


APRESENTAÇÃO

O design é uma das áreas habilitadas a fazer, por meio dos artefatos que cria, a aliança 
entre negócios, tecnologias e pessoas. Esses artefatos podem se tornar ativos para a 
empresa e oferecer a ela protagonismos e diferenciais estratégicos junto ao mercado. 

No entanto, tais artefatos só se tornam ativos empresariais de fato, quando a organiza-
ção mostra-se capaz de entregar ao público essas soluções de forma exclusiva. Por isso, 
os segredos industriais e a propriedade intelectual costumam exercer o papel estratégico 
de guardião dessas soluções. A Propriedade Intelectual, por exemplo, oferece mecanis-
mos extremamente úteis para a proteção legal dessas soluções e artefatos, que normal-
mente derivam da atividade projetual do Design.

Embora o mercado já tenha percebido o valor estratégico de proteger esses ativos cria-
dos pelo Design, faz-se importante reconhecer que a própria academia, muitas vezes, 
subjuga esse valor. A vivência enquanto professor universitário, avaliador de cursos e 
pesquisador na área de Design levou-me a perceber que muitas escolas brasileiras ainda 
preparam o aluno para atuar de forma exclusivamente operacional, sem que o acadêmico 
sequer entenda o potencial estratégico que ele pode desempenhar.

A virada de chave na conscientização e capacitação pode ser articulada por meio de 
diferentes ações. Desde o nível estrutural - incluindo, por exemplo, o conteúdo na ma-

Quando atuei como docente no IFSC tive o privilégio de participar com um grupo de pro-
fessores (o mesmo grupo viria a protagonizar, mais tarde, o case de sucesso relatado 

Industrial do IFSC (BR30/2015/004942-1), certamente nossa iniciativa abriu caminhos 
para a parceria que colheu tantos resultados depois. Acredito que esse seja um excelente 
exemplo prático que ilumina um, dentre os vários caminhos, como destravar engrena-
gens institucionais. Uma vez que, demonstrou o valor de proteger artefatos e soluções 
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sionais de Design, ampliando a cultura sobre a propriedade intelectual e estimulando seu 
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INTRODUÇÃO

O Design é uma atividade dedicada a desenvolver conceitos visuais para produ-
tos, aspectos físicos de materiais, desenhos de rótulos, formas de embalagens, 
entre tantas outras coisas que conferem características distintivas (FERREIRA, 
2012).

Neste sentido, à importância do Design para a indústria, o comércio e o setor 
produtivo em geral, o Conselho Internacional das Organizações de Design In-
dustrial (International Council of Societies of Industrial Design - ICSID) esclarece 
que o Design é uma ferramenta poderosa e competitiva capaz de transpassar os 
limites de sua essência por meio de experiências inovadoras fornecendo novos 
valores e vantagens em esferas econômicas e sociais (ICSID, 2019).

O Design é um ativo econômico de valor estratégico para qualquer empresa 
conseguir distinguir-se da concorrência e consolidar sua posição no mercado. 
“Embora não diretamente ligado ao desempenho funcional de produtos, a as-
sociação de estética e estilo a propostas de valor empresariais é um elemento 
criativo e baseado em conhecimento economicamente útil” (FERREIRA, 2012, 
p.22).

A partir das vantagens econômicas conferidas pelo Design, que podem di-
ferenciar produtos e empresas dentre seus concorrentes, cabe uma reflexão 
quanto a função de proteção necessária para coibir práticas ilícitas de con-
corrência desleal, como a pirataria e outros artifícios fraudulentos e deso-
nestos, com a intenção de desviar a clientela do concorrente. É neste ponto 
que se destaca a importância da Propriedade Intelectual (PI).

Ressalta-se que a PI possui mecanismos de proteção para tudo aquilo que 
é fruto da capacidade intelectual humana. Entende-se então que uma das 
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suas funções é auxiliar as pessoas na proteção do seu patrimônio material 
ou imaterial (BARBOSA, 2009). Além disso, a PI concede ao criador direitos 
sobre sua criação, sua proteção frente a crimes intelectuais e consequên-
cias econômicas, sendo, portanto, relevante para a economia de um país. 
“É o meio formal de proteger e facilitar a valorização econômica de ativos 
intangíveis, pois esses são vistos como impulsionadores do crescimento e 
desenvolvimento econômico e social de uma população, organização, re-
gião ou nação” (SEMLER, 2017, p. 45).

A PI pode ser protegida por diversos mecanismos, como concessão de 
patentes, registros de programa de computador, desenho industrial, direito 
autoral e muitos outros, dos quais alguns podem ser aplicados para a pro-
teção dos produtos oriundos da atividade de Design, sendo o mais comum 
deles o desenho industrial.

O do mínio destes mecanismos no meio empresarial brasileiro, no qual se 
incluem as empresas dedicadas ao Design tem apresentado tendência de 
crescimento de acordo com os relatórios anuais do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) (INPI, 2018). No entanto cabe perguntar o que pode 
ser esperado como resultado deste tipo de proteção na esfera acadêmica 
dedicada ao ensino do Design?

cursos superiores de Design dedicam um considerável número de horas em 
disciplinas, em atividades criativas e práticas aplicadas ao processo de en-
sino-aprendizagem das técnicas do Design, o que pode resultar em produtos 
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originais ou até mesmo inovadores, que precisam de proteção, conferido pela 
PI, para garantir o direito patrimonial das instituições e autoral dos inventores.

Os cursos de ensino superior, especificamente aqueles de graduação 
bacharelado e tecnologia, ou até os cursos de especialização, foram se-
lecionados como público alvo da pesquisa e para o desenvolvimento da 
cartilha (produto deste estudo) por serem os formadores e capacitadores 
de recursos humanos que irão trabalhar no setor produtivo. Disponibilizar 
essas informações à esse grupo de pessoas permite que os profissionais 
se familiarizem com a cultura da propriedade intelectual desde o início de 
sua formação, para chegar no mercado já com essa capacitação, ao passo 
que, no caso da seleção dos cursos stricto sensu (mestrado e doutorado), 
justifica-se também pela possibilidade de familiarizar os acadêmicos com 
o tema da PI, pois estes serão os próximos professores que vão ensinar 
os futuros alunos de Design, ou pesquisadores que irão contribuir para o 
avanço da ciência nessa área do conhecimento.

Os temas como Design e PI estão distantes em sua interação acadêmica, 
mas será cada vez mais necessária a sua aproximação, pois um exercita a 
capacidade de criação e o outro exercita o direito de proteção das criações 
que são disponibilizadas no mercado.

