que garante a proteção sobre suas criações e proporciona um 

ambiente competitivo saudável e favorável à inovação, amparado as organizações 

contra a concorrência desleal. 

 

Marcas 

 

Define-se como marca todo sinal distintivo e visualmente perceptíveis, 

utilizados para identificar e distinguir produtos e serviços no mercado, para certificar 

a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas, 

e ainda, para identificar produtos e serviços provindos de membros de uma 

organização. 

Pode-se dizer que a marca é o nome de batismo de uma organização quando 

ela nasce, é sobre a marca que se constrói uma reputação e é também através da 
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marca que se rejeita um produto ou serviços de uma organização, claro que levando 

em considerações experiências e depoimentos anteriores. 

Em resumo, marca é o nome pelo qual as pessoas identificam as empresas 

no mercado, distingue produtos e serviços uns dos outros, e atribuem critérios de 

avaliação para adquirir ou não bens e serviços na sociedade. 

As marcas são extremamente importantes para as organizações, elas devem 

ser registradas no INPI para que o direito fundamental previsto na constituição seja 

garantido, conforme estabelecido na LPI. 

Quanto a sua natureza, as marcas podem ser de produto ou serviço para 

distingui-los no mercado, podem ser de certificação para certificar determinadas 

características, ou ainda de representação da coletividade, chamadas marcas 

coletivas, para identificar membros ligados a uma associação por exemplo. 

Quanto a sua apresentação, as marcas podem ser nominativas, figurativas ou 

mistas, ou seja, nominativas quando a marca é representada por palavras sem letras 

estilizadas, como por exemplo, nome de remédios; as figurativas representadas 

somente por símbolos; e mista quando sua forma e apresentação se compõe de 

palavras e símbolos, como é o caso da marca da Impacto, que possui a secção de 

dois perfis “U” na sua logomarca. 

 

Patentes 

 

A patente é um título de propriedade temporário, concedido pelo Estado, que 

confere ao requerente o direito de impedir terceiros, de produzir, usar, colocar à 

venda, importar e vender PRODUTO ou PROCESSO objeto da CARTA PATENTE. 

A carta patente somente é concedida para produtos e/ou processos provenientes 

ou aplicados na atividade industrial, como bens replicáveis em fabricação industrial 

ou processos aplicados na fabricação de algum produto, como o processo de 

tingimento de um jeans. 

Quanta a natureza as patentes podem ser de Privilégio de Invenção para algo 

completamente novo, de Modelo de Utilidade para nova disposição construtiva que 

melhore o uso ou seu processo de fabricação, e ainda, de Certificado de Adição 

para desenvolvimento introduzido numa patente de privilégio de invenção. 
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O INPI somente concede carta patente para produtos e processos que atendam 

aos requisitos de novidade, atividade inventiva ou ato inventivo, e aplicação 

industrial. Criações como modelo de negócio, método comercial, metodologia 

operacional, entre outros, não são considerados patenteáveis, devendo ser 

observado outras formas de proteção quando possível. 

 

Desenhos Industriais 

 

O registro de Desenho Industrial é a forma de proteção para o design de um 

produto industrializado, que confere ao seu titular o direito de impedir a exploração 

comercial de PRODUTO que contenha linhas e formas semelhantes ao seu por 

parte de terceiros. 

Como exemplo de produtos passíveis de proteção como desenho industrial, 

pode-se citar o design de copos, pratos e xícaras, ou ainda, linhas e formas 

impressas nesses produtos; como também estampas em tecidos e outros produtos 

planos. 

Também pode-se proteger como desenho industrial objetos diversos como porta- 

canetas, baldes, entre outros; design de equipamentos como impressoras e outras 

máquinas; design de veículos automotores e até o design da borracha dos pneus, 

normalmente conhecidos por biscoito do pneu. Até os desenhos impressos em 

biscoitos comestíveis podem e são registrados como desenhos industriais. 

