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Na sociedade do conhecimento, a proteção das criações do espírito humano, sejam 

essas relacionadas às artes, ciência ou tecnologia, por meio da Propriedade Intelectual 

(PI), tornou-se crucial e estratégica para o desenvolvimento tecnológico, econômico, 

social e cultural das nações. Entretanto, desde o final do sec. XX existe um componente 

que amplia o escopo do mundo da PI, que foi a incorporação em nossas vidas dos 

conteúdos que nos chegam por meio dos celulares, tablets e outros dispositivos 

eletrônicos, por meio do ciberespaço. 

Não há como negar o surgimento do ciberespaço, definido por Lévi (1996) não 

apenas como a infraestrutura material da comunicação digital, mas, também, como o 

universo de informações e os seres humanos que o nutrem e o habitam. Monteiro (2007, 

p. 5) acrescenta que o ciberespaço:  

 

(...) é o mais novo local de "disponibilização" de informações 

possibilitado pelas novas tecnologias. ...Trata-se de um espaço que 



ainda não se conhece completamente, cheio de desafios e incertezas, 

tanto na sua práxis, quanto em suas formulações filosófico e teóricas. 

Um espaço aberto, virtual, fluido, navegável. 

 

E nessa realidade do ciberespaço adveio um novo ambiente para a alocação de 

uma nova modalidade de museu, denominada virtual, que vem recebendo desde a última 

década do sec. XX, inúmeras denominações, a saber: cibermuseu, webmuseu, museu on-

line, museu eletrônico, hipermuseu e museu digital (SCHWEIBENZ, 2004). 

O Estatuto do Conselho Internacional de Museus, adotado pela 22ª Assembleia 

Geral, ocorrida em Viena, Áustria, em 24 de agosto de 2007, define Museu como (ICOM, 

2021): 

 

... a non-profit, permanent institution in the service of society and its 

development, open to the public, which acquires, conserves, 

researches, communicates and exhibits the tangible and intangible 

heritage of humanity and its environment for the purposes of education, 

study and enjoyment.1. 

 

O museu virtual se insere no campo do patrimônio digital, conforme consenso 

internacional expresso pela UNESCO (2003). Portanto, se insere no mundo do 

compartilhamento de informações diversas, provenientes de diferentes fontes, que 

certamente necessitam ter seus respectivos direitos de propriedade intelectual 

preservados, tanto os direitos da fonte da informação quanto do próprio Museu. 

Museus podem tratar dos temas mais diversos, incluindo aqueles relacionados aos 

esportes. Destarte, surgiram museus com a temática esportiva e, entre os mesmos, aquele 

de interesse para a presente discussão, qual seja, o eMuseu do Esporte. 

Segundo Pena et al. (2021, p. 49), 

A ideia da criação do eMuseu do Esporte2 surgiu durante os Jogos 

Olímpicos Rio-2016, pois foi identificada uma expressiva lacuna 

quanto à memória do movimento esportivo no Brasil em suas diferentes 

modalidades. E este foi o ponto de partida, conectar pessoas e histórias, 

usando a tecnologia para construir um legado permanente para toda a 

sociedade. 

                                                           
1 Definição adotada pela 22ª Assembleia Geral em Viena, Áustria, 24 August 2007, disponível em 

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/. Acesso em 25 junho 2021. 

Em tradução livre: “...uma instituição sem fins lucrativos, permanente a serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e expõe o patrimônio 

material e imaterial da humanidade e do seu meio ambiente para fins de educação, estudo e fruição.” 
2 É uma realização da startup Gama Assessoria, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

Maiores informações em https://www.emuseudoesporte.com.br/br/quem-somos. 

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/


Tendo em vista as funções educacionais e de preservação cultural dos museus, a 

gestão da PI dos museus virtuais possui características muito peculiares, com desafios 

que os museus convencionais não têm que enfrentar. Agregando complexidade, o advento 

da pandemia de Covid-19, ao mesmo tempo em que aumentou a importância e o interesse 

nos museus virtuais, criou obstáculos à execução dos trabalhos, assim como 

oportunidades.    

Este trabalho apresenta um estudo de caso referente ao projeto eMuseu do Esporte 

sob a ótica de gestão da PI. O objetivo principal é registrar e avaliar a experiência obtida 

neste projeto, ainda em andamento, como fonte empírica que possa subsidiar a tomada de 

decisões em experiências semelhantes, assim como adensar o corpo de conhecimento 

sobre o tema. O ponto de partida foi a avaliação dos ativos de proteção do eMuseu: 

registro da marca e registro de software. Além dos ativos citados, a construção do acervo 

exigiu a elaboração de documentos relativos a direitos de uso de imagem de 

colecionadores e atletas para fins de veiculação na plataforma do eMuseu do Esporte. 

Tais pontos de partida incluíram as relações do eMuseu do Esporte com inúmeras 

entidades esportivas, que não possuíam qualquer experiência no compartilhamento de 

acervos, sobretudo no âmbito digital. Sendo, portanto, um aprendizado para todos os 

envolvidos. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para atingir o objetivo proposto por este trabalho, além da pesquisa bibliográfica, 

escolheu-se utilizar a análise documental para avaliar os ativos protegidos do eMuseu do 

Esporte, por meio de busca junto às bases de dados disponíveis no sítio do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI) , autarquia federal responsável por conceder 

patentes de invenção e de modelo de utilidade, e promover o registro de marcas, desenhos 

industriais, programa de computador, indicações geográficas e averbação de contratos e 

franquias. A pesquisa documental se diferencia de outras por trabalhar com informações 

disponíveis nos meios eletrônicos e não obtidas diretamente com pessoas, como são os 

casos de documentos oficiais, relatórios e outros (GIL, 2010). 