Esta cartilha foi criada para contribuir com a comunidade acadêmica do De-
sign, com o intuito de orientar quanto às formas de proteção que a PI confere 
aos produtos oriundos do Design, bem como conscientizar da importância e 
dos benefícios deste tipo de proteção.
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IMPORTÂNCIA DO DESIGN 
PARA A INDÚSTRIA

Antes de abordar a importância do Design, é fundamental conceituar 
este termo sob uma óptica mais técnica e pragmática: segundo Ferreira 
(2012, p.12-13), o Design

[...] refere-se a características distintivas, mas essencialmente ornamen-
tais de bens (produtos físicos) como o aspeto geral do artigo, o desenho de 
um rótulo (duas dimensões) ou a forma de uma embalagem (três dimen-
sões). O Design é, portanto, uma forma de comunicação (uma sinalização 
“suave” de natureza “comercial”) da empresa embutida nos seus produtos, 
equipamentos de apoio ou merchandising. O Design dota de identidade vi-
sual a oferta, conferindo novas qualidades ao produto com o objetivo de 
atrair atenções e reter afetividades

Design para a indústria, comér-
cio e o setor produtivo em geral, o Conselho Internacional das Organizações 
de Design Industrial (International Council of Societies of Industrial Design
- ICSID) esclarece que o Design é uma ferramenta poderosa e competitiva, 
capaz de transpassar os limites de sua essência através de experiências 
inovadoras fornecendo novos valores e vantagens em esferas econômicas 
e sociais. O Design tem como trunfo o olhar otimista para superar as dife-
renças entre o que é e o que é possível. Também está em sua essência re-
solver problemas através de soluções criativas com a intenção de melhorar 
a qualidade de vida através de produtos, sistemas, serviços e experiên-
cias inovadoras, bem como, também, tornar negócios me-
lhores transformando problemas em oportu-
nidades (ICSID, 2019).

Além dessa característica 
inovadora e criativa do De-
sign, pode-se analisar essa 
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atividade com foco na vantagem competitiva agregada ao Design e sua gran-
de amplitude de atuação, pois

Considerando essas vantagens econômicas conferidas pelo Design, que 
podem diferenciar produtos e empresas dentre seus concorrentes, cabe 
uma reflexão quanto a função de

o Design é um ativo econômico cujo valor estratégico está em conseguir uma 
vantagem distintiva face à concorrência. O Design pode ser visto como um atri-
buto intangível e uma característica em si mesma. Embora não diretamente 
ligado ao desempenho funcional de produtos, a associação de estética e estilo 
a propostas de valor empresariais é um elemento criativo e baseado em co-
nhecimento economicamente útil. Esta abordagem à inovação é expectável em 
várias áreas de atividade econômica, desde setores dominados por fornecedo-
res como as indústrias tradicionais até a estratos organizacionais dominados 
por pequenas e médias empresas (FERREIRA, 2012, p.22).

Além dessa característica inovadora e criativa do Design, pode-se analisar 
essa atividade com foco na vantagem competitiva agregada ao Design e 
sua grande amplitude de atuação, pois

Considerando essas vantagens econômicas conferidas pelo Design, que 
podem diferenciar produtos e empresas dentre seus concorrentes, cabe uma 
reflexão quanto a função de proteção, proporcionada pela PI, para coibir prá-
ticas ilícitas de concorrência desleal, como a pirataria e outros artifícios frau-
dulentos e desonestos, com a intenção de desviar a clientela do concorrente. 

A PI impacta diretamente na estratégia econômica das empresas, pois ela 
garante, ao desenvolvedor um monopólio temporário, que tem “a possibi-
lidade de, por meio de um sistema de proteção à propriedade intelectual, 
proibir, permitir ou limitar a sua utilização, venda ou reprodução” (GONTIJO, 

invenção, de acordo com os mecanismos que serão abordados a seguir.
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ASPECTOS BÁSICOS 
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A PI, tema abordado com mais ênfase nos últimos anos como uma polí-
tica pública governamental por meio da disseminação de sua cultura, é o 
viés apropriado para adquirir direitos morais e patrimoniais das criações, 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, do original em 
inglês World Intellectual Property Organization - WIPO), em sua Convenção 
fundadora, assinada em 14 de julho de 1967 e alterada em 28 de setembro 

-
ções e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios 

industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às 
-

corrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual 

Como a própria denominação diz, a PI oferece mecanismos de proteção para 
todas as criações derivadas da atividade intelectual do ser humano, incluindo 
aquelas oriundas do Design, nas suas mais diversas formas de apresenta-
ção, conforme será exposto posteriormente neste trabalho. É o mecanismo 

Cr
éd

ito
: F

re
ep

ik



Aspectos Básicos da Propriedade Intelectual13

para proteger os direitos patrimoniais do criador, mas também os direitos de 
exploração econômica dos seus inventos, conforme conceitua a Associação 

Propriedade Intelectual é a área do Direito que, por meio de leis, garante a 
inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto - seja nos do-

terminado período de tempo, recompensa pela própria criação (ASPI, 2019, p.1) 
  Ao criador são concedidos direitos sobre sua criação, sua proteção frente a 
crimes intelectuais e consequências econômicas, mas não apenas para o cria-
dor, pois seus reflexos têm impacto na economia de um país. “É o meio formal 
de proteger e facilitar a valorização econômica de ativos intangíveis, pois esses 
são vistos como impulsionadores do crescimento e desenvolvimento econô-
mico e social de uma população, organização, região ou nação” (SEMLER, 2017, 
p. 45), pois a inovação tecnológica é o alicerce da competitividade entre nações 
que atuam em um cenário globalizado (AMORIM-BORHER et. al., 2009).

Existem diferentes modalidades pelas quais a PI pode ser protegida, sendo 
que estas podem ser agrupadas em três principais classes (JUNGMANN, 2010):

I – Direito Autoral, que inclui o direito de autor, direitos conexos e progra-
ma de computador; 

II – Propriedade Industrial, que insere marca, patente, desenho industrial, 

do, cultivar e conhecimento tradicional. 

Assim, os bens imateriais abarcados pela propriedade intelectual e que 
são atendidos por legislações e por normas no território brasileiro são: pa-
tente de invenção, patente de modelo de utilidade, registro de computador, 
registro de desenho industrial, registro de marcas, registro de indicações 

grados e registro de direitos autorais (JUNGMANN, 2010). Estes itens re-
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lacionados ao Design serão abordados com detalhes ainda neste capítulo.

por fomentar a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo, me-
diante a cooperação entre os países, para estimular e induzir a criação de 
novos tratados internacionais e a modernização das legislações nacionais. 
Em 1974, a OMPI adquiriu o status de organismo especializado da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) (PIMENTEL, 2012).

