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InvençãoX Criação X Inovação  

Inovação:  Invenção:  

É a “introdução de 
novidade ou 

aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo 
ou social que resulte 
em novos produtos, 

processos ou 
serviços” (Art. 2° da 
Lei de Inovação N° 

10.973/2004). 

É uma idéia, um 
esboço ou modelo 
para um novo ou 

melhorado 
dispositivo, 

produto, processo 
ou sistema. 

Primeira motocicleta 

Criação:  

Desenvolvimento 
tecnológico que 
acarrete ou possa 
acarretar o 
surgimento de novo 
produto, processo ou 
aperfeiçoamento 
incremental, obtida 
por um ou mais 
criadores 



Inovação é diferente de invenção. Não basta 
apenas ter uma idéia para ser inovador. 
Uma invenção somente será considerada 

inovação se for utilizada de tal maneira que 
resulte em ganhos de produtividade e de 

mercado. 



Código de Hamurábi, 1750 a.C. 

 

Lei No. 188: “Se um artesão tiver 

adotado uma criança e lhe tiver 

ensinado o seu ofício, ele não pode ser 

tomado de volta.” 

 

Lei No. 189: “Se ele não lhe tiver 

ensinado o seu ofício, esse filho 

adotado pode voltar à casa do pai.” 

Um Pouco de História 



Código de Justiniano Imperador de Bizâncio (séc. 5o) 
Sobre os fabricantes 
 

Dos Imperadores Arcádio e Honório a Ósio, Chefe dos 
Ofícios. 
 
“Marcas indeléveis (famosas), devem ser colocadas nos 
braços dos aprendizes de ofícios, para que desta maneira 
possam ser facilmente reconhecidos, no caso de tentarem 
esconder-se, e para que os que tenham assim sido 
marcados, bem como seus filhos, possam ser identificados 
sem qualquer dúvida por sua guilda, quando tenham 
subrepticiamente, com o propósito de evitarem o trabalho, 
obtido admissão em outra guilda.” 

Um Pouco de História 



Antes do século XVI, reis e governantes concediam, aos 

indivíduos, a exclusividade para exercer um determinado 

comércio, vender um produto ou usar um processo de 

fabricação (LIMA, 2009). 

Um Pouco de História Um Pouco de História 

Beneficiar 
determinado súdito 

Privilégio  

Motivos outros 

Estimular a produção 
de invenções 

Ato Pessoal 

Razões Econômicas 



Veneza (1454) - promulgou a primeira lei para proteger os 
direitos dos inventores e foram concedidas as primeiras cartas 
patentes.  
 

“Se um trabalhador levar para outro país qualquer arte ou 
ofício em detrimento da República, receberá ordem de 
regressar; se desobedecer, seus parentes mais próximos serão 
presos, a fim de que a solidariedade familiar o convença a 
regressar; se persistir na desobediência serão tomadas 
medidas secretas para matá-lo, onde quer que esteja” 
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Patentes Venezianas de 1474 

Concedidas inicialmente aos 

fabricantes de vidros e 

espelhos da ilha de Murano, 

nos arredores de Veneza. 

 

Visão - proteger com 

exclusividade o invento e o 

inventor, concedendo licença 

para a exploração, 

reconhecendo os direitos 

autorais e sugerindo regras 

para a aplicação no âmbito 

industrial. 

Um Pouco de História 

http://br.photaki.com/picture-barcos-de-vidro-de-murano-veneza_120022.htm
http://br.photaki.com/picture-garrafa-de-vidro-murano_12820.htm
http://pt.dreamstime.com/register?jump_to=http%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Froyalty-free-stock-images-colorful-beads-made-of-murano-glass-image8902639


Desde o século XV, acordos foram firmados para 

consolidar o sistema de propriedade industrial (PI), 

adotado por diversos países que, por meio de marcos 

legais específicos, conferiam proteção apenas aos 

inventores residentes.  

Um Pouco de História Um Pouco de História 

CUP (1883) - Com a expansão do comercio e da pirataria, viu-se a 

necessidade de proteção para estrangeiros, surgindo a “Uniao 

Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial” ou 

“Convenção de Paris”   Foi o primeiro tratado com o envolvimento de 

diversos países a cuidar da PI, sendo o Brasil um dos 14 primeiros 

países a aderir a essa convenção. 

