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1. TEMA Propriedade Intelectual - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

2. SUBTEMA Registro de Desenho Industrial - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

3. CATEGORIA DE SERVIÇO “Acesso a Serviços de Terceiros” 

4. TIPO DE SERVIÇO / 

INSTRUMENTO 
“Acesso a Serviço Tecnológico” / Consultoria Tecnológica 

5. MODALIDADE Ambos 

6. PÚBLICO ALVO MEI, ME, EPP, Produtor Rural, Artesão 

7. SETOR INDICADO AGRONEGÓCIOS, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS 

8. MACROSEGMENTO  

09. DESCRIÇÃO 

OBJETIVO: 

O Registro de Desenho Industrial tem como objetivo proteger a forma estética de um 

objeto ou o conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, como por 

exemplo, o design de móveis (objetos tridimensionais) ou a estampa de tecidos (padrão 

bidimensional), o que proporciona um resultado visual novo e original na sua configuração 

externa com aplicação industrial. A proteção intelectual por Registro de Desenho 

Industrial é circunscrita ao território nacional. 

ETAPAS DO ATENDIMENTO: 

ETAPA 1 

a) Identificação do Campo de Aplicação – o prestador de serviço deverá ser capaz de 
enquadrar o objeto de proteção conforme as classificações estabelecidas para o seu 
registro no INPI. O cliente deverá especificar qual é a aplicação industrial do objeto de 
proteção, no caso de design de cadeiras, deve-se especificar se o novo desenho 
abrange a cadeira inteira ou parte dela (encosto), se a cadeira é utilizada em escritório, 
salão de cabelereiro ou outra finalidade, se possui rodas, se é giratória, entre outras 
características. 

b) Busca prévia – o objetivo é verificar se o objeto de proteção é novo, original e possui 
fabricação industrial. Estas características são pré-requisitos para obter o registro no 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. A busca é realizada pelo prestador 
de serviço, utilizando a base de dados do INPI ou outra base de dados de registro de 
desenho industrial internacional, assim como verificar a existência de objetos similares 
disponíveis em sites comerciais (busca a ser realizada na internet). Desta forma, é 
importante que a busca prévia detalhe a data da realização da busca, o campo de 
aplicação do objeto de proteção e as bases utilizadas, e possa demostrar que realizou 
as buscas através de PrtSc (print) dos resultados de pelo menos uma ou mais bases 
consultadas. 

ETAPA 2 

c) Levantamento da documentação necessária para o registro – a documentação será 
solicitada pelo Prestador de Serviço ao Demandante (cliente) e inclui: i) dados do autor, 
ii) dados do titular do desenho industrial, iii) desenho do objeto de proteção em várias 
perspectivas, conforme exigência do INPI, iv) informar se houve divulgação do objeto 
de proteção anterior ao pedido de registro (permite-se por lei um “período de graça” 
de 180 dias contados a partir da primeira divulgação), v) relatório descritivo e 
reivindicações do desenho (somente se for o caso), vi) procuração ao Prestador de 
Serviço, se for o caso, para poder depositar o desenho industrial no INPI quando o 
requerente não depositar o seu pedido pessoalmente. 

d) Cadastro do Demandante no sistema e-NPI – O cadastro é obrigatório para toda 
pessoa, física ou jurídica, que queira solicitar registro de Desenho Industrial no INPI. O 
Prestador de Serviço poderá realizar o cadastro, mediante um LOGIN e SENHA 
fornecido pelo Demandante.  
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e) Emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU – o Prestador de Serviço deverá 
emitir a GRU relacionado ao pedido de registro de desenho industrial no INPI, e 
encaminharo ao Demandante para ser pago; 

f) Preenchimento do Requerimento – o pedido de registro de Desenho Industrial pode 
ser efetuado em papel, porém a forma mais usual e recomendada é online, através do 
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DO INPI. O Prestador de Serviço será responsável pelo 
preenchimento, utilizando o LOGIN e SENHA do Demandante; 

Geração do Protocolo de Registro de Desenho Industrial – após preenchimento do 

Peticionamento Eletrônico no INPI, será gerado um número do processo administrativo.  

A partir da data do registro, o Demandante terá uma “expectativa de direito” até que seja 

deferido seu processo junto ao INPI. 

ENTREGAS: 

1. Em caso de Inviabilidade do registro de Desenho Industrial no INPI  – O Prestador de 
Serviço deverá apresentar o resultado da Busca Prévia, conforme ficha técnica descrita 
acima, demostrando que não é possível registrar o Desenho Industrial no INPI e 
receberá 35% do valor do serviço. 

Em caso de Viabilidade do registro de Desenho Industrial no INPI  – O relatório deverá 

conter: i) o resultado da Identificação do Campo de Aplicação, ii) o resultado da Busca 

Prévia, iii) o Número do Processo Administrativo do Registro do Desenho Industrial, iv) 

anexo o Protocolo do Peticionamento Eletrônico contendo os dados do autor, titular e a 

descrição dos documentos anexados no peticionamento. 