Como citado anteriormente, as modalidades de direitos de PI podem ser 
subdivididas em três principais grupos, conforme apresentando na Figura 
1.

A seguir, serão detalhadas algumas dessas modalidades, em especial: Di-
reito de Autor, Marca, Patente e Desenho Industrial, pois são as afetas dire-
tamente às criações que podem se originar dentro de um curso superior em 
Design.

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL

DIREITO 
AUTORAL PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

PROTEÇÃO
SUI GENERIS

• Direito de Autor
• Direitos Conexos
• Programa de
   Computador

• Marca
• Patente
• Desenho Industrial
• Indicação Geográfica
• Segredo Industrial &
Repressão à Concorrência
Desleal

• Topografia de Circuito Integrado
• Cultivar
• Conhecimento Tradicional

Figura 1 – Modalidades de direitos de PI.

Fonte: JUNGMANN, 2010.
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O Direito de Autor é regido, no Brasil, pela Lei de Direito Autoral (Lei nº 
9.610/1998). A proteção de direitos autorais independe de registro, sendo de 
uso exclusivo do autor ou daqueles autorizados por ele. Nas criações de-
correntes de contrato de trabalho ou prestação de serviço, o autor, mesmo 
cedendo os direitos sobre a obra para o contratante, possui o direito moral de 
ter seu nome citado e reconhecido (BRASIL, 1998).

O prazo de vigência dos direitos patrimoniais do autor é de 70 anos contados 
a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento. O prazo de 
vigência dos direitos patrimoniais no caso de obras anônimas, audiovisuais e fo-

posterior ao de sua primeira publicação. Os direitos sobre obras anônimas ca-
bem a quem publicá-las (BRASIL, 1998).

As principais informações acerca do Direito de Autor estão compiladas 
na Figura 2.

A lista de obras passíveis de registro de direitos autorais é bastante extensa: 

cos; conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; obras 

DIREITO DE AUTOR
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Título

Objeto da
proteção

Requisitos

Legislação

Direito assegurado
Registro de 

Direito Autoral

Criações literárias, 
artísticas, científicas

Criações do espírito 
humano no âmbito 
de obras literárias, 

artísticas e científicas

Lei do Direito Autoral
9.610/1998

Moral: inalterabilidade 
da obra

Patrimonial: aproveitamento 
econômico por meio de 
publicação, reprodução, 

execução, tradução 
e qualquer outra 

modalidade de difusão

Prazo de
validade

Da criação da obra 
até 70 anos após o 

ano subsequente ao 
falecimento do autor

Onde requerer
Obras literárias, 

musicais e artísticas:
Fundação Biblioteca Nacional

Plantas, projetos:
Conselho Federal de 

Engenharia e Arquitetura

Observação
O registro não
é obrigatório

Observação
Livros, artigos, 

letras de músicas, 
quadros, esculturas, 

projetos arquitetônicos

Figura 2 – Principais informações sobre Direito de Autor

Fonte: UTFPR (2019).

e outras transformações de obras originárias 
(que não estejam no domínio público), desde 
que previamente autorizadas e se apresen-
tem como criação intelectual nova (BRASIL, 
1998).

Também são aceitas para registro, 

de seu autor e/ou detentor dos direitos 
autorais patrimoniais, as seguintes obras: 
coletâneas ou compilações, como seletas, 
compêndios, antologias, enciclopédias, dicioná-
rios, jornais, revistas, coletâneas de textos legais, de 
despachos, de decisões ou de pareceres administrativos, parlamentares ou 
judiciais, desde que, pelos critérios de seleção e organização, constituam 
criação intelectual (BRASIL, 1998).
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REGISTRO DE MARCA
A marca é a PI mais utilizada no Brasil, sendo regulamentada pela Lei da 

Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). 

As principais informações acerca do registro de Marcas estão compiladas 
na Figura 3.

O registro de marca é um título de propriedade concedido pelo Estado, que ga-

ou serviço que o diferencie dos demais. Sendo assim, sinais que não sejam visu-
almente perceptíveis, como aromas ou sons, não serão amparados legalmente 
como marcas (BRASIL, 1996).

O prazo de vigência é de 10 anos contados a partir da data de concessão, 
prorrogáveis por períodos sucessivos de 10 anos, desde que seja solicitada 
a prorrogação no último ano de vigência do registro (BRASIL, 1996).

Título
Certificado de 

Registro de Marca

Objeto da
proteção

Signos distintivos 
de um produto, 

empresa ou serviço

Requisitos
Compatibilidade da marca 

dos produtos e serviços 
com os respectivos 

ramos de produção ou 
comercialização do 

empreendimento ou o
rganização

Legislação
Lei da Propriedade 

Intelectual (LPI)
9.279/1996

Prazo de
validade

10 anos a partir da 
data de expedição do 
certificado de registro, 

podendo ser prorrogado 
por iguais períodos 

indefinidamente

Onde requerer
INPI – Instituto 

Nacional da Propriedade 
Industrial

Observação
Nomes de produtos, 
serviços, empresas, 

logotipos

Direito assegurado
Uso exclusivo da marca 
em ramo específico de 
atividade definida em 

todo território nacional 
no país onde a proteção 

foi concedida

Figura 3– Principais informações sobre registro de Marcas

Fonte: UTFPR (2019).

Cr
éd

ito
: F

re
ep

ik



Patentes 18

PATENTES

despendidos nessa criação. 

As principais informações acerca de Patentes estão compiladas na Figura 
4.

A patente permite ao seu detentor uma reserva de mercado por tempo 

tegem uma nova forma ou a disposição 

em melhoria funcional no seu uso ou na 

ra comum para a tesoura de poda.
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Fonte: UTFPR (2019).

Figura 4 – Principais informações sobre Patentes

Título
Carta Patente 

Objeto da
proteção

Invenção ou modelo 
de utilidade que envolve 

novos produtos e/ou 
processos com 

aplicabilidade industrial.
Novidade

Requisitos
Atividade Inventiva para 
invenção e Ato Inventivo 
para modelo de utilidade.

Aplicação Industrial Legislação
Lei da Propriedade 

Intelectual (LPI)
9.279/1996

Prazo de
validade

Patente de invenção:
20 anos, contatos da 

data do pedido de depósito
Patente de Modelo de Utilidade:

15 anos, contatos da 
data do pedido de depósito

Onde requerer
INPI – Instituto 

Nacional da Propriedade 
Industrial

Observação
Máquinas, equipamentos, 

produtos químicos, 
farmacêuticos, compostos 

alimentares, processos 
de melhoramentos genéticos

Direito assegurado
Exclusividade de produzir, 

usar, vender e exportar 
no país onde a proteção 

foi concedida
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DESENHO INDUSTRIAL
O Desenho Industrial, que também faz parte do Direito de Propriedade In-

dustrial (Lei nº 9.279/96), é o tipo de PI que mais caracteriza a atividade do 
Design sendo, portanto, o tipo de proteção mais demandado pela mesma. 