O conceito de documento ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou impressos. Tais 

documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos que 

trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões (FIGUEIREDO, 2007).  



Diante da necessidade de suporte especializado, o eMuseu firmou parceria com 

uma empresa de consultoria de propriedade intelectual, a fim de robustecer a gestão dos 

seus ativos de PI. A primeira etapa desta parceria se deu em uma reunião3 preliminar em 

que se pôde compreender as atividades atuais e as projeções planejadas para o eMuseu, e 

foi determinado o foco nos ativos de PI de maior interesse para a organização, a saber: 

marcas, direitos autorais, desenho industrial e contratos de licença, cessão e franquia. 

A partir da identificação de potenciais ativos foram realizadas quatro reuniões 

cada qual abordando ativos de PI de interesse, com o objetivo de capacitar e sensibilizar 

a alta gestão do eMuseu em relação à gestão da propriedade intelectual. Nessas reuniões 

temáticas, a consultoria e a gestão do eMuseu puderam alinhar seus conhecimentos e 

experiências, a fim de que fosse elaborado um plano estratégico visando o uso sustentável 

dos ativos de PI, de acordo com o grau de desenvolvimento do plano de ação do eMuseu 

nos próximos anos.  

Partindo de análises calcadas em evidências, foram identificadas as necessidades 

específicas da gestão de PI do eMuseu. 

 

1 - Propriedade Intelectual (PI) 

 

Na era do conhecimento, a economia desponta, entre outros fatores, por meio da 

valorização da propriedade intelectual. Conforme apontado anteriormente, todos os ativos 

a serem protegidos são decorrentes da capacidade dos indivíduos de inovar 

desenvolvendo produtos, processos ou serviços essenciais, a fim de obter vantagens 

competitivas. Os benefícios do sistema de PI são, normalmente, proporcionais ao porte 

das empresas e instituições, o que não significa que os pequenos empreendedores não 

devam investir na proteção dos seus ativos de PI. Ao contrário, este tipo de proteção 

possibilita, além de diferenciação no mercado, uma nova frente para novos negócios que 

incluem parcerias, franchising e licenciamentos de direitos de PI.   

O sistema de PI tornou-se responsável pelo reconhecimento e concessão de 

direitos de propriedade sobre os bens derivados do intelecto humano.  

 

A normativa de PI foi desenvolvida para regular a titularidade 

sobre tais direitos e é um sistema jurídico que outorga direitos 

                                                           
3 Todas as reuniões foram realizadas por videoconferência em razão da pandemia. 



executáveis à pessoa responsável pela produção intelectual, de 

modo que o criador ou titular da PI possa exercer certo controle 

sobre o seu uso futuro (PANTALONY, p. 39, 2017). 

 

A PI se divide em três grandes grupos ou famílias de ativos, a saber: 

1) Propriedade Industrial que abrange Marcas, Patentes, Desenhos Industriais, 

Indicações Geográficas. 

2) Direito Autoral que abrange os direitos dos autores de obras de qualquer área e os 

direitos conexos aos direitos dos autores, como o de intérpretes, por exemplo. 

Também inclui a proteção aos programas de computador, que são direitos autorais 

registráveis também no INPI. 

3) Sui generis que contempla as variedades vegetais (Cultivares), patrimônio 

genético, conhecimentos tradicionais e topografia de circuitos integrados, este 

também registrável no INPI. 

Neste estudo, serão analisados especificamente os ativos protegidos pelo eMuseu, 

sendo eles o registro da marca e o registro do software, além dos direitos autorais. 

 

Marca 

 

De acordo com a Lei nº 9.279/96, conhecida como Lei da Propriedade Industrial 

(LPI), são registráveis como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, que não 

sejam proibidos por lei. Dividem-se em marca de produto ou serviço, que visa distinguir 

os concorrentes e informar a origem de um produto ou serviço; marca de certificação, que 

serve para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas 

ou especificações técnicas; e marca coletiva, que identifica produtos ou serviços oriundos 

de membros de uma determinada coletividade4(BRASIL, 1996). Marca, consoante Olavo 

(2005), é um sinal distintivo do comércio utilizado para diferenciar mercadorias de um 

empresário ou empreendedor de outros.  

As marcas, de acordo com as disposições do INPI, podem ser nominativas, 

figurativas, mistas ou tridimensionais. A primeira caracteriza-se pelo uso de palavras. Já 

a segunda pela ausência de palavras e dominância de elemento figurativo. A terceira pode 

ser constituída pela representação gráfica de palavra ou pela combinação desta com 

                                                           
4 Para melhor compreensão em relação às marcas coletivas e de certificação, sugere-se o trabalho de Largo 

Gil (2006). 



elemento figurativo. A última é a forma tridimensional distintiva em si, sendo comumente 

composta pela forma do produto ou de sua embalagem. A proteção das marcas é feita por 

meio do registro no INPI, tendo em vista o sistema adotado pelo Brasil ser considerado 

atributivo de direito, ou seja, a proteção à marca só é obtida pelo registro concedido pelo 

INPI, sendo esta autarquia a que atribui o direito sobre o sinal após o exame do mesma à 

luz da LPI. 

