
EUREKA!
Existem várias formas de proteger a sua ideia. 

Apresentamos abaixo algumas opções com seus prós e contras.

Cabe à você decidir qual caminho vai seguir, e vamos juntos, pois alguns têm gastos financeiros e 

tempo de dedicação bastante intensos que requerem atenção.

Lembre-se que invenção não é inovação e nem sempre a patente é a melhor opção.

Vamos lá!

O registro de programa de computador (software) 
assegura a autoria para comercializá-lo de modo 
legítimo com o registro de seu código-fonte ou 
código-objeto.  Saiba mais

Registro de Software

Patente
A patente é um título de propriedade 
temporária sobre a criação de uma nova 
tecnologia que pode ser um produto, processo 
ou serviço. São classificadas em: patente de 
invenção e patente de modelo de utilidade.
O solicitante acompanha o processo por todo 
período ao lado da agits. Saiba mais

Prós Contra

Proteção contra concorrência
desleal, como a pirataria

Útil para participar de
licitações governamentais

Mudanças no código exigem novo 
registro para garantir a 

proteção e isso pode gerar custos 

Pró Contras

Prós Contra

A análise no INPI sobre uma invenção 
leva em média 10 anos e durante todo 
esse tempo a anuidade deve ser paga 

pela Unifesp, que é a titular da patente

O documento de depósito de pedido de 
patente descreve a invenção nos 

mínimos detalhes. O INPI, após 18 
meses do depósito, publicará essas 

informações

Dá autenticidade ao documento digital 
em qualquer lugar do mundo

Permite comercializar sua 
invenção sem concorrência e 
ganhar royalties durante 20 

anos (a contar da data do 
pedido de patente)

Ainda não há cultura de registro com 
DOI no Brasil 

Pode ser aplicado a qualquer
 conteúdo digital

Pró Contra
Permite cópia e compartilhamento 

com menos restrições que os 
tradicionais “direitos reservados” 

“todos direitos reservados”

Nem sempre a flexibilização das formas 
de compartilhamento é bem vinda pelo 

autor

D
DOI®

DOI
É a sigla de digital object identifier, um identificador 
único e permanente de um documento na internet 
que, além de identificar, localiza a publicação 
online. É muito usado em publicações científicas. 
Saiba mais

Creative Commons
É uma organização não governamental sem fins 
lucrativos com objetivo de expandir a quantidade 
de obras criativas disponíveis. Há diferentes tipos 
de licenças que regulam a maneira com que a 
propriedade intelectual pode ser utilizada por 
terceiros. Saiba mais

R

Pró Contra

Está garantido pelo artigo 5º da 
Constituição Federal 

Representa uma forma de propriedade 
intelectual e não de marca registrada 

É um conjunto de Leis que garantem o uso da 
veiculação da propriedade cultural, dando ao autor 
o direito exclusivo do uso de suas obras e criações.
De acordo com a legislação brasileira, podem 
receber direito autoral: livros, textos literários, 
conferências, coletâneas, ilustrações, gravações
de áudio, videogames, cartas geográficas, roteiros 
cinematográficos, composições musicais,
fotografias, letras e partituras. Saiba mais

Direitos Autorais

Prós Contras
A análise no INPI para uma inovação 

leva em média 10 anos e durante todo 
esse período é preciso acompanhar o 

processo lado a lado com a agits.

O inventor precisa revelar os detalhes 
do desenho

O registro dura 10 anos e pode ser 
renovado por três períodos de 5 anos 

Garante a segurança da pessoa física ou 
jurídica

Desenhos Industriais
É o conjunto plástico ornamental de linhas e cores 
que resulta em um produto visual novo e original 
na configuração externa e que pode servir de tipo 
de fabricação industrial.  Saiba mais

Prós Contras
No Brasil, não há legislação específica 

para seu uso
Substitui procedimentos 

burocráticos

Permite de vários processos com 
autenticação única no globo

Blockchain
A blockchain (conhecida como “protocolo da 
confiança”) é uma tecnologia de registro 
descentralizadora que garante medidas de 
segurança nas transações de dados. As bases de 
registros e dados distribuídos e 
compartilhados têm a função de criar um índice 
global para todas as transações. Saiba mais

A marca é composta por um conjunto de ações e 
materiais produzidos, exigindo disciplina em seu 
gerenciamento. Em relação ao uso, é fundamental 
atenção aos pormenores, pois estes conferem 
credibilidade, diferenciação e exclusividade à 
marca. Veja o manual de uso da marca 
Unifesp aqui. Saiba mais

Marca Unifesp

Prós Contras

É preciso provar 
minuciosamente a origem do 

produto a cada lote de produção

Danos ambientais na região 
podem impactar negativamente 

a produção 

Aumenta competitividade no 
mercado

Dá visibilidade à região

Não tem tempo determinado de 
uso

Indicação Geográfica
É o registro da indicação geográfica e de 
procedência de um produto ou serviço. 
Representam a imagem associada à tradição e à 
reputação de uma região específica, sendo 
comumente usado em produtos alimentícios. No 
Brasil, temos exemplos de café, vinhos e queijos 
que recebem a indicação geográfica e de 
procedência. Saiba mais

Indicação
Geográ�ca

Prós Contras
Garante ao  titular o direito de 

explorá-lo

Concedida por 10 anos e permite que 
terceiros não reproduzam ou a insiram 

em circuito integrado

Não estão protegidos os processos, 
conceitos, sistemas e técnicas que a 

topografia se baseie

Série de imagens que representam a configuração 
tridimensional das camadas que compõem um 
circuito integrado com funcionalidade eletrônica. 
Saiba mais

Topografia de Circuitos
Integrados

Você viu algumas das várias possibilidades de registro da sua 
invenção. Para te ajudar e agilizar os processos, agits fez um

formulário de pré-avaliação de invenção. Se você já possui todas as 
informações do item que deseja fazer o registro, clique no botão 

abaixo para ter acesso ao formulário.

AGORA É COM VOCÊ!

ACESSAR

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes
https://www.doi.org/
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais
https://www.bn.gov.br/servicos/direitos-autorais
https://tecnoblog.net/227293/como-funciona-blockchain-bitcoin/
https://www.unifesp.br/reitoria/dci/comunicacao/manual-da-marca-unifesp
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/indicacao-geografica/o-que-e-indicacao-geografica-ig
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/topografias-de-circuitos-integrados
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/guia-basico
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkjAAatABx6EDb3xPbRVbwrOH3m9YHoVELew1VSpAoqd9LLQ/viewform