 

Programa de Computador 

 

O programa de computador pode ser protegido como registro junto ao INPI que 

emite um Certificado de Propriedade, documento este que garanti aos requerentes 

do registro de programa de computador a propriedade do código fonte, o qual fica 

arquivado no banco de dados do INPI e serve para inibir a concorrência desleal. 

Atualmente, com o advento da tecnologia da informação e comunicação para 

resolução de problemas da sociedade, muitas pessoas desenvolvem aplicativos e 

estes são protegidos como programa de computador junto ao INPI. 
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Vale ressaltar que não há na legislação brasileira e nem nos tratados 

internacionais, nenhum tipo de registro que garanta a exclusividade da exploração 

de uma ideia em si, como por exemplo, uma ideia de solução por aplicativo. A 

proteção é concedida para o programa de computador mediante o registro do código 

fonte, não para impedir que outras pessoas possam desenvolver outras soluções 

para os mesmos problemas, como por exemplo, um aplicativo para aproximar 

passageiros e o transporte automotivo. O objetivo do registro de software é criar 

uma barreira à entrada de novos concorrentes, que precisariam desenvolver seus 

próprios códigos e não sair pirateando os produtos sem investimentos em PD&I. 

 

Contratos de Transferência de Tecnologia 

 

Contratos de transferência de tecnologia também fazem parte da propriedade 

industrial (PI), pois são por meio deles que todos os ativos PI podem ser negociados 

de forma segura para resguardas os direitos e deveres das partes envolvidas. 

O INPI também é o Órgão nacional responsável pela averbação dos contratos de 

transferência de tecnologia, bem como, os contratos de franquias, os quais devem 

ter regras claras quanto ao pagamento de valores negociados e seus royalties para 

fins de respalda-los mediante terceiros no ambiente empresarial. 

 

Direito Autoral 

 

O direito autoral apesar de estar diretamente ligado às criações e suas formas 

de proteção, é tratado pela propriedade intelectual, uma área do direito mais ampla 

que a industrial. Os direitos autorais estão mais ligados a obras literárias, artísticas e 

culturais, tem tratamento especial na legislação que trata do registro de programa de 

computadores, mas não é um termo técnico abordado pela propriedade industrial. 

Neste manual, aborda-se o direito autoral com a finalidade de apresenta-lo como 

uma forma de proteção para personagens criados pela empresa, que possam 

ilustrar sua comunicação perante os clientes, como no caso mascote que a Impacto 
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utilizou por um determinado tempo, um boneco de concreto, que serviu como 

símbolo da organização. 

 

Topografia de Circuitos Integrados 

 

A Lei 11.484 de 31 de maio de 2007, dispõe sobre os incentivos às indústrias de 

equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre 

a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, 

instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 

Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 

da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 

2005 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2007). 

O INPI assume o papel de conceder os registros para topografias de circuitos 

integrados (TCI), constituindo-se ativos de negócio importante para o 

desenvolvimento econômico do País e estímulo à inovação e a competitividade 

empresarial 
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Proteção de marcas 

 

O processo de registro de marca pela busca de anterioridade para se verificar a 

viabilidade de registro da marca requerida junto ao INPI. Após a pesquisa inicial e 

tendo viabilidade de concessão do registro, faz-se o requerimento através de um 

sistema eletrônico do INPI, sistema esse denominado de e-marcas. 

O pedido de registro de uma marca é publicado pelo INPI na revista da 

propriedade industrial (RPI), veículo de comunicação oficial do Órgão para trazer 

transparência e tornar o processo transparente perante a opinião pública. 

A primeira publicação tem a finalidade de publicar o interesse do requerente no 

registro da marca e permitir que terceiros interessados na referida marca possam se 

opor ao processo e apresentar argumentos que comprovem seu legitimo interesse 

na marca e possa subsidiar o exame de mérito pelo analista do INPI, que o faz 

independentemente de oposição ou não, conforme os pré-requisitos da Lei da 

propriedade industrial. 