As marcas possuem dois princípios que auxiliam na caracterização do direito 

concedido: o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade. Por meio 

daquele, estipula-se que a proteção à marca só será reconhecida no país no qual a mesma 

foi pleiteada. Por outro lado, para o segundo, tem-se a determinação que a proteção ao 

sinal só se dá para os produtos e serviços que o mesmo visa assinalar, incluindo aqueles 

que possuam afinidade com os mesmos. De acordo com Ascensão (2001), há na proteção 

à marca um interesse público, aquele de evitar o engano e o risco de confusão com sinais 

iguais, semelhantes ou afins que visem a assinalar produtos ou serviços que possuam 

relações entre si. 

Para Ramello (2006), a proteção à marca é garantida pelas legislações, tendo em 

vista o papel que a mesma assume no combate às assimetrias de informação presentes no 

mercado. A marca possui, em nossa sociedade dominada por tecnologias da informação 

e comunicação, um papel de grande relevância, auxiliando nos processos de busca e 

escolha dos bens desejados pelo consumidor, evitando que seja levado a erro em seus 

processos de compra. 

Retomando o princípio da especialidade, característico da proteção da marca, esta 

deverá ser requerida para assinalar dados produtos e serviços por meio da utilização de 

um classificador. No Brasil, adotamos a Classificação Internacional de Produtos e 

Serviços de Nice. Esta é composta por 34 classes de produtos e 11 de serviços. No ato do 

depósito do sinal junto ao INPI, seu requerente deverá informar os produtos e serviços 

que serão assinalados por sua marca. Destarte, ao fazer a análise do sinal, o corpo técnico 

do INPI se restringirá à apreciação desse sinal apenas na classe designada pelo titular. Por 

isso, Barbosa (2003) e Cerqueira (1982) expressam ser a novidade da marca relativa, pois 

marcas iguais podem existir e serem registradas, desde que sejam destinadas a distinguir 

produtos e serviços diferentes, que não concorram entre si, de forma a gerar os riscos de 

confusão ou associação. 

A proteção à marca é de dez anos, podendo essa ser renovada indefinidamente. A 

extinção dessa proteção pode se dar por interesse do titular, caso ele renuncie, ou por 



interesse de terceiros que identifiquem que o sinal protegido não vem sendo usado no 

mercado para diferenciar e identificar os produtos e serviços para os quais foi concedido. 

Assim, pode a marca registrada ser objeto de um processo de caducidade, cabendo ao seu 

titular comprovar o uso do sinal ou justificar o seu desuso por razões legítimas. Neste 

diapasão, cabe destacar a observação de Fernandes-Nóvoa (1977), a marca só passa a 

existir e cumprir a função para a qual foi concedida quando inserida no mercado por seu 

titular de forma a promover o elo entre este, o produto e a sua clientela. Dessarte, a marca 

é um direito de propriedade industrial que só existe plenamente ao cumprir a sua função 

no mercado, sendo neste inserida. 

 

Direitos Autorais  

 

O campo de proteção dos direitos autorais é bem vasto, incluindo obras literárias, 

obras musicais, obras artísticas, inclusive digitais, mapas e desenhos técnicos, fotografias, 

audiovisuais e aplicativos de programas de computador. Esta legislação é aplicável a 

quase todo os meios de comunicação, dentre os quais publicações, difusões, produção e 

distribuição de filmes e programas de computador (software). Além disso, os direitos 

autorais protegem o conteúdo da internet e dos sites, cujo conteúdo normalmente 

incorpora a reunião de várias obras, agregando complexidade decorrente das camadas 

sobrepostas de proteção de direitos autorais. (PANTALONY, p. 45, 2017). 

No Brasil, a referência legal sobre a proteção dos direitos autorais é a Lei nº 

9.610/98conhecida como Lei de Direitos Autorais (LDA) e a Lei 9.609/98, conhecida 

como Lei de Software (LS). Segundo Pantalony (2017), a utilização eficaz do sistema de 

PI permite aos museus atingir os padrões internacionais de melhores práticas e pode 

oferecer oportunidades significativas para alavancar sua marca, preservar sua 

autenticidade, estimular sua singularidade e gerenciar seu conhecimento, visando gerar 

mais valor agregado ao patrimônio cultural do Museu, assim como, um maior retorno 

econômico e cultural. 

 

Pantalony (2017, p. 31,) afirma ainda: 

 
Uma vez que a proteção da PI, em particular a proteção dos direitos 

autorais, incentiva a promoção do patrimônio cultural, parece razoável 

que os museus a apoiassem e não a rejeitassem por ser contraproducente 

para sua missão e função. Portanto, faz parte do patrimônio cultural, da 



missão e da função dos museus promover e respeitar a propriedade 

intelectual. 

 

 A proteção das criações do espírito pelo direito de autor independe de registro, 

pois a mesma se dá no ato da criação. Todavia, a atual LDA remete ao antigo Código de 

Direito Autoral, a Lei nº 5.988/73, parcialmente revogada (BRASIL, 1973), onde constam 

instituições designadas para recepcionar depósitos de obras autorais de acordo com a 

conveniência de seus criadores e o tipo de criação, como são a Fundação da Biblioteca 

Nacional, a Escola de Música e a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), entre outras. 