10. ARGUMENTO DE 

VENDA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

• Valor econômico agregado ao produto e à empresa; 

• Retorno do investimento na criação de um novo produto; 

• Possibilidade de ampliar seu negócio através da exploração comercial do registro com 
outras empresas, podendo vender seu direito de exploração ou celebrar contratos de 
licença exclusivas ou não exclusivas; 

• Proteção jurídica a criadores independentes;  

• Reserva de mercado por um longo período (até 25 anos), podendo impedir que 
terceiros fabriquem, importem ou comercializem suas criações (design); 

• Prova da seriedade dos gestores das empresas (startup, spinoff, MEI, EIRELI, micro, 
pequena, médias e grandes empresas) e na gestão da inovação; 

• Incentivo a diversificação de produtos esteticamente atraentes, com maior apelo 
visual em relação a seus concorrentes, aumentando seu valor comercial e facilitando 
sua divulgação e comercialização; 

Evitar o investimento em produto que não contenha a novidade e originalidade a ponto 

de ser considerado cópia, ou seja, uma contrafação. 

PRÉ-REQUISITOS PARA O CLIENTE: 

• Qualquer pessoa jurídica domiciliada no Brasil poderá solicitar o registro. No caso de 
estrangeiros, solicita-se representante legal brasileiro; 

• Podem haver mais de um autor ou titular; 

• O autor e o titular podem ser a mesma pessoa ou não. No caso de o depositante não 
ser o próprio autor, é recomendável ter um documento de cessão de direitos 
patrimoniais; 

• O objeto de proteção não é apto para registro de Desenho Industrial se:  

o For uma obra de caráter puramente artístico; 
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o Possuir funcionalidades ou vantagens práticas, tanto nos materiais utilizados 
como nas formas de fabricação, como por exemplo uma janela com função 
vedante para frio e calor, entrando na categoria de patente de modelo de 
utilidade (MU); 

• Deverá atender ao requisito de novidade – o desenho industrial não deve estar 
registrado no Brasil ou em outro país, ademais que não deve ter sido divulgado ao 
público em qualquer meio (internet, folder, entre outros meios de comunicação) antes 
da data de depósito no Brasil ou exterior; 

• Deverá informar se houve divulgação do objeto de proteção anterior ao pedido de 
registro – a lei brasileira permite um “período de graça” de 180 dias contados a partir 
da primeira divulgação; 

• Deverá atender ao requisito de originalidade - O desenho é considerado original 
quando resulta em uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos (ou 
padrões) conhecidos; 

O design deve servir de Tipo de Fabricação Industrial - O objeto (ou padrão) reivindicado 
deve poder ser reproduzido industrialmente, em todos os seus detalhes; 

11. ESTRUTURA E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

12. PREÇO MÁXIMO Conforme Tabela de Preços Sebraetec 

13. RESPONSABILIDADE 

DA EMPRESA 

DEMANDANTE 

• Fornecer todas as documentações solicitadas ao Prestador de Serviço no prazo 
estipulado no contrato, com informações fidedignas; 

• Fornecer os desenhos do objeto de proteção nas diferentes perspectivas exigidos pelo, 
conforme exigências para seu registro no INPI; 

• Pagar a GRU; 

• Fornecer um LOGIN e SENHA para cadastro no INPI; 

• Se for o caso, autorizar a Prestadora de Serviço mediante Procuração específica para 
poder requerer o pedido de registro de Desenho Industrial no INPI; 

• Aprovar o Relatório emitido pela Prestadora de Serviço; 

• Realizar o acompanhamento do pedido. O acompanhamento poderá ser realizado pela 
empresa demandante ou mediante contratação particular de serviços especializados 
em propriedade intelectual;  

• Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae;  
Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento 

14. RESPONSABILIDADE 

DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS 

Conforme contrato de prestação de serviços. 

15. PERFIL DESEJADO DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO 
Qualquer profissional com experiencia e conhecimento na proteção de direitos de 
propriedade industrial junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. 

16. PRÉ DIAGNÓSTICO  

17. OBSERVAÇÕES 

Não existe exame prioritário para pedidos de Registro de Desenho Industrial no INPI. 
Não existe proteção de Desenho Industrial internacional. O Registro de Desenho Industrial 
é territorial, caso a Empresa Demandante desejar proteção em outro país, deverá 
contratar serviços particulares de empresas especializadas em propriedade intelectual 
com representação legal no país que pretende solicitar a proteção. 
É importante frisar que o serviço de Registro de Desenho Industrial através do Sebraetec 
não cobre os seguintes custos e/ou serviços: 

• Elaboração do desenho industrial, nem sua adequação dos desenhos nos formatos 
exigidos pelo INPI; 
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• Taxas administrativas relativas ao registro, tal como a GRU ou pagamento de correio 
em caso de registro em papel, fotocópias, entre outros; 

• Acompanhamento do processo de registro no INPI até o deferimento; 

• Geração das GRU relativas as taxas quinquenais de manutenção do registro; 
Cumprimento de exigências do INPI, anotações, defesa do registro frente a oposições de 
terceiros no INPI. 

 

 