Após exame de mérito realizado pelo analista do INPI, amparado pela legislação, 

ele emite a decisão de deferir ou indeferir o pedido de registro da marca e publica na 

RPI. Se deferido, o requerente tem um prazo de 60 dias para pagar a taxa de 

proteção do primeiro decênio de vigência da marca e emissão do certificado de 

registro. Ao ser comprovado o pagamento ocorre a publicação da concessão do 

registro na RPI e a emissão do certificado em meio eletrônico. Se o requerente não 

efetuar o pagamento da taxa de decênio nos prazos legais, o processo é 

definitivamente arquivado e a marca pode ser requerida por outros interessados. 

Caso o pedido seja indeferido pelo INPI, abre-se um prazo de 60 dias para 

recurso, também publicado na RPI, cujo titular deverá fazê-lo para defender seu 

interesse na marca. Nessas condições, o prazo para análise de recurso e decisão 

final é impreciso e o tempo de espera pelo resultado final aumenta 

substancialmente. 

Normalmente, um pedido de registro de marca sem oposição de terceiros e 

aceito no exame de mérito, demora, aproximadamente 1,5 ano para se concluir, 

contando-se do deposito à concessão. 
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O registro de uma marca tem validade somente no território nacional, com 

vigência de 10 anos contados da sua concessão, podendo ser prorrogado por 

períodos iguais e sucessivos pelo seu titular. 

O detentor de um registro de marca deve zelar pelo mesmo, monitorar o registro, 

fazer as devidas prorrogações para mantê-lo vigente, deve utilizar a marca conforme 

concedida pelo INPI e, caso altere a logomarca, esta nova deve ser requerida 

novamente junto ao Órgão, sob o risco de ficar vulnerável ao pedido de caducidade 

do registro por uso irregular da marca da Organização. 

Vale ressaltar que há uma classificação de atividades empresariais com 45 

classes, sendo 34 para produtos e 11 para serviços, as quais contemplam as 

atividades das empresas que devem ter CNAEs (Classificação Nacional de 

Atividades Empresariais) compatíveis no CNPJ no caso de pessoas jurídicas, ou 

sejam profissionais liberais com documentação comprobatória das funções que 

exerçam, quando o requerimento da marca for em nome de pessoa física. 

É importante esclarecer que um mesmo nome pode servir de marca para 

empresas distintas que atuam em ramos de atividades completamente distintas, 

como é o caso da própria Impacto que possui sua marca registrada na área da 

construção civil, em mais de uma classe do INPI, mas também há uma marca 

Impacto para outra empresa de serviços médicos na classe 44. 

 

Proteção de inovações de produtos e processos 

 

As inovações de produtos e processos que atendam aos requisitos de 

patenteabilidade são protegidos como patente de invenção, de modelo de utilidade e 

ainda como certificados e adição. 

O processo de requerimento de patente possui um trâmite completamente 

distinto de um registro de marca, apesar de ser importante se fazer uma busca de 

anterioridade para análise do Estado da Técnica antes de se requerer uma patente 

junto ao INPI. 

Ao contrário da pesquisa de viabilidade realizada para um pedido de registro de 

marca, que tem relevância sendo realizada apenas no banco de dados brasileiro, 

uma busca de anterioridade para subsidiar o pedido de patente deve ser realizada 
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em outras bases de patentes internacionais, pois se existir algo semelhante em 

outros países o INPI não concederá patente para o requerente, mesmo que a 

suposta existente não esteja depositada no Brasil. 

Essa situação abordada no parágrafo anterior não é uma falha da nossa 

legislação, na verdade é uma convenção internacional que estabelece como 

requisito primordial para concessão de patentes o atributo de novidade absoluta, 

pois não se pode trazer uma tecnologia do exterior e requerê-la aqui no Brasil como 

se o requerente fosse o inventor, nem se pode levar um produto brasileiro para outro 

País e reivindica-lo como de outrem, consolidando-se uma condição universal para 

concessão de patentes no mundo todo. 