 O autor é a pessoa física e todas as relações que este travar com a sociedade nesta 

condição deverão ser mediadas por contratos. Destarte, em seus aspectos patrimoniais, a 

obra autoral pode ser cedida ou licenciada por seu criador. Entende-se que o direito 

autoral reúne aspectos morais e patrimoniais. De acordo com os primeiros, o autor tem 

alguns direitos inalienáveis e irrenunciáveis, como o direito de paternidade, de acesso a 

exemplar única e de tirar a obra de circulação. Os aspectos patrimoniais dizem respeito 

aos direitos alienáveis que autor possui, podendo, conforme acima informado, negociar 

sua criação por meio de contratos de cessão e licenciamento.  

 A proteção do direito de autor, segundo Ascensão (2001), é uma das mais longas 

que existe, alcançando realidades técnicas que não necessariamente terão vida tão longa. 

Por toda vida do autor, mais 70 anos após a sua morte, gozarão autores e seus herdeiros 

da proteção.  

Otero Lastres (2009) aponta diferenças significativas entre o direito autoral e a 

propriedade industrial. Para ele, por não ser um direito registral, o direito autoral não 

garante a publicidade do bem que está ser protegido. Conforme vimos no caso da marca, 

para obter a proteção desta, o seu requerente deverá ir ao INPI. Este, antes de analisar a 

marca, irá publicar o sinal de forma a aferir se terceiros podem se sentir prejudicados pela 

concessão do sinal. Esse ato de publicidade torna mais transparente a constituição do 

direito, o que, segundo ele, não ocorre no caso das obras protegidas pelo direito autoral, 

tendo em vista a desnecessidade de registro. 

As contendas ocorridas em relação a direitos autorais acabam por contarem apenas 

com a instância judicial, tendo em vista não se ter um ente administrativo para tentar 

solucionar as mesmas. Isso acaba por encarecer o processo de gestão e exercício desses 

direitos, tendo em vista a importância que os mesmos possuem na sociedade atual. 

 



Programa de Computador 

 

O programa de computador é, conforme já disposto, equiparado às obras literárias 

para fins de proteção do direito autoral. Esta equiparação encontra-se tipificada em lei por 

meio do artigo 2º da LS, no qual se lê: “O regime de proteção à propriedade intelectual 

de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos 

autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei”. A LS é específica 

para dar conta da proteção do programa de computador e tudo o que não estiver nesta lei 

contido é remetido para a LDA. Segundo a LS, o programa de computador pode ser 

compreendido como: 

 

(...) a expressão de um conjunto organizado de instruções em 

linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer 

natureza, de emprego em máquinas automáticas de tratamento da 

informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, 

baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de 

modo e para fins determinados, (BRASIL, 1998). 

  

A LS, diferente da LDA, estipula prazo próprio para a duração dos direitos 

conferidos sobre os programas de computador. A proteção se dá por 50 anos contados a 

partir da publicação do programa e não toda vida do autor e mais 70 anos após a sua 

morte. Apesar de ser um prazo menor, tem-se em mente a pertinência da crítica de 

Ascensão (2001) já comentada de ser uma proteção extremamente dilatada para 

realidades técnicas que têm um período de vida extremamente efêmero. 

 A inserção do programa de computador dentro do escopo do direito autoral se 

deve a pressões internacionais que buscavam garantir a apropriabilidade de um bem 

intangível de grande valor de mercado. Ascensão (1997) relata como tal pressão ocorreu, 

sendo a mesma capitaneada pelos Estados Unidos da América. Para o citado autor, a 

proteção por direitos autorais apresentava atrativos que foram decisivos para a busca pela 

inserção do programa de computador como um direito autoral, quais sejam: a proteção 

mais extensa temporalmente; a proteção automática (independente, portanto, de registro); 

a possibilidade de exigir o tratamento nacional estipulado na Convenção de Berna para a 

proteção das obras artísticas e literárias, Convenção esta assinada por diversos países; e a 

garantia de proteção pelas leis nacionais de direito de autor, independente da existência 

de uma lei específica para abrigar os programas de computador (ASCENSÃO, 1997, p. 

668). Mas o autor é enfático em argumentar que os programas de computador são 



instruções direcionadas às máquinas e não aos seres humanos (ASCENSÃO, 1997, p. 

665). 

 Cabem ainda os apontamentos de Santos (2008), quando este autor aponta 

diferenças entre a conceituação de programa de computador e software. Segundo o autor: 

 

Tecnicamente, tem sido estabelecida uma distinção conceitual entre os 

dois termos, designando-se por programas de computador, 

propriamente dito o conjunto de instruções dirigidas ao computador, e 

por “software”, o conjunto formado não só pelo programa de 

computador, mas também pela metodologia de operação, pela 

documentação completa e, eventualmente, por outros elementos 

relacionados com o programa de computador. (SANTOS, 2008, p. 3). 

 

Como o próprio autor assevera (SANTOS, 2008), a temática da proteção do 

programa de computador permanece relevante diante da atual sociedade na qual impera 

a informação. Diante das possibilidades de acervos virtuais, no qual aplicativos e 

softwares podem desempenhar relevante papel, há que se ter a real compreensão de como 

se dá a proteção dos mesmos, de forma a potencializar sua exploração econômica. 

 

Desenho Industrial 

 

 De acordo com a LPI, o desenho industrial corresponde à "forma plástica 

ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser 

aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua 

configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial" (BRASIL, 1996). 