As principais informações acerca de Desenho Industrial estão compila-
das na Figura 5.

O registro de Desenho Industrial é um título de propriedade temporário conce-
dido pelo Estado ao titular, o qual passa a possuir os direitos exclusivos sobre 
o bem, proibindo terceiros de fabricar, comercializar, importar, usar ou vender a 
matéria protegida sem sua prévia autorização. Para que possa ser registrado, 
o Desenho Industrial deverá ser considerado novo e original, não podendo ser 
objeto de registro qualquer obra de caráter puramente artístico (BRASIL, 1996).

ou um padrão ornamental (bidimensional) que possa ser aplicado a uma 
superfície ou a um objeto, ou seja a aparência que diferencia o produto dos 
demais. Não são protegidas as funcionalidades, vantagens práticas, mate-
riais ou formas de fabricação, assim como também não se pode proteger 
cores ou a associação destas a um 
objeto (BRASIL, 1996).

Podem ser protegidos até 20 
objetos por pedido desde que se-
jam variações do mesmo objeto ou 
outros que componham um con-
junto com as mesmas carac-
terísticas distintivas prepon-
derantes, isto é, façam parte 
da mesma “família”, manten-
do a identidade visual (BRA-
SIL, 1996). Por exemplo: um 
conjunto de talher onde gar-
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Figura 5 – Principais informações sobre Desenho Industrial

Título
Certificado de 

Registro de Desenho 
Industrial

Objeto da
proteção
Destina-se a 

proteger o aspecto 
estético de um produto

Requisitos
Ser uma criação 

nova, apresentada 
de uma forma clara 

e detalhada e ser 
passível de aplicação 

industrial

Legislação
Lei da Propriedade 

Intelectual (LPI)
9.279/1996

Prazo de
validade

10 anos, a partir da 
data do pedido de registro, 

prorrogável por três períodos 
sucessivos de 5 anos, 

constituindo um máximo 
de 25 anos

Onde requerer
INPI – Instituto 

Nacional da Propriedade 
Industrial

Observação
Móveis, embalagens, 

veículos, sapatos, 
estamparias

Direito assegurado
Uso exclusivo em todo o 
território nacional do seu 
desenho e proibição de 
terceiros de produzi-lo, 
oferecê-lo, importá-lo, 

exportá-lo ou vendê-lo no
 país onde a proteção 

foi concedida

Fonte: UTFPR (2019).

fo, faca, colher, entre outros, mantenham a mesma característica ou ainda uma 
cadeira de escritório e a mesma cadeira com apoio para copos.

O prazo de vigência é de 10 anos contados da data de depósito, prorro-
gáveis por mais 3 períodos sucessivos de 5 anos. O pedido de prorrogação 
deverá ser formulado no último ano de vigência do registro (BRASIL, 1996).

Todas essas modalidades de proteção apresentadas são passíveis de utiliza-
ção para resguardar os direitos do criador sobre os produtos desenvolvidas por 
meio de uma metodologia de Design, de acordo com cada situação em particular: 
peça única e exclusiva de caráter puramente artístico (Direito de Autor), símbolos 

(Desenho Industrial), objeto de uso prático com melhoria funcional (Patente de 
Modelo de Utilidade) e artefato que traga nova solução técnica (Patente de In-
venção). Estes aspectos serão detalhadamente discutidos no tópico 4.4 Meca-
nismos de proteção da propriedade intelectual para o Design.
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MECANISMOS DE PROTEÇÃO DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA O DESIGN

No séc. XIX, como resultado da Revolução Francesa e da Primeira Revolu-
ção Industrial, dois tipos de criadores surgiram na Europa: o criador no campo 
das artes (Direitos de Autor) e o criador no campo da indústria (Direitos do 
Inventor). Apesar de ambos se utilizarem do trabalho intelectual, suas criações 
eram facilmente distinguidas, por causa de seus efeitos: a primeira, no campo 
das artes, produzia efeitos na mente e sensibilidade dos indivíduos (esculturas, 
músicas); a outra, no campo da indústria, produzia efeitos “utilitários” no mun-
do material (novos processos de fabricação, novos produtos) (GONTIJO, 2014). 
Até esse momento, não pairava dúvida acerca dos mecanismos de proteção 
do Design.

Entretanto, esse quadro mudou no séc. XX, pois as escolas de Design e o 
progresso da produção industrial levaram o termo Design “a caracterizar uma 

2014, p.280). Para Gontijo (2014, p.280), na grande família das criações inte-
lectuais, Design “apresenta-se no limiar entre a técnica e a estética, onde re-
side, numa nada convencional harmonia, a inovação, a vanguarda e o cuidado 
estético”.

O fato é que o Design contemporâneo se apropriou de inúmeras novas 
-

mação ou não, além de novos materiais e novos processos de fabricação, 
bem como novos conceitos como gerenciamento de vida útil e descarte, 
dentre outros, o que ampliou a área de atuação do De-
signer. 

Essa realidade se reflete, inclusive, na de-
-

rizar o Design, de forma bastante abran-
gente:

O Design industrial é um processo 
estratégico de resolução de proble-
mas que impulsiona a inovação, 
constrói o sucesso do negócio e 
conduz a uma área de atuação do De-
signer. 
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terizar o Design, de forma bastante abrangente:melhor qualidade de vida através 
de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadoras. O Design industrial 

aproveita a criatividade para resolver problemas e co-criar soluções com a inten-
ção de tornar um produto, sistema, serviço, experiência ou um negócio, melhor. 
Em seu coração, Design industrial fornece uma maneira mais otimista de olhar 

ção, tecnologia, pesquisa, negócios e clientes para fornecer novo valor e vanta-
gem competitiva em esferas econômicas, sociais e ambientais (ICSID, 2019, p.1).