Um pedido de patente é constituído por um relatório descritivo, um quadro de 

reivindicações, desenhos (se for o caso) e resumo. Este documento deve ser 

suficientemente claro e preciso para que a invenção reivindicada possa ser replicada 

por terceiros após o fim do prazo de vigência da Carta Patente. Durante sua 

vigência, sua exploração somente pode ser realizada pelo detentor do direito ou por 

aquele que o proprietário da patente autorizar mediante contrato de licença de uso e 

pagamento de royalties. 

O processo de patente inicia-se pelo pedido que é protocolado através de um 

sistema eletrônico do INPI denominado e-patentes, é recebido para exame formal e, 

caso esteja dentro das especificações legais, ocorre a publicação do pedido na 

revista da propriedade industrial de patentes (RPI), veículo oficial do Órgão para 

publicar suas decisões. 

O pedido fica em sigilo por 18 meses, porém, caso o titular queira agilizar sua 

publicação ele pode requerê-la mediante pagamento de taxa específica. Em até 36 

meses o titular do pedido deve requerer o exame da patente também com 

pagamento de taxa especifica. A partir do 25º mês do depósito do pedido de patente, 

o titular também deve pagar taxas de anuidade para o INPI com fins de manutenção 

do processo. 

O prazo para concessão de uma patente no Brasil demora muito tempo, 

normalmente na área da construção civil é de aproximadamente 10 anos, prazo 

extremamente elevado e que prejudica os negócios das organizações e o 

desenvolvimento econômico e tecnológico do nosso País. Este é um problema de 
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gestão e que os governos devem se preocupar, mas também a sociedade civil e a 

classe empresarial devem cobrar mais eficiência do Estado. 

Em outras áreas o prazo de concessão pode ser menor, dependendo do volume 

de pedidos depositados no INPI, uma vez que a quantidade de analistas do Órgão é 

mais equilibrada com a demanda. 

A validade de uma patente depende da sua natureza e não podem ser 

prorrogadas, elas simplesmente caem em domínio público e qualquer interessado 

poderá explorar uma tecnologia após o prazo de validade da Carta Patente. Estes 

prazos são os seguintes: 

• Privilégio de Invenção (PI) – 20 anos 

• Modelo de Utilidade (MU) – 15 anos 

• Certificado de Adição (C1) – Vigência igual do PI que o C1 está vinculado. 

Acabou a vigência do PI, acaba a validade do C1 

 

Proteção de Desenhos Industriais 

 

O processo de registro de desenhos industriais (DI) é semelhante ao de 

patentes, porém, muito mais simples e rápido, com tempo de tramitação de 

aproximadamente 08 meses do depósito à concessão do registro. 

O pedido é constituído por um relatório descritivo das figuras ou fotografias do 

produto a ter seu design requerido, mostrando todos os lados do produto, 

compreendendo ainda uma página de reivindicações e os desenhos ou fotografias 

em si. 

No caso do DI também é possível fazer uma busca de anterioridade no banco de 

dados do INPI, no entanto, a ferramenta de pesquisa e a forma como os produtos 

são classificados proporcionam um resultado muito limitado e com respostas que 

dificultam sua avaliação quanto a viabilidade de registro. 

O processo de registro se inicia com o pedido que é realizado através de sistema 

de peticionamento eletrônico do INPI para desenhos industriais (DI). O Órgão recebe 

o pedido e faz exame preliminar, publicando o requerimento ou exigência formal 

para cumprimento pelo titular do processo. 
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O pedido pode ficar em sigilo por 180 dias por solicitação do requerente, porém, 

num prazo de 08 meses, aproximadamente, o INPI publica a concessão do pedido. 

Após esta última publicação, abre-se um prazo de 05 anos para pedido nulidade 

administrativa por qualquer interessado. 