Para Lence e Reija (2004), as diversas definições de desenho industrial, tanto 

legais como doutrinárias, convergem no sentido de uma conjunção de fatores técnicos e 

estéticos que conferem individualidade quando aplicados a um produto. Otero Lastres 

(1997), citando o Libro Verde, pontua que inexiste uma definição universalmente aceita 

de desenho industrial, mas, é possível captar uma tendência de se afastar da noção de 

decoração ou ornamento aplicado a um produto, aproximando-se de uma fusão entre 

função e valor estético, da maneira mais íntima possível.     

 Como esclarece o Manual de Desenhos Industriais do INPI, é possível a utilização 

desta modalidade de proteção sobre mascotes e personagens:  

 



A representação gráfica de mascotes e personagens pode ser 

registrada como padrão ornamental. A proteção, nesse caso, não 

incidirá sobre os mascotes e personagens em si (os quais 

pertencem à esfera dos direitos autorais), mas sobre a 

representação gráfica nos desenhos ou fotografias (INPI, 2019) 

 

Caso a criação de mascote ou personagem seja de terceiros ou incorpore elementos 

conhecidos, deve ser obtida a autorização de uso do detentor dos direitos autorais sobre o 

mesmo. 

 

2 - O eMuseu do Esporte 

 

A opção de se examinar o eMuseu do Esporte é pertinente por ser um projeto 

nascido em um período marcado pela pandemia do Coronavírus, com lockdowns pelo 

mundo, onde as plataformas online de consumo na área da cultura tiveram um 

protagonismo para consumo de conteúdo e entretenimento (PENA et al., 2020). Em um 

momento em que a circulação foi impedida e as visitas aos museus e aos locais de lazer 

foram proibidas na tentativa de controle da pandemia, o eMuseu bem como as plataformas 

digitais passaram a ser as alternativas viáveis para o desenvolvimento e a manutenção da 

cultura. 

O impacto do consumo digital no eMuseu é mostrado por Pena et al. (2021) com 

alcance de 4 milhões de pessoas nas redes sociais, quase 300 mil acessos ao portal e mais 

de 900 mil reais em retorno de mídia. 

O eMuseu foi criado pela startup Gama Assessoria, com o apoio da Incubadora 

Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. Possui o objetivo de prover entretenimento, cultura e 

educação, por meio da tecnologia e da inovação, de forma a engajar todo a população 

a colaborar ativamente para criação da memória nacional por meio da criação de 

museus virtuais, galerias e exposições virtuais, com alcance nacional, propiciando o 

espírito de pertencimento de todo o país. Possui conteudo para diferentes públicos, 

como crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência; 

professores e alunos da rede pública e privada; sem distinção de classes sociais e 

gêneros. 

 



Na UERJ recebeu assistência para proteção dos bens intelectuais do eMuseu. Esta 

assistência incluiu a elaboração de documentos (termo de sigilo, termo de autoria, cessão 

de direito de uso de imagem, convênio de parceria com os parceiros/colecionadores), bem 

como a proteção dos ativos (marca e software) junto ao INPI  

Em relação à tradição museológica5, o eMuseu se tornou uma organização híbrida 

desde que se desdobrou numa Editora, incluindo em seus propósitos a produção e a 

disseminação de conhecimentos por meio de publicações ligadas ao mundo dos esportes. 

Nestas circunstâncias, o eMuseu articulou a produção de suas exposições digitalizadas 

amparadas por estudos e pesquisas dos próprios expositores e de autores convidados, 

totalizando um conjunto de quatro obras publicadas em 2020 (PENA et al., 2020). 

Todo o conteúdo do eMuseu é proveniente da parceria com entidades esportivas 

que disponibilizam seu maior patrimônio, ou seja, seus acervos de fotos, vídeos, troféus, 

medalhas, etc, para serem disponibilizados no eMuseu do Esporte. Há três maneiras de 

participação no eMuseu do Esporte em relação a geração de conteúdo, sendo todas elas 

de forma gratuita.  

A primeira forma de participação se dá por meio da criação de coleção no portal 

do eMuseu. Qualquer pessoa pode contar sua história e compartilhar seus acervos 

pessoais desde que autorizem a sua divulgação. Dentre os parceiros, destaca-se a 

população, com grande engajamento de envio de acervos pessoais  

A segunda oportunidade de engajamento é através de exposições feitas pelo 

eMuseu. No ano de 2020 foram realizadas 9 exposições, envolvendo 101 parceiros de 

conteúdo, dentre eles, entidades esportivas, comitês esportivos, organizações não 

governamentais e a sociedade civil.  

                                                           
5 Studart (2019), “Na noção de tradição encontramos aquelas funções básicas dos museus, voltadas para 

a conservação de coleções, a documentação, a pesquisa histórica e específica, a comunicação, a educação, 

visando servir à sociedade e ao seu desenvolvimento. Mas o conceito de museu se ampliou 

consideravelmente no século XX e colocou foco principalmente na sua função social. Do “museu 

tradicional” (edifício + coleção + público) ao “museu comunitário” / “ecomuseu” (território + 

patrimônio + comunidade), os museus continuam se transformando em diversas direções e dialogando 

com a tradição.” Disponível via https://www.revistamuseu.com.br/site/br/artigos/18-de-maio/18-maio-

2019/6485-as-diversas-facetas-dos-museus-entre-tradicao-e-funcao-social.html. Acesso 25 junho 2021. 