Design é resumir suas áreas de atuação e 

of Education), iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO, do original em inglês United Nations Educational, 

cação, tanto internamente nos países, como em âmbito internacional, foi adap-
tada para a realidade educacional brasileira pelo Instituto Nacional de Estudos 

cursos de formação para a subárea do Design, revelando quão vasto é o Design
atual (INEP, 2000).

a) Decoração de Interiores;
b) Desenho de moda;
c) Desenho de produtos 
     industriais (artístico);
d) Desenho industrial (artístico);
e) Design;
f) Design de interiores;

g) Estilismo;
h) Figurinos;
i) Moda;
j) Modelagem;
k) Projeto de produto;
l) Vitrines.
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Ressalta-se que a lista dos códigos está desatualizada (última atualiza-
ção foi em 2009), portanto é bastante provável que a próxima lista aumente 

De-
sign-Branding, Design Centrado no Usuário, Design de Interação, Design de 
Serviço, Design de Projetos Sustentáveis, Design Experiencial, Design Estra-
tégico, Design em Multimeios, e muitos outros que já estão sendo utiliza-

(MEC, 2019).

Entretanto, a Lei da Propriedade Industrial (LPI) brasileira (Lei nº 9.279/1996), 
cuja tarefa é normatizar os mecanismos de proteção do Design de acordo com a 
PI, está ainda mais defasada que a lista do INEP e, portanto, ela não contempla as 
transformações pelas quais o Design passou ao longo de mais de duas décadas. 

Na época da redação da LPI, os legisladores interpretaram a utilidade do 
Design

por isso que a LPI oferece o Registro de Desenho Industrial como único 
mecanismo para proteção do Design (BRASIL, 1996).

De acordo com a LPI, 

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um obje-
to ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um 

externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (BRASIL, 1996, 
p.14).

Entretanto, este entendimento não é de exclusividade 
do Brasil, pois a OMPI demonstra adotar conceitos si-
milares.

Um desenho industrial é o aspecto ornamental ou es-
tético de um produto que pode ser constituído por 

elementos em três dimensões, tais como a 
sua forma ou superfície ou de caracterís-
ticas bidimensionais, tais como linhas ou 
padrões de cor (OMPI, 2019, p.1). 
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Um examinador de desenho industrial do INPI, e autor de livros dedicados 
Design, foi ainda 

Uma vez demonstrada a validade e a importância do registro de desenho 
industrial, [...] devo deixar claro [...] que não existe outra forma alternativa 
de proteção para objetos de Design. Pelo menos para aqueles que são de-
senvolvidos exclusiva mente para se transformarem em produtos indus-

p.24).

Diante desse quadro, vislumbra-se dois caminhos possíveis, quando se 
trata dos mecanismos de proteção da PI para o Design:

1) Aceita-se que o Design diz respeito somente à forma ornamental de 
objetos e o Desenho Industrial é o único meio de proteção; ou

2) Questiona-se a respeito de um possível desalinhamento existente 
entre o que o Designer faz hoje em dia no Brasil e o que, efetivamente, 
a legislação de PI protege.

Este estudo, amparado pela ampliação da área de atuação do Designer e 

vos materiais, novos processos de fabricação, bem como novos conceitos 
como gerenciamento de vida útil, descarte etc., adotará o caminho menos 
convencional e apontará cinco alternativas para a proteção dos produtos 
possíveis de serem originados pelas mãos dos Designers contemporâneos, 
baseado no trabalho de Martins (2014).
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Essa possibilidade se abre a partir de uma abordagem simples, mas muito 

apresentadas por Cunha (2002), apresentada abaixo, na íntegra:

Importante observar  aqui que, apesar da brilhante defesa do registro de 
desenho industrial feita por Cunha, este toca num ponto crucial do Design
em relação à sua proteção legal: o objetivo de seu desenvolvimento. Segun-
do o autor, o registro de desenho industrial é adequado à proteção do De-
sign desde que este seja desenvolvido exclusivamente para se transformar 
em produto industrial. Então, podemos concluir que, caso assim não o seja, 
haverá necessidade de se buscar a proteção em outro instituto que não a 
propriedade industrial. [...] Longe de querer adentrar-me, neste momento, na 
discussão acerca de quando uma obra de arte passa a ser uma obra de arte 
aplicada, este é um perfeito exemplo de como podem existir outras formas 
de proteção legal ao Design, além do desenho industrial. Outro exemplo que 
por hora pode ser citado e que bem ilustra a mudança dos paradigmas de 

do desenho industrial para as novas tecnologias que vão muito além do que 
a proteção prevista pela legislação atual, caso do web Design onde o que se 
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poderiam ser protegidas como um padrão ornamental em qualquer supor-
te, de telas de telefone celular à computador portáteis. Hoje, no mutante e 
complexo cenário industrial brasileiro, o que se pode notar é que o registro 

junção Design
de Propriedade Industrial, datada de 1998, quando leva em conta apenas a 

Design como sua função, material utilizado, processo de 
fabricação e gerenciamento de vida útil, descarte, dentre outros. (MARTINS, 
2014, p.23.
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Com base nesta argumentação, Martins (2014) trabalhou na metodolo-
gia partindo do conceito de que somente pela análise do próprio artefato se 
poderia chegar à forma adequada de protegê-lo legalmente, utilizando uma 

a) Categorias - Design de ambientes; Design de produtos; Design digital; 
Design de moda e Design

b) Tipologias - peça única; bem tecnológico; objeto de uso prático; produ-
to em geral; marca; e

c) Possibilidades de proteção - direito de autor; registro de marca; registro 
de desenho industrial; patente de invenção e patente de modelo de utilida-
de.

aos direitos de propriedade intelectual trouxe à tona uma discussão que há 
muito urge de ser apreciada pelos juristas e legisladores: a diferença entre 
desenho industrial e Design

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

designDIREITO AUTORAL PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL

Lei 9.610/98 Lei 9.279/96

peça
única

bem
tecnológico

objeto de
uso prático

produto
em geral marca

DIREITO 
DE AUTOR

PATENTE
DE INVENÇÃO

PATENTE DE
MODELO DE
UTILIDADE

REGISTRO DE
DESENHO

INDUSTRIAL
REGISTRO
DE MARCA

Figura 6 - Possibilidades de proteção legal ao Design no Brasil.



Company Name 29

as possibilidades de proteção legal ao Design no Brasil.

Estas cinco possibilidades de proteção legal, distinguidas com base nos 
possíveis produtos originários do Design contemporâneo, serão melhor deta-
lhadas abaixo (MARTINS, 2014):

1. Direito de autor – para o caso de peças únicas e exclusivas, desenvolvi-
das por meio de uma metodologia de Design, mas sem a intenção do autor 
de que sejam reproduzidas, por se tratar de uma obra de caráter puramente 
artístico, para ser apreciada;

2. Registro de marca – para aqueles símbolos cuja função é justamente 

de atuação, muito comum para a categoria de

Design
nova categoria no futuro, que vem sendo denominada de Design-Branding;

3. Registro de desenho industrial - para os produtos que, de forma geral já exis-

aparência irá diferenciá-los dos demais. Não são protegidas as funcionalidades, 
vantagens práticas, materiais ou formas de fabricação, pois estes aspectos de-
verão ser objeto de proteção em uma das duas próximas proteções.