 

A validade do registro de desenho industrial será de 10 anos, sendo prorrogável 

por mais 03 quinquênios, totalizando uma validade de 25 anos. Vale salientar deve 

pagar taxa de manutenção do registro a partir do 2º quinquênio, ou seja, no final do 

prazo de 05 anos da sua concessão. 

 

 

Proteção de Programas de Computador 

 

A proteção dos programas de computador é regulamentada pela Lei nº 9.609, de 

19 de fevereiro de 1998, seu processo de registro de programa de computador 

ocorre através do sistema de peticionamento eletrônico do INPI, denominado e-

software, enviando-se ao Órgão o requerimento juntamente com um resumo digital 

“hash” do código fonte, que fica sob a guarda do INPI para subsidiar possíveis 

decisões em questões judiciais. 

A exemplo de outros processos de registro junto ao INPI, ao receber o pedido de 

registro de programa de computador o Órgão realiza um exame preliminar para 

verificação das formalidades, podendo realizar exigência formal para ajustar alguma 

pendência, no entanto, caso o requerimento esteja correto, o INPI publica 

diretamente a concessão do registro e disponibiliza o certificado em meio eletrônico 

para o seu titular. 

O processo de nulidade do registro de programa de computador pode ser 

realizado administrativamente pelo INPI ou judicialmente por qualquer interessado. 

O INPI fornecerá toda documentação mediante ordem judicial que passará por 

perícia e a decisão final será publicada na RPI, seja pela manutenção do registro ou 

pela sua anulação. 



62 

 

O registro de programa de computador tem validade internacional nos países que 

aderiram a convenção de Berna pelo prazo de 50 anos, e os direitos de propriedade 

são passados para herdeiros como qualquer outro bem de direito. 

 

 

Proteção de Direitos Autorais 

 

A proteção de outros tipos de direitos autorais é realizada em outras instituições 

que integram o sistema de proteção à propriedade intelectual no Brasil. As obras 

literárias assim como também o personagem “mascote da Impacto” tem seu registro 

realizado na Biblioteca Nacional. 

Obras artísticas, músicas e outras criações do intelecto humano tem outras 

formas de proteção, como, por exemplo projetos arquitetônicos que possuem 

legislação específicas e são protegidos por Órgãos que regulamentam as atividades 

de engenharia no País. 

 

Proteção da Topografia de Circuitos Integrados 

 

O processo de registro é semelhante ao registro de programa de computador, 

porém, há um sistema próprio para requerimento denominado e-chip. O pedido 

passa pelo exame formal onde se verifica o atendimento das exigências legais e, 

caso atendidas, o INPI já publica a concessão do registro na RPI. 

A vigência do registro da topografia de circuito integrado tem alidade territorial, 

ou seja, apenas no País, e seu prazo de vigência é de 10 anos não prorrogáveis. 

 

Requerimento e acompanhamento junto ao INPI 

 

O requerimento de patentes; marcas; desenhos industriais; indicação geográfica; 

Topografia de Circuitos Integrados, e ainda, averbação dos contratos de 

transferência de tecnologia são realizados através de sistemas próprios de 
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peticionamentos eletrônicos junto ao INPI, devem atender aos requisitos e 

regulamentos legais, e ter acompanhamento sempre por departamento próprio ou 

através de empresas especializadas e contratadas para este fim. 

O acompanhamento dos processos durante a tramitação entre o requerimento e 

a concessão é extremamente importante e deve atender exigências particulares 

para cada um dos ativos de propriedade industrial. 

Vale ressaltar que alguns despachos do INPI publicados nas RPIs têm prazos a 

serem cumpridos, seja para simples pagamento de taxas, para manifestações, 

recursos ou outras petições especificas dependendo da área de proteção. 

O acompanhamento dos processos deve ser contínuo e seguro, afinal de contas 

trata-se de ativos importantes e valiosos da organização. 