 

Portal do eMuseu do Esporte. Disponível via https://www.emuseudoesporte.com.br/br/home 

Exposições do eMuseu do Esporte. Disponível via 

https://www.emuseudoesporte.com.br/br/exposicoes/temporarias 

 

 

 

 

https://www.revistamuseu.com.br/site/br/artigos/18-de-maio/18-maio-2019/6485-as-diversas-facetas-dos-museus-entre-tradicao-e-funcao-social.html.%20Acesso%2025%20junho%202021
https://www.revistamuseu.com.br/site/br/artigos/18-de-maio/18-maio-2019/6485-as-diversas-facetas-dos-museus-entre-tradicao-e-funcao-social.html.%20Acesso%2025%20junho%202021
https://www.emuseudoesporte.com.br/br/home
https://www.emuseudoesporte.com.br/br/exposicoes/temporarias


Já a terceira, trata-se de um convite do eMuseu para algumas entidades esportivas 

com o objetivo de criação de suas respectivas galerias virtuais. As galerias são ambientes 

exclusivos e personalizados disponíveis para que cada colecionador tenha a oportunidade 

de criar sua narrativa. O eMuseu do Esporte possui 9 galerias virtuais já criadas, sendo os 

colecionadores: Comitê Oímpico do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro, Confederação 

Brasileira de Basketball, Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Confederação 

Brasileira de Canoagem, Desporto Militar - Exército e Marinha do Brasil, Museu 

Internacional do Esporte, Comitê Brasileiro Master (todas as modalidades olímpicas), 

Enel Distribuição de Energia. Para o próximo ano o eMuseu já possui uma relação de 

mais 9 galerias a serem lançadas.   

A plataforma não só possui abrangência nacional, mas também internacional, 

tendo suas galerias traduzidas para a língua inglesa. A mesma também possui 

acessibilidade para deficientes visuais e auditivos, garantindo assim acesso à informação 

para toda a população. 

Dessa forma, após as experiências práticas vivenciadas com o eMuseu do Esporte 

em 2020, por meio de diversas relações jurídicas, tornou-se evidente a importância do 

aprofundamento da proteção da propriedade intelectual.  

 

Resultados  

 

Como resultados apresentam-se os ativos de PI já existentes do eMuseu do 

Esporte, a saber, duas marcas e 1 software devidamente registrados no INPI. 

 

Marcas Registradas Pelo eMuseu do Esporte 

 

Foram realizados dois pedidos de registro de marca, uma marca figurativa e outra 

mista. A primeira configura-se com o “e” separado (Figura 1), conforme registro 

apresentado na Figura 1, sendo esta uma marca figurativa, que de acordo com o Manual 

de Marcas do INPI (2013), é o sinal constituído por desenho, imagem, símbolo, 

ideogramas, entre outros6.  

                                                           
6 Maiores informações via 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#Marca-Figurativa. 

Acesso em 25 junho 2021. 

Galerias do eMuseu do Esporte. Disponível via 

https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/lobby/index.html?precache&language=pt_BR&robo 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#Marca-Figurativa
https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/lobby/index.html?precache&language=pt_BR&robo


 

Figura 1: Marca figurativa do eMuseu do Esporte e seu certificado de registro 

 

 

 
 

 

A segunda marca é o “eME - eMuseu do Esporte” (Figura 2) requerida como 

marca mista ou composta, que segundo o mesmo Manual (INPI, 2013), “é o sinal 

constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou mesmo apenas 

por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada”. 

 

Figura 2: Marca Mista do eMuseu do Esporte e seu registro 

 

 

 

 



Cada marca pode ser registrada em diversas classes de Nice de acordo com a 

classificação do serviço a ser prestado ou natureza do produto. 

Quanto à marca figurativa do eMuseu (Figura 1), seis classes foram requeridas para 

os registros de marcas pleiteados:  

1. 919475850, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 45. 

2. 919475876, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 28. 

3. 919475930, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 25. 

4. 919475949, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 16. 

5. 919475965, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 14. 

6. 919475981, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 09 

 

No caso da primeira marca, requerida para a classe de serviços NCL 45, a mesma 

visa a assinalar serviços de administração legal de licenças; licenciamento de programas 

de computador; serviços de licenciamento de programa de computador; serviços de redes 

sociais online; e licenciamento no âmbito da publicação de software. A marca requerida 

para assinalar produtos da NCL 28, identificará brinquedos, jogos, videogames entre 

outros. Por seu turno, a marca requerida na classe de produtos NCL 25 diferenciará 

vestuário e calçados. 

A marca requerida na classe NCL 16 os mais diversos materiais de papelaria e 

escritório, enquanto a marca pleiteada na NCL 14 visa a identificar, entre outros, 

bijuterias, joias e relógios. Por fim, a marca requerida na classe de produtos NCL 09, tem 

por fito identificar diversos aparelhos eletrônicos entre outros objetos incluídos nessa 

classe. 

 

Quanto à marca mista (Figura 2), 8 classes formam registradas: 

1. 919479111, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 45, visando assinalar os mesmos serviços já comentados 

2. 919479162, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 42, para identificar os mais diversos serviços, entre os mesmos 

desenvovimento e instalação de softwares 

3. 919479227, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 41, para identificar serviços de entretenimento e ensino 

4. 919479278, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 35, para identificar e diferenciar uma pletora de serviços e entre os mesmos, 

serviços de publicidade e propaganda. 

