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Exemplos específicos de como inventores individuais, empresas e outras 
organizações estão encontrando maneiras inovadoras de enfrentar os desafios 
ambientais – muitas das quais mundialmente relevantes – constituem um excelente 
método para demonstrar nossa capacidade de criar um caminho rumo a um futuro 
verde e destacar o papel dos direitos de PI no avanço dessa jornada.  
 
Este ano, a OMPI convida os Estados membros e outras partes interessadas a 
compartilharem informações sobre essas pessoas incríveis que estão 
desenvolvendo soluções locais para problemas globais.  
 
Os pontos abaixo resumem a estrutura sugerida e as informações que devem ser 
levadas em conta no desenvolvimento de estudos de caso/perfis para a campanha. 
Os estudos de caso podem ser enviados à equipe do Dia Mundial da PI por e-mail 
(worldipday@wipo.int). Aqueles selecionados serão publicados na página web do 
Dia Mundial da PI. Os Estados membros talvez também desejem apresentar tais 
estudos de caso/perfis em suas próprias páginas web relacionadas com a 
campanha.  
 

 Área/Setor: (p. ex., agricultura, energia, transporte, etc.) 
 

 Nome(s) do(s) inventor(es)/empreendedor(es) 
 

 Detalhes gerais da invenção: 
 Nome da tecnologia 
 Descrição de alto nível da tecnologia (isto é, o que faz e como 

funciona) 
 O problema que a tecnologia resolve (se possível, incluir estatísticas 

ou outras informações sobre o desafio global a que se destina a 
tecnologia) 
 

 Inovação e direitos de PI  
Comentários do inventor/empreendedor sobre: 

 o que inspirou a invenção/inovação; 
 como a inovação está protegida por direitos de PI; 
 por que a inovação é crucial para a criação de um futuro verde; 
 por que é importante para os inventores protegerem seu trabalho 

através dos direitos de PI; 
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 os maiores desafios encontrados no desenvolvimento dessa 
invenção/inovação; 

 como elaboradores de políticas públicas podem apoiar a inovação por 
um futuro verde e por que é importante apoiar os inovadores nesta 
jornada. 
 

 Um apelo por ações: 
Peça que o(s) inventor(es)/empreendedor(es) façam um apelo por ações de 
apoio: 

 à inovação por um futuro verde; 
 à campanha do Dia Mundial da PI 2020. 

 

 Impacto:  
Forneça detalhes sobre como a invenção está sendo usada e que impacto 
está tendo no meio ambiente e/ou na vida das pessoas. 
 

 Elementos visuais:  
 Ilustre o estudo de caso/perfil com uma seleção de fotos de alta 

resolução (300 dpi); 
 Não se esqueça de incluir detalhes sobre os créditos das fotos (p. ex., 

© [nome do fotógrafo/empresa] ou “Cortesia de [nome da empresa], 
juntamente com a confirmação de que a OMPI está autorizada a 
utilizar tais imagens para fins de promoção da campanha do Dia 
Mundial da PI 2020. 

 Vídeos inteiramente em alta definição (caso disponíveis – ver notas 
sobre a produção de vídeos) 

 Quaisquer outros elementos visuais (p. ex., gráficos, infográficos, 
cartazes, desenhos de patentes, diagramas) que possam estar 
disponíveis.  

 