4. Patente de modelo de utilidade – para o caso de objetos de uso prático, cuja 
melhoria no uso ou na fabricação seja fruto de uma metodologia de Design, que 

funcionalidades, vantagens práticas, materiais ou formas de fabricação.

29 Mecanismos de Proteção da Propriedade Intelectual para o Design
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ABRANGÊNCIA

OBJETO

TIPO DE
DESIGN

ARTEFATO
NO DIREITO

ARTEFATO
NO DESIGN

TÍTULO

OBJETIVO

ESCALA DE
PRODUÇÃO

REQUISITOS

VIGÊNCIA

CAMPO

PROPRIEDADE INTELECTUAL

DIREITO
AUTORAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ARTE

PEÇA
ÚNICA

BEM
TECNOLÓGICO

OBJETO DE
USO PRÁTICO

PRODUTOS
(EM GERAL)

MARCA

OBRA DE ARTE
UTILITÁRIA INVENÇÃO MODELO DE

UTILIDADE
DESENHO

INDUSTRIAL
MARCA

OBRA DE ARTE
UTILITÁRIA

INOVAÇÃO
RADICAL

INOVAÇÃO
INCREMENTAL

CONFIGURAÇÃO
NOVA E 

ORIGINAL

SINAL
DISTINTIVO

REGISTRO
FACULTATIVO

DE DIREITO
AUTORAL

PATENTE
DE

INVENÇÃO

PATENTE DE 
MODELO DE
UTILIDADE

REGISTRO
DE DESENHO
INDUSTRIAL

REGISTRO
DE MARCA

ARTE
UTILITÁRIA

SOLUÇÃO DE
UM PROBLEMA

TÉCNICO 
ESPECÍFICO

APERFEIÇOAMENTO
OU MELHORIA 

NO USO OU 
NA FABRICAÇÃO

COMPOSIÇÃO
ESTÉTICO-FORMAL

IDENTIFICAÇÃO
E DIFERENCIAÇÃO

DE PRODUTO
OU SERVIÇO

ESTÉTICO TÉCNICO FUNCIONAL FUNCIONAL
ESTÉTICO

TÉCNICO
ESTÉTICO

PEÇA ÚNICA
REPRODUTÍVEL

REPRODUÇÃO
INDUSTRIAL

REPRODUÇÃO
INDUSTRIAL

REPRODUÇÃO
INDUSTRIAL

PEÇA ÚNICA
+

APLICAÇÕES

ATÉ 70 ANOS
APÓS MORTE

DO AUTOR

20 ANOS
A PARTIR 

DO DEPÓSITO

15 ANOS
A PARTIR 

DO DEPÓSITO

10 ANOS
+

3 X 5 ANOS

10 ANOS
+

10 + 10 ANOS +/-

• OBRA INTELECTUAL
• CRIATIVIDADE
• CARÁTER ARTÍSTICO
• NOVIDADE
• APTO P/ SERIAÇÃO

• ATIV. INVENTIVA
• SUFIC. DESCRITIVA
• CARÁTER ARTÍSTICO
• NOVIDADE
• APTO P/ SERIAÇÃO

• MELHORAMENTO
• ATO INVENTIVO
• SUFIC. DESCRITIVA
• NOVIDADE
• APTO P/ SERIAÇÃO

• VISUALMENTE 
   PERCEPTÍVEL
• NOVIDADE RELATIVA
• ORIGINALIDADE
• APTO P/ SERIAÇÃO

• CARÁTER ARTÍSTICO
• VISUAL NOVO
• ORIGINALIDADE
• APTO P/ SERIAÇÃO

TÉCNICA
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Figura 7 – Aspectos gerais da proteção legal ao Design no Brasil contemporâneo.
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5. Patente de invenção – bastante similar ao caso anterior, porém 
mais raro e com maior valor agregado do ponto de vista do desenvol-
vimento tecnológico, pois somente será aplicado no caso de artefato, 
fruto de uma metodologia de Design, que além da configuração externa 
nova e original, tenham trazido uma solução nova para um problema 
ainda não solucionado ou não divulgado pelo estado da técnica.

A Figura 7 apresenta, de forma resumida, aspectos gerais quanto aos requisi-
tos, vigência, objetivos, entre outros, para cada um dos tipos de proteção abor-
dada anteriormente.

A contribuição de Martins (2014) para apresentar as possibilidades de 
proteção para os artefatos do design no Brasil incluiu também as seguintes 
conclusões a respeito do tema:

a) A abrangência da Propriedade Intelectual para proteção do design al-
cança o Direito Autoral e a Propriedade Industrial;

b) O objeto de proteção ao design, pelo Direito Autoral está no campo da 
arte e pela Propriedade Industrial, no campo da técnica;

c) A proteção legal ao artefato se dá pelo tipo de design que ele representa 
e não pela categoria ao qual ele pertence;

design tem nomencla-
turas diferentes para o Direito e para o Design;

e) A única forma de proteção ao design onde não é obrigatório um título de 
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propriedade é o Direito Autoral;

f) Cada tipo de design
ao momento de criação do artefato;

g) O campo de proteção do design abrange aspectos estéticos, técnicos 
e funcionais;

h) Apresentar-se como apto para ser reproduzido em série é uma das principais 
condições para qualquer tipo de design tornar o artefato passível de proteção legal;

i) Outra condição, também indispensável é a novidade;

j) A vigência da proteção é variável de acordo com o tipo de design;

k) Nem todos os artefatos apontados como exemplos de design do Brasil 
contemporâneo recebem a proteção do registro de desenho industrial;

l) A proteção pela patente de invenção e patente de modelo de utilidade 
podem ser utilizadas para tutela dos tipos de design não contemplados pelo 
registro de desenho industrial;

serviços é um tipo de design protegível pelo registro de marca;

n) A obra de arte utilitária é um tipo de design protegível pelo direito de 
autor ou pelo registro de desenho industrial;

o) Um artefato pode representar mais de um tipo de design mas tem que 
optar, sempre, por apenas uma forma de proteção.
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UNIVERSIDADE 
EMPREENDEDORA

Até o presente momento, essa cartilha trabalhou os conceitos do Design
contemporâneo, os possíveis produtos que podem ter origens através das 
metodologias do Design, as possibilidades de proteção para cada produto, 
além da importância do Design para a indústria.