5. 919479324, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 25, diferenciando produtos de vestuário e calçados 

6. 919479359, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 16, para identificar os mesmos serviços já descritos 

7. 919479430, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 14, com o fito de diferenciar joias, bijuterias e relógios entre outros 

8. 919479456, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 09, também, destinada a identificar os mesmos produtos já comentados para 

o registro da marca figurativa.. 

 



Quanto ao direito autoral, foi registrado o Software criado para a plataforma do 

eMuseu do Esporte, conforme o certificado de registro de programa de computador 

apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3: Registro do Software 

 

 
 

Todos os registros aconteceram antes do lançamento oficial da plataforma, o que indica 

a preocupação com a boa gestão dos direitos de propriedade intelectual.  

As reuniões realizadas apontaram como etapa inicial a auditoria e o inventário de 

PI. Conforme explica Zorich (2003), a auditoria de PI analisa as proteções já existentes e 

possibilita analisar a conveniência e a necessidade da sua manutenção, auxiliando ainda 

na verificação do cumprimento da legislação para evitar o cometimento de infrações e 

suas indesejáveis consequências. Mas a auditoria de PI não se restringe ao passado, 

devendo não apenas analisar as obras que se encontram no acervo do eMuseu e seus 

respectivos direitos de PI, próprios ou de terceiros, como também possibilitar uma 

comparação entre o inventário de PI e o inventário geral do museu. Nesta fase, também 

importa verificar como a gestão de PI pode ser integrada ao sistema de gestão do acervo. 

 O inventário deve distinguir os direitos de PI relativos ao acervo e os direitos de 

PI próprios da administração do eMuseu, tais como marcas, concessões de licença de uso 

para gravação de filmes e documentários, por exemplo, inovações tecnológicas 

produzidas pelo eMuseu, seus métodos comerciais e a concessão de licenças para 



exploração de suas publicações e para que possa ser feita a distribuição coletiva de seus 

conteúdos.  

 Ainda que, na prática, a auditoria seja muitas vezes iniciada pelo surgimento de 

novos projetos e parcerias, ou, na pior das hipóteses, por uma acusação de infração de 

direitos de PI, a gestão do eMuseu entendeu que as melhores práticas recomendavam se 

antecipar aos riscos, incluindo uma fase de inventário e auditoria em seu planejamento 

antes que surgisse uma demanda de fora.  

 Pelos mesmos motivos, as reuniões de consultoria indicaram a necessidade de 

formulação de uma política de propriedade intelectual para o eMuseu. Esta política deve 

não apenas prevenir riscos, mas, também, se mostrar como instrumento facilitador da 

captação de oportunidades de negócio, balizando a tomada de decisões frente às 

oportunidades a partir de critérios objetivos que permitam classificar se uma proposta se 

situa dentro ou fora da missão da instituição e, assim, justificar o empenho necessário ao 

aproveitamento da oportunidade de negócio. 

 A política de PI do eMuseu, conforme estabelecido nas reuniões, deve contemplar 

todos os aspectos relacionados à produção e distribuição de exposições virtuais, 

contribuindo para o regramento do uso de seu website e do respectivo conteúdo. Este 

instrumento também deve assegurar uma uniformidade das decisões da instituição, 

conferindo consistência e coerência à gestão de PI e evitando que setores da instituição 

entrem em contradição. 

 Contudo, a formulação de política de PI é tão necessária quanto desafiadora, não 

só por exigir compromissos de longo prazo e apoio da gestão e das equipes, mas, 

principalmente, por exigir o engajamento das pessoas certas, o espelhamento com os 

resultados da auditoria e do inventário de PI, a harmonização com as práticas comerciais 

e a missão do eMuseu e a adequação em relação a normas éticas e valores esportivos e 

culturais da instituição.  

Como desafio final de uma política de PI, foi constatado que todo o esforço terá 

sido em vão sem que se consiga adesão, instrução e aplicação da política, o que requer 

estratégia de comunicação interna, no primeiro momento, e, posteriormente, de 

comunicação externa, a fim de que o público e os parceiros externos tornem a política 

efetivamente funcional. 



 Apesar de todos esses aspectos, a parceria concluiu que a política de PI do eMuseu 

precisará de revisão constante, em intervalos regulares, anuais ou bianuais, ao menos, a 

fim de que possa se adaptar à realidade da instituição, afastando o que não deu certo e 

incorporando as mudanças nas áreas jurídicas, comerciais, administrativas e tecnológicas 

que ocorrerem no período.  

 Diante do interesse e da necessidade que associações e federações esportivas 

sinalizaram a respeito do estabelecimento de modelos de negócio para museus virtuais 

com propostas semelhantes, foi detectada a possibilidade de exploração de franchising, 

corroborando a importância estratégica da proteção dos ativos de PI, especialmente em 

relação às marcas e aos contratos de licença, cessão e franquia.  

 O responsável por guiar os visitantes do eMuseu (Figura 4) foi identificado como 

um ativo de propriedade intelectual cuja proteção se dá pelos direitos autorais, mas, no 

caso da produção de itens colecionáveis, também é recomendável a inserção da proteção 

por desenho industrial. Também interessa a proteção do nome e da figura deste 

personagem/mascote como marca, a fim de evitar o aproveitamento parasitário por 

terceiros e garantir uma camada de proteção permanente sobre este aspecto estratégico da 

relação com o público em geral. 

Figura 4: Guia dos visitantes do eMuseu do Esporte. 