 

Termo de Confidencialidade e Sigilo 

 

Os ativos de propriedade industrial são extremamente importantes para a 

estratégia competitiva das empresas, desse modo, a confidencialidade e o sigilo são 

imprescindíveis para o sucesso dos negócios. 

As pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento da inovação na 

organização devem assumir o compromisso de manter sigilo absoluto sobre o 

andamento das pesquisas e desenvolvimento de novos produtos e serviços da 

organização. 

O termo de confidencialidade e sigilo deve fazer parte do cotidiano da empresa 

nas relações trabalhistas, seja por meio de documento específico ou através de 

cláusulas inseridas nos contratos de trabalho por tempo indeterminado ou por 

projetos. 

Este manual traz uma série de formulários que se incorporam a política de 

gestão da inovação na Impacto, os quais garantem mais segurança à organização. 
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V CAPÍTULO: 

FORMULÁRIOS 
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Formulários 

 

A Protensão Impacto LTDA adota os formulários apresentados nesse manual, os 

quais se integram ao sistema de gestão da propriedade industrial na Organização. 

Todos os envolvidos nos processos de inovação da Impacto devem fazer uso 

dos formulários aqui anexados para facilitar a gestão das atividades e permitir o 

rastreamento dos documentos que integram a proteção da propriedade industrial na 

organização. 
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Autorização de Serviços Técnicos Especializado 

 

Autorização de Serviços Técnicos Especializado 

EMPRESA CONTRATANTE PROTENSÃO IMPACTO LTDA Nº 

ÁREA DA DEMANDA 
 

(   ) PEDIDO DE PATENTE    (   ) REGISTRO DE MARCA   (   ) DESENHO INDUSTRIAL 

(   ) PROGRAMA DE COMPUTADOR    (   ) TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO 

(  ) DIREITO OUTORAL  (  ) OUTRAS DEMANDAS:______________________________ 

PRESTADORA DO 
SERVIÇO: 

IMPAR CONSULTORIA E PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL LTDA 

CONSULTOR(ES): PAULO GRANGEIRO E MOACINEIDE MARTINS 

DESCRIÇÃO DA DEMANDA 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

OBS: Deve-se anexar a este documento o formulário específico da área de 

demanda para que o prestador de serviços possa iniciar suas atividades. 

 

_______________, ____ de __________ de ______ 

 

___________________________________ 

Nome do responsável e assinatura 
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Registro de Marcas 

 

Registro de Marca 

EMPRESA CONTRATANTE PROTENSÃO IMPACTO LTDA AS. Nº 

TITULAR DO PEDIDO DE 
REGISTRO 

NOME: 

CPF/CNPJ 

MARCA  

FORMA DE APRESENTAÇÃO 
(   ) NOMINATIVA 
(   ) FIGURATIVA 

(   ) MISTA 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ASSINALADAS PELA MARCA 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

PRESTADORA DO SERVIÇO: 
IMPAR CONSULTORIA E PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL LTDA 

CONSULTOR(ES): PAULO GRANGEIRO E MOACINEIDE MARTINS 

 

 

 

_______________, ____ de __________ de ______ 

 

___________________________________ 

Nome do responsável e assinatura 
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Requerimento de Patente 

 

Requerimento de Patente 

EMPRESA CONTRATANTE PROTENSÃO IMPACTO LTDA AS. Nº 

DEPOSITANTE 
NOME: 

CPF/CNPJ 

 

OUTROS DEPOSITANTES 

NOME: 

CPF/CNPJ 

TELEFONE: 

TÍTULO DO PRODUTO E/OU 
PROCESSO 

 

INVENTOR 
NOME: 

CPF/CNPJ 

 

OUTROS INVENTORES 

NOME: 

CPF/CNPJ 

TELEFONE: 

BREVE DESCRIÇÃO DO PRODUTO/PROCESSO 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

PRESTADORA DO SERVIÇO: 
IMPAR CONSULTORIA E PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL LTDA 

CONSULTOR(ES): PAULO GRANGEIRO E MOACINEIDE MARTINS 

 