Convenção de Berna (1886) - proteção das obras literárias e artísticas. 

 



Um Pouco de História 

GATT (1945) – General Agreement on Tariffs and Trade - o mundo em 

reconstrução e a retomada do comércio internacional,  

OMPI (1967) - Organização Mundial da Propriedade Intelectual  

Rodada Uruguai do GATT (1986) - a propriedade intelectual 

ganhando maior ênfase e amplitude.  

 

Após oito anos de discussões, a Rodada Uruguai culminou com a 

criação da OMC (Organização Mundial do Comércio), em substituição 

ao GATT. 

 

Acordo de Marrakesh - incorporou uma série de acordos 

multilaterais, entre eles o Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio 

(TBT – Agreement on Technical Barriers to Trade) e o Acordo sobre 

Aspectos de Direito da Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comercio (TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights). 
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TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA 

DE PATENTES  

(PCT – PATENT COOPERAITON TRETY). 

Permite solicitar proteção, na OMPI, para uma patente de invenção 
simultaneamente em 144 países membros, depositando um único 
pedido “internacional” em lugar de vários pedidos nacionais ou 
regionais separados. 

Aos 20 meses, contados do depósito no país de origem, o pedido 

deverá ser depositado naqueles países designados, entrando na 

fase nacional de cada país.. 
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CONVENÇÃO EUROPEIA DE PATENTES  

( EPC – EUROPEAN PATENT CONVENTION)  

Concessão de Patente Européias - tratado multilateral que 
estabeleceu o Escritório Europeu de Patentes e o sistema 
legal autônomo de concessão de patentes européias.  

EPC – proporciona uma estrutura legal para a 

concessão de patentes européias via um único 

procedimento junto ao Escritório Europeu de Patentes. 



• INPI 

• Âmbito 
Nacional 

• Convenção de 
Munique 
(5/10/1973) 

• EPC 

Nacional Européia 

Vias de Proteção 

 Tratado de 
Convenção de 
Patentes 
(19/07/1970) 

 PCT 

Internacional 

http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html
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Legislações Patentárias no Ocidente: 

•Estatuto dos Monopólios (Inglaterra – 1623) 

•Primeira Lei de Patentes dos EUA (“Patent Act” - 1790) 

•Lei Nacional relacionada a Patentes – França 1791 

•Alvará de 28 de abril de 1809 de Dom João VI 

 

Brasil: 

• Alvará de 28 de abril de 1809 de Dom João VI - 
representava uma das ações da metrópole portuguesa no 
desenvolvimento da manufatura no Brasil 

 



Um Pouco de História 

Primeira Patente de Invenção Brasileira – 1822 

 

“machina para descascar café, a qual, além de ser 

inteiramente própria da invenção dos suplicantes produz 

todo o bom resultado (...) pela perfeição com que descasca 

o café sem lhe quebrar o grão, ou seja, pela brevidade, e 

economia, e simplicidade do trabalho (...) que se bem está 

construída para se trabalhada por hum homem, he 

suscetível de machinismo própio para ser movida ou por 

hum animmal, ou por ágoa” (LIMA, 2009) 



Patentes concedidas no Brasil no século XIX 

Inventor  Ano  Nº Patente Título 

Thomas Edison  1878 7052 Fonógrafo 

Thomas Edison  1879 7151 Iluminação elétrica 

LIMA 2009 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/EdisonPhonograph.jpg


Patentes concedidas no Brasil no século XIX 

Inventor  Ano  Nº Patente Título 

Graham Bell  1883 39 Aplicação de eletricidade 

Graham Bell  1883 40 Telégrafo e telefone 

LIMA 2009 



Patentes concedidas no Brasil no século XIX 

Inventor  Ano  Nº Patente Título 

Alfred Nobel  1891 1074 Explosivos Granulados 

LIMA 2009 



Patentes absurdas 

Regar os desertos. (Arthur Paul Pedrick – 1976 – Nº Patente GB 
1204648 e  GB  1047735) 

Leia mais em: As patentes mais absurdas da história 

http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=21894 

http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=21894
http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=21894
http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=21894
http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=21894
http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=21894


Patentes absurdas 

Luvas para apaixonados. (King Terence David – 1990 – Nº Patente GB  
2221607) 

Leia mais em: As patentes mais absurdas da história 

http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=21894 
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