 

 



Ainda em relação ao Guia, foi constatada a importância de gerir as licenças de uso 

de marca das empresas e instituições que o personagem/mascote ostenta em seu corpo, 

devendo-se obter a autorização de uso quando pertencerem a terceiros, tais como a Enel 

e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, é necessária a obtenção da 

autorização para uso das marcas do Comitê Olímpico do Brasil, do Comitê Paraolímpico, 

das federações e confederações esportivas, secretarias de Esporte, enfim, todas as marcas 

que são exibidas na plataforma do eMuseu do Esporte. 

Tendo em vista que a gestão do eMuseu pretende nomear o Guia a partir da 

escolha do público, é importante informar que a colaboração não importará na obtenção 

dos direitos de propriedade intelectual por terceiros, sendo de propriedade intelectual 

exclusiva do eMuseu. 

Também foi identificada a necessidade de soluções para a gestão dos direitos 

digitais, especialmente nas atividades em que a plataforma atua intermediando a relação 

na comunidade digital formada entre associações, colecionadores, atletas e fãs do esporte.  

 Dada a natureza do eMuseu, foi identificado que suas estratégias de licenciamento 

se revestem de maior complexidade. Em razão disso, foi identificada a necessidade de 

criação de um modelo ou plano próprio para licenciamentos digitais que se diferencia da 

política de PI por ir além, ao estabelecer a forma de concessão de direitos sobre o uso dos 

ativos digitais por terceiros, a fim de possibilitar a geração de ganhos econômicos para o 

eMuseu. A estratégia de licenciamento tende a contribuir na tomada de decisão sobre a 

viabilidade de novas oportunidades e fornece uma visão ampla acerca dos compromissos 

financeiros e de PI, evitando que a administração assuma obrigações sobre fundos ou 

direitos de PI já comprometidos anteriormente com outros parceiros. 

 As reuniões de consultoria apontaram a necessidade de soluções para a gestão de 

direitos digitais (GDD), ou seja, a escolha de ferramentas digitais que permitam gerir, 

rastrear e controlar o acesso ao conteúdo no ambiente digital. Desde tecnologias 

marcadoras da propriedade do conteúdo, sendo a marca d´água o exemplo mais conhecido 

deste tipo, até as tecnologias que efetivamente impedem o acesso a usuários não-

autorizados. A GDD se mostrou um tema estratégico na gestão de PI do eMuseu. 

 Em razão disso, foram incluídas no planejamento da instituição atividades de 

mapeamento tecnológico de GDD, a fim de buscar subsídios para a criação de critérios 

de escolha para a estratégia e as ferramentas necessárias para a GDD do eMuseu. 



 Por fim, ficou evidenciada a necessidade de gestão permanente do portfólio de PI 

do eMuseu, não apenas para efeito de sustentabilidade, mas, para garantir que os ativos 

estratégicos para a instituição estarão em segurança, a fim de que possam se prestar às 

suas funções de apropriabilidade, proteção e redução de custos de transação. Para tanto, 

a hierarquização e o balanceamento do portfólio são práticas recomendáveis, havendo 

uma diversidade de técnicas e metodologias que podem ser empregadas, de acordo com 

a necessidade e a compreensão do gestor responsável.    

 

Considerações Finais 

 

 A natureza inovadora do eMuseu requer sofisticação na gestão de PI, sendo 

possível identificar algumas conclusões a partir deste estudo de caso, que podem ser 

condensadas nas seguintes recomendações para iniciativas desta natureza. 

 O inventário e a auditoria de PI são um ponto de partida adequado, devendo-se 

integrar seus resultados no sistema de gestão das coleções. Importa, nesta etapa, distinguir 

os bens inerentes ao museu dos interesses de PI relacionados à coleção. Deve-se antecipar 

aos impulsos externos (novos negócios ou acusações de infração) e precisa alinhar os 

compromissos já assumidos com o planejamento estratégico de novos negócios, 

impactando a operação atual apenas no limite do absolutamente necessário. 

 A política de PI precisa de tempo e recursos para todas as suas fases, garantindo-

se as condições necessárias para que ocorra o engajamento, tanto da alta gestão quanto 

das equipes envolvidas. Ainda que as questões jurídicas sejam estratégicas, a técnica 

jurídica deve ser utilizada na etapa final deste processo, quando a política já estiver 

elaborada, a fim de que os advogados possam identificar os riscos relacionados à sua 

implantação e à sua prática. Esta política necessariamente deve dialogar com o inventário 

e com a auditoria, sob pena de seu conflito prejudicar a operacionalidade da instituição. 

 A estratégia de licenciamento deve conter esquemas, roteiros, checklists, metas 

claras, objetivos e fluxos de receita. Deve prever métodos para resolução de litígios e 

conter cláusulas solucionando antecipadamente os percalços que possam ser previstos 

pelas partes. 



 A gestão dos direitos digitais precisa ser acompanhada de perto, adotando-se 

soluções customizadas às necessidades específicas da instituição, de acordo com os 

resultados do inventário e da auditoria, assim como em harmonia com a política de PI e 

as estratégias de licenciamento. 

 Por fim, a hierarquização e o balanceamento do portfólio de PI se inserem entre 

as boas práticas para a gestão de PI, sendo conveniente a adoção de metodologias que 

atendam aos objetivos traçados pela gestão. Além disso, é necessário revisar 

sistematicamente suas diretrizes, a fim de alinhar com as mudanças internas e externas.   
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