A partir desse capítulo, será abordado a capacidade da Universidade em traba-
lhar conjuntamente com as empresas e indústrias para promoção da inovação, 
criatividade e empreendedorismo no setor produtivo, além da possibilidade de 

As universidades nasceram para criar, gerir e preservar o conhecimento para 
a sociedade. No decorrer de séculos, diversos paradigmas de universidades 
surgiram e ganharam protagonismo, de forma que se pode dividir as “eras” da 
Universidade como se segue (ETZKOWITZ, 1990; ETZKOWITZ, 2003):

1ª – Guardiã do Conhecimento – atividades de ensino – compreensão dos 
fenômenos da natureza (pesquisa básica), preservação do conhecimento 
gerado e transmissão para gerações futuras;

2ª – Geradora de Conhecimento – atividades de pesquisa – investigação 

da) e geração de novas tecnologias e outros inventos; e

3ª – Empreendedora – atividades de empreendedorismo e inovação – 
aplicação dos conhecimentos e tecnologias em parceria com o setor pro-
dutivo para soluções de problemas reais deste, gerando inovação.

Esta transição também ocorreu no Brasil, apesar de ter acontecido com 

33 Universidade Empreendedora
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abc

abc

34 Universidade Empreendedora

décadas de atraso em relação aos países mais desenvolvidos do mundo. 
De acordo com Almeida (2008), a incorporação da pesquisa pela univer-
sidade marcando a transição para a segunda Era, ocorreu nos anos 1970, 
num contexto em que o regime militar impunha o direcionamento dos es-
tudos. 

XX, juntamente com a chegada da Sociedade do Conhecimento, marcada 
pela adoção em massa dos meios de tecnologia da informação, sendo o 
principal deles a Internet, o que tem levado a Universidade a se reinventar, 

vadores, que transcendam a tradicional transmissão do conhecimento atual 
e habilitem o estudante a continuar aprendendo ao longo da vida, a perma-
necer receptivo a mudanças e a atuar em um contexto globalizado, sendo 
capaz de equacionar problemas complexos e ser empreendedor. Além de 
efetuar uma profunda reforma curricular de modo a viabilizar a emprega-
bilidade dos seus egressos em uma economia globalizada, intensiva em 
conhecimento e imersa em um ambiente de mudança acelerada (CLARK, 
2006).

Ainda de acordo com Clark (2006), a Universidade empreendedora funda-
menta-se em cinco dimensões:

e cônscio da necessidade da reforma da universidade como pré-requisito à 

2. Uma administração central capaz de determinar o caminho e persegui-
-lo mediante uma política de metas e resultados, fundamentada em diálogo 
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abc

abc

franco e na valorização de ideias e sugestões;

3. Uma cultura empreendedora permeando toda a universidade;

4. Unidades de suporte à mudança e à articulação da universidade com a 
sociedade, tais como institutos de pesquisa e desenvolvimento, agência de 
promoção da inovação e de transferência de tecnológica, incubadoras de 

5. 
contrapartidas a projetos cooperativos de pesquisa e desenvolvimento 
em áreas avançadas e royalties de produtos e empresas desenvolvidos 
com a participação da universidade.

a Universidade é um ambiente propício à inovação e, como tal, uma fonte 
de inovações a serem transferidas para a sociedade como um todo (ET-
ZKOWITZ, 2003). Tal conceito se aplica a toda a Universidade, nele estão 
incluídos também os cursos superiores em Design, em especial, por serem 
enraizados por aspectos artístico, criativo e inovador.

A chegada da Sociedade do Conhecimento, juntamente com a geração 
massiva de dados (big data), e a adoção em massa dos meios de tecnologia 
da informação e comunicação (TIC), dentro desse contexto de mundo glo-
balizado que se apresenta hoje, são fatores preponderantes desse paradig-
ma, que forçou (e está forçando) as mudanças nas Universidades, pois não 
é mais possível que os cursos superiores (inclusive o Design) permaneçam 
trancados nas salas de aula, dentro dos muros da universidade. Ninguém 

35 Universidade Empreendedora
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UNIVERSIDADE

EMPRESAS GOVERNO

Figura 8– Modelo da Tríplice Hélice.

mais faz ciência sozinho, urge a necessidade de trabalhar em redes.

Quanto ao conceito de trabalhar em redes, este também se expandiu, pois 
não se trata apenas de organizar redes acadêmicas para compartilhar o 

conhecimento. É necessário ir além, com propostas e modelos que buscam 
formulações de molduras conceituais para uma melhor compreensão dos 
processos de inovação, todas elas enfatizando a alta relevância da coope-
ração estratégica e do estabelecimento de redes entre os diferentes atores 
nos processos de inovação. Surgiu então, juntamente com o conceito de 
Sociedade do Conhecimento e Universidade Empreendedora, o conceito de 
Tríplice Hélice (LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 1996).

Proposta por Leydesdorff e Etzkowitz (1996), a Tríplice Hélice (Triple Helix, 
do original em inglês) é uma abordagem para estudar a dinâmica da inovação 
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num contexto de redes formadas entre as três esferas institucionais (hélices)

– universidade, governo, indústria (Figura 8), em que novas e comple-
xas relações se estabelecem entre elas, derivadas de transformações in-
ternas em cada hélice e das influências de cada hélice sobre as demais.

A tese da Tríplice Hélice é de que a interação das hélices é a chave para me-
lhorar as condições para inovação numa sociedade baseada no conhecimento, 
cabendo ao governo o papel de facilitador e fomentador, fonte de relações con-

das tecnologias, geradora de produtos (inovação) e impacto na economia, e à 
universidade, o papel de fonte de novos conhecimentos e tecnologias, o prin-
cípio gerador das economias baseadas no conhecimento (LEYDESDORFF; ET-
ZKOWITZ;, 1996).

Este papel dedicado às universidades é uma realidade pujante, especialmen-
te para países como o Brasil, que reúne dentro das instituições acadêmicas 
as competências para gerar novas tecnologias, pois lá é a fonte do capital 
intelectual, visto que a maioria dos doutores se encontram nesta “hélice”, 
que também resulta na hegemonia de pedidos de PI depositados por nacio-
nais brasileiros no INPI, principalmente em matéria de patentes (INPI, 2018).

endedora, deva abandonar os papeis acadêmicos tradicionais de ensino, 
pesquisa e extensão, mas os coloca num contexto mais amplo, como fazen-
do parte do seu novo papel na promoção da inovação (ETZKOWITZ, 1990). 
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Universidade Empreendedora38

E os cursos superiores em Design? Podem aderir a esse movimento da 
Universidade Empreendedora? A resposta é: obviamente que sim.