_______________, ____ de __________ de ______ 

 

___________________________________ 

Nome do responsável e assinatura 
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Registro de Desenho Industrial 

 

Registro de Desenho Industrial 

EMPRESA CONTRATANTE PROTENSÃO IMPACTO LTDA AS. Nº 

DEPOSITANTE 
NOME: 

CPF/CNPJ 

 

OUTROS DEPOSITANTES 

NOME: 

CPF/CNPJ 

TELEFONE: 

TÍTULO DO PRODUTO  

AUTOR 
NOME: 

CPF/CNPJ 

 

OUTROS AUTORES 

NOME: 

CPF/CNPJ 

TELEFONE: 

BREVE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

PRESTADORA DO SERVIÇO: 
IMPAR CONSULTORIA E PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL LTDA 

CONSULTOR(ES): PAULO GRANGEIRO E MOACINEIDE MARTINS 

 

_______________, ____ de __________ de ______ 

 

___________________________________ 

Nome do responsável e assinatura 
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Registro de Programa de Computador 

 

Registro de Programa de Computador 

EMPRESA CONTRATANTE PROTENSÃO IMPACTO LTDA AS. Nº 

TITULAR 
NOME: 

CPF/CNPJ 

 

OUTROS TITULARES 

NOME: 

CPF/CNPJ 

TELEFONE: 

TÍTULO DO PROGRAMA  

AUTOR 
NOME: 

CPF/CNPJ 

 

OUTROS AUTORES 

NOME: 

CPF/CNPJ 

TELEFONE: 

OBJETIVO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

PRESTADORA DO SERVIÇO: 
IMPAR CONSULTORIA E PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL LTDA 

CONSULTOR(ES): PAULO GRANGEIRO E MOACINEIDE MARTINS 

 

_______________, ____ de __________ de ______ 

 

___________________________________ 

Nome do responsável e assinatura 
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Direitos Autorais 

 

Registro de Direitos Autorais 

EMPRESA CONTRATANTE PROTENSÃO IMPACTO LTDA AS. Nº 

TITULAR 
NOME: 

CPF/CNPJ 

 

OUTROS TITULARES 

NOME: 

CPF/CNPJ 

TELEFONE: 

TÍTULO DA OBRA  

AUTOR 
NOME: 

CPF/CNPJ 

 

OUTROS AUTORES 

NOME: 

CPF/CNPJ 

TELEFONE: 

BRAVE DESRIÇÃO DA OBRA 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

PRESTADORA DO SERVIÇO: 
IMPAR CONSULTORIA E PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL LTDA 

CONSULTOR(ES): PAULO GRANGEIRO E MOACINEIDE MARTINS 

 

_______________, ____ de __________ de ______ 

 

___________________________________ 

Nome do responsável e assinatura 
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Registro de Topografia de Circuito Integrado 

 

Registro de Topografia de Circuito Integrado 

EMPRESA CONTRATANTE PROTENSÃO IMPACTO LTDA AS. Nº 

DEPOSITANTE 
NOME: 

CPF/CNPJ 

 

OUTROS DEPOSITANTES 

NOME: 

CPF/CNPJ 

TELEFONE: 

TÍTULO DA TCI  

CRIADOR 
NOME: 

CPF/CNPJ 

 

OUTROS CRIADORES 

NOME: 

CPF/CNPJ 

TELEFONE: 

BREVE DESCRIÇÃO DA TCI 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

PRESTADORA DO SERVIÇO: 
IMPAR CONSULTORIA E PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL LTDA 

CONSULTOR(ES): PAULO GRANGEIRO E MOACINEIDE MARTINS 

 

_______________, ____ de __________ de ______ 

 

___________________________________ 

Nome do responsável e assinatura 
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CONTRA CAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTENSÃO IMPACTO LTDA 

OUTROS DADOS DA IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


