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MAPA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO PPA 2016-2019 

 

PROGRAMA COM PARTICIPAÇÃO DIRETA DO INPI 

PROGRAMA 2079 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

OBJETIVO 1038 - Promover a inovação nas empresas, o estímulo à P&D e a qualificação profissional 

INICIATIVA 

04MA – Fortalecimento da governança e da execução da política de propriedade industrial, 
por meio do aperfeiçoamento da articulação institucional e da melhoria da eficiência, 
eficácia e efetividade da operação do sistema de propriedade industrial. 
Órgão responsável: INPI/MDIC 

04MB – Disseminação do uso dos sistemas de proteção da propriedade industrial por 
empresas e instituições científicas e tecnológicas brasileiras, por meio da divulgação, da 
capacitação e da pesquisa em propriedade intelectual, e do fomento ao uso estratégico da 
informação tecnológica contida em documentos de patentes. 
Órgão responsável: INPI/MDIC 

04MC - Fortalecimento da inserção do Brasil no sistema internacional de propriedade 
intelectual, por meio da cooperação técnica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) com escritórios de propriedade intelectual e da adesão do Brasil a acordos e tratados 
internacionais em matéria de propriedade intelectual. 
Órgão responsável: INPI/MDIC 

04S2 – Aperfeiçoamento do marco legal relativo à inovação, propriedade intelectual e P&D 
em setores regulados de modo a permitir segurança jurídica às empresas, e incentivar o 
empreendedorismo e o investimento em inovação. 
Órgão responsável: Secretaria da Inovação/MDIC 

 

OUTROS PROGRAMAS ENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PROGRAMA 2021 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

INDICADOR 
Número de pedidos de patentes depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) por residentes no país. Índice de referência: 7.297; data 31/12/2014. 
Órgão responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

PROGRAMA 2077 - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL 

INICIATIVA 

04YW - Elaboração de proposta de valorização de signos distintivos do Governo Federal em 
articulação com MTE, MDA, MI, MMA, ICMBIO, FUNAI, SEPPIR, SEBRAE, INPI, INMETRO. 
Iniciativa incluída no Objetivo 1042 - Disseminar sistemas de produção agropecuária 
sustentável, com agregação de valor e renda, segurança do alimento, valorização de origem 
e conservação dos recursos naturais. 
Órgão responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

META 

045X - Ampliar o uso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas em regiões de produtos 
tradicionais.  
Meta do Objetivo 1042 - Disseminar sistemas de produção agropecuária sustentável, com 
agregação de valor e renda, segurança do alimento, valorização de origem e conservação 
dos recursos naturais. 
Órgão responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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PROGRAMA 2025 - COMUNICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO, A INCLUSÃO E A DEMOCRACIA 

META 

04IL - Gerar 80 registros de patentes de produtos desenvolvidos com apoio do Fundo para o 
Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – Funttel. 
Meta do Objetivo 1135 - Promover a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a 
competitividade da indústria nacional de telecomunicações. 
Órgão Responsável: Ministério das Comunicações 

 

PROGRAMA 2078 - CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE 

INICIATIVAS 

050T - Elaboração, revisão e implementação de normativos infralegais relativos a 
registro de patentes e produtos 
050Y - Consolidação da estratégia com BRICS, UNASUL e MERCOSUL para harmonizar 
os sistemas nacional e internacional de acesso e repartição de benefícios e o 
tratamento do conhecimento tradicional associado como propriedade intelectual. 
Iniciativas incluídas no Objetivo: 1063 - Promover o desenvolvimento sustentável das 
cadeias produtivas e do conhecimento oriundos da utilização de patrimônio genético 
e conhecimento tradicional associado por meio da implementação de sistema de 
acesso e repartição de benefícios, resguardados os direitos dos povos indígenas e 
povos e comunidades tradicionais.  
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente 

 

PROGRAMA 2042 - PESQUISA E INOVAÇÕES PARA A AGROPECUÁRIA 

INICIATIVA 

04TL - Apoio técnico e financeiro a acordos de cooperação técnica nacional e 
internacional no âmbito da propriedade intelectual via Proteção de Cultivares. 
Iniciativa inserida no Objetivo 0969 - Fomentar a inovação na agropecuária, com 
ênfase na conservação de recursos genéticos, na promoção da proteção de cultivares 
e no desenvolvimento da tecnologia agropecuária. 
Órgão responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

META 

041S - Estabelecer 1.000 contratos ou acordos de direitos sobre propriedade 
industrial ou de direitos sobre melhoramento genético, com organizações públicas e 
privadas, nacionais e internacionais. 
Meta incluída no Objetivo 1029 - Promover a incorporação de soluções inovadoras 
pelas cadeias e arranjos produtivos da agropecuária para aumento da produtividade, 
competitividade e sustentabilidade. 
Órgão responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

 