Os cursos superiores em Design, tanto em  nível de graduação, pós-gra-
duação lato sensu ou stricto sensu podem realizar parcerias com o setor 
produtivo, como empresas de moda, marketing, embalagens, móveis e ele-
trodomésticos, entre outras, para orientar os trabalhos que serão feitos no 

poderá se originar do trabalho criativo dos alunos.

ramente com recursos para custear algumas etapas da pesquisa, inclusive 

rial, utilizando os instrumentos jurídicos de parceria para P&D (BRASIL, 2004).

Este tipo de parceria deverá ser efetivado dentro dos preceitos legais da Lei 
da Inovação - Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004 - contemplando as ati-
vidades que deverão ser estabelecidas em plano de trabalho, como anexo de 
um Contrato de Parceria. O setor responsável por apoiar os coordenadores dos 
cursos superiores em Design na realização desse empreendimento é o Núcleo de 
Inovação Tecnológica (NIT), estrutura prevista na lei e presente em todas univer-
sidades públicas, além de grande parte das instituições privadas (BRASIL, 2004).

Cabe ressaltar que todos os produtos originados dessa parceria devem ser 
protegidos pela PI, da mesma forma que citado ao longo dos demais capítulos 
desta cartilha, com co-titularidade entre a empresa parceira e a universidade que 
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oferece o curso de Design. Isso vale para os cinco produtos citados no capítulo 
anterior: marca, desenho industrial, patente de invenção, patente de modelo de 

de cada um.

Estes produtos, depois de devidamente protegidos, podem ser cedidos ou 
licenciados para a empresa parceira, para que esta efetue a produção em sé-
rie do produto, fazendo com que chegue a mão do consumidor e o processo 

de royalties. Esse processo é o chamado processo de Transferência de Tec-
nologia, uma das mais claras expressões da Tríplice Hélice, em que todos os 
representantes colhem os frutos desta inteiração.

Cabe ressaltar que essa orientação, para que os cursos de ensino supe-
rior em Design trabalhem próximos e em estreita relação com o mercado, 
também está contida nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso 
de Graduação em Design, aprovadas pela Câmara de Educação Superior do 

habilidades devem ser desenvolvidas nos estudantes de design dentro das 
instituições de ensino, das quais se destaca:

conhecimento do setor produtivo de sua especialização, revelando sólida vi-
são setorial, relacionada ao mercado, materiais, processos produtivos e tecno-
logias, abrangendo mobiliário, confecção, calçados, joias, cerâmicas, embala-
gens, artefatos de qualquer natureza, traços culturais da sociedade, softwares 
e outras manifestações regionais; domínio de gerência de produção, incluindo 
qualidade, produtividade, arranjo físico de fábrica, estoques, custos e investi-
mentos, além da administração de recursos humanos para a produção (BRA-
SIL, 2004b, p. 2).
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Company Name40
40

ESTUDO DE CASO DE SUCESSO DE 
LICENCIAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL

Finalizando esta pesquisa, levantou-se a possibilidade de algum curso em 
Design ter logrado êxito em transferir tecnologia para o setor produtivo, ca-
racterizando a interação citada anteriormente na Tríplice Hélice.

transferência de desenho industrial para o setor produtivo, por ser o mais 
relacionado com algum curso de Design, foi o processo envolvendo o Insti-
tuto Federal de Santa Catarina (IFSC).

O IFSC (campus Florianópolis) realizou uma parceria com a indústria Má-
xima Móveis, que atua na área de móveis em São Bento do Sul-SC, para que 
os 16 alunos do Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto pudes-
sem interagir com a empresa, durante o projeto integrador do 4° módulo do 
curso.

O resultado dessa parceria foram cinco Desenhos Industriais protocolados no 
INPI sob o número de registro: BR30/2016/003985-2, BR30/2016/003987-9, 
BR30/2016/003988-7; BR30/2016/003989-5 e BR30/2016/003990-9, que fo-
ram posteriormente licenciados para a indústria Máxima Móveis, conforme Pro-
cesso IFSC nº 23292.017294/2016-41, em 09 de setembro de 2016, com vigên-



cia até 2031, período coincidente com a proteção da PI (IFSC, 2016).

A indústria Máxima Móveis não somente construiu os móveis baseados nos 
desenhos industriais, como também expôs os produtos na feira de móveis Móvel 
Brasil 2017, uma das maiores feiras moveleiras do Brasil.

A acordo entre o IFSC e a empresa Máxima Móveis prevê que uma parcela 

os criadores dos desenhos, bem como o próprio IFSC. A parceria foi tão posi-
tiva que as duas instituições estudam renovar a parceria.

41 Estudo de caso de sucesso de licenciamento de desenho industrial
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42Conclusões

CONCLUSÕES

Esta cartilha foi criada para contribuir com a comunidade acadêmica do 

Design, com o intuito de orientar quanto às formas de proteção que a PI 

confere aos produtos oriundos do Design, bem como conscientizar da im-

portância e dos benefícios deste tipo de proteção.

O Design é um segmento que instiga em tempo integral a criação de 

produtos que vão para o mercado, que conferem exclusividade e dis-

tinção no mercado, a ponto de assegurar vantagens econômicas para 

seus detentores e tudo isso precisa de proteção efetiva para ter e man-

ter a competitividade com qualidade e segurança, que só pode ser as-

segurada pelos mecanismos de proteção da PI.

Este trabalhou apresentou cinco formas de proteção para os produ-

tos do Design: direito de autor, para o caso de peças únicas e exclusi-

vas sem a intenção de que sejam reproduzidas, registro de marca, para 

aqueles símbolos cuja função é justamente diferenciar um produto ou 

serviço de outro semelhante ou afim, registro de desenho industrial, 

para os produtos que, de forma geral já existem no mercado, mas rece-

beram uma configuração externa nova e original, patente de modelo de 
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43 Conclusões

utilidade para o caso de objetos de uso prático, cuja melhoria no uso 

ou na fabricação seja fruto de uma metodologia de Design e patente de 

invenção, no caso de artefato, fruto de uma metodologia de Design, que 

além da configuração externa nova e original, tenham trazido uma so-

lução nova para um problema ainda não solucionado ou não divulgado 

pelo estado da técnica. Esta abordagem partiu do pressuposto de um 

possível desalinhamento existente entre o que o Designer faz hoje em 

dia no Brasil e o que, efetivamente, a legislação de PI protege.

Espera-se que com a divulgação da cartilha sobre PI para os cursos 

de ensino superior em Design, professores e alunos conscientizem-se 

da possibilidade, ou melhor, da necessidade de proteger os possíveis 

produtos oriundos da atividade acadêmica relacionada ao ensino do 

Design, para benefícios das IES, bem como dos próprios criadores, além 

de fomentar o desenvolvimento no setor produtivo.
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