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A Internet é hoje o principal meio de divulgação de criadores intelectuais, tais como artistas 
plásticos, digitais, músicos, cineastas, escritores, fotógrafos e designers, tanto aqueles que 
iniciam hoje sua carreira quanto aqueles que querem consolidá-la em seu meio de atuação. 

No entanto, na ânsia de alcançar o sucesso, muitos esquecem que o a Internet é uma “faca de 
dois gumes”. Ao mesmo tempo em que pode trazer excelente retorno pode causar prejuízos 
irreparáveis ao principal patrimônio de quem cria sua obra, pode ser copiada e explorada por 
terceiros que disponham de mais recursos para colocá-las no mercado.  

É por essa razão que não só os criadores e artistas em si, como também os empresários, 
produtores e demais agentes envolvidos em projetos culturais devem precaver-se quanto à 
proteção e registro das criações intelectuais. 

Antes que as obras sejam divulgadas e/ou publicadas, sobretudo no meio virtual, é 
fundamental que seu registro seja efetuado nos órgãos responsáveis pela proteção da 
propriedade intelectual.  

Conforme a natureza do trabalho, o registro autoral pode ser feito em órgãos de proteção à 
propriedade intelectual distintos, tais como a Fundação Biblioteca Nacional, Belas Artes e 
Escola da Música (UFRJ) e visam a proteger criações tais como Produções Literárias em geral, 
Artes Plásticas, Audiovisuais, Imagens, Desenhos, Fotografias, Música, dentre outros. 

As taxas cobradas por tais entidades são bastante acessíveis, como é o caso da Fundação 
Biblioteca Nacional, que cobra R$ 40,00 (quarenta reais) por obra. O Certificado de Registro é 
emitido em alguns meses, dependendo da velocidade com que os examinadores analisem a 
documentação submetida a registro. 

Caso a obra em questão seja uma marca ou logomarca, o registro é realizado junto ao INPI – 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com desconto de 50% (cinqüenta por cento) nas 
taxas para pessoas físicas e micro-empresas. 

O investimento na proteção das criações intelectuais é baixo se comparado ao seu valor, e 
infinitamente menor do que o custo que uma eventual disputa judicial pode acarretar. 

É importante ressaltar ainda que a celebração de Contratos confirmando a autoria,  abordando 
a confidencialidade no desenvolvimento de criações e estabelecendo direitos e deveres entre 
as partes contratantes, é considerado um meio bastante eficaz na proteção da propriedade 
intelectual, especialmente quando, pela natureza da obra, o seu registro for impossível ou 
inviável.  

Dessa forma, a proteção das obras intelectuais antes de sua divulgação na Internet por 
intermédio de registros ou elaboração de contratos deve ser o primeiro passo para o 
estabelecimento de uma atividade rentável ao artista e ao empresário atuante no mercado 
cultural e do entretenimento. 
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