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1. Design em Estudos Empresariais 
 

1.1 Resultados de Aprendizagem 

"Design registado" ou "direitos de design" é um tipo de propriedade intelectual que protege a forma e 

a configuração (como as peças estão dispostas) de um objeto. Os direitos de design também protegem 

a aparência de um produto, que pode ser bidimensional e tridimensional, e incluem a sua: forma, cores, 

textura, materiais e ornamentação. 

Este tipo de propriedade intelectual é de importância fundamental no setor empresarial e económico. 

De facto, um design registado dá ao seu titular o direito exclusivo de criar o design. Isto significa que 

ele pode tomar medidas contra alguém que viole o seu design, mesmo que não seja copiado. 

 

 

Depois de completar este módulo, vai ser capaz de: 

§ Aprender o que são "design registado" ou "direitos de design". 

§ Aprender a importância deste tipo de Propriedade Intelectual dentro do setor empresarial. 

 

Tempo estimado: 1 hora 

 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e Definições 

 
O termo propriedade intelectual (PI) refere-se a uma variedade de diferentes tipos de direitos legais. 

Por vezes pode ser bastante confuso para os proprietários de empresas saberem que direitos de PI 

têm, ou que direitos deveriam procurar pelos seus produtos ou serviços. 

Existem 4 tipos de propriedade intelectual (PI): Marcas registadas, patentes, direitos de autor e direitos 

de design. Uma explicação muito simples para os distinguir é que: 

o as marcas registadas são elementos de branding; 

o as patentes protegem as invenções; 

o os direitos de autor protegem a expressão original; e 

o a lei do design protege o aspeto dos produtos.  

 

Este módulo vai explorar o tópico dos direitos de design. 

"Design registado" ou "direitos de design", seja registado ou não, é um tipo de propriedade intelectual 

que protege a forma e a configuração (como as peças estão dispostas) e características de um objeto, 
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produto ou artigo. Os direitos de design também protegem a aparência de um produto, que pode ser 

bidimensional e tridimensional, e incluem a sua: forma, cores, textura, materiais e ornamentação. No 

entanto, não protegem a funcionalidade, que pode ser elegível para proteção por patente. 

As características dos direitos de design podem mudar dependendo do país de onde se está a aplicar. 

Por exemplo, um direito de desenho ou modelo britânico não registado só pode aplicar-se a desenhos 

ou modelos criados por uma "pessoa qualificada" ou que tenham sido inicialmente colocados no 

mercado de um "país qualificado".  Mais especificamente, uma "pessoa qualificada" é um cidadão, 

sujeito ou residente de um país qualificado, ou uma empresa ou outra entidade legal que é formada ao 

abrigo da lei de uma empresa qualificada e tem um local de negócio que realiza negócios "substanciais" 

num país qualificado. 

 
Um "país qualificado" é, ao invés, ou o Reino Unido; ou outro país da UE; ou um país com o qual o 

Reino Unido tem um acordo bilateral para proteger designs não registados, ou que foi designado como 

um país qualificado pelo Parlamento.  Portanto, se a pessoa que cria o desenho ou modelo não for de 

um destes países ou, de um modo mais geral, da UE, o registo de um design pode ser a melhor opção 

para proteger o seu desenho ou modelo1. 

Ligeiramente diferentes dos direitos de desenho ou modelo são as patentes de designs. Esta última 

representa uma forma de proteção legal das qualidades visuais únicas de um design fabricado. Uma 

patente de design pode ser concedida se o produto tiver uma configuração distinta, uma ornamentação 

de superfície distinta ou ambas, mas também se tiver uma utilidade prática. 

 
1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 

 
É muito importante esclarecer a diferença entre "direito de design não registado" e "direito de design 

registado".  O direito de design não registado é semelhante ao direito de autor porque se desenvolve 

a partir do ato de criação de um desenho ou modelo. Continua a proteger a forma e a configuração do 

desenho ou modelo de objetos 3D contra cópia por terceiros. O primeiro proprietário do direito de 

design não registado no Reino Unido é o próprio criador do design. Contudo, se o design é criado no 

âmbito do emprego de uma pessoa, o empregador é o proprietário do design.   

Os designs britânicos não registados protegem o desenho ou modelo durante 10 anos após a sua 

primeira venda ou 15 anos após a sua criação. 

Em vez disso, o design registado proporciona proteção até 25 anos e pode ser registado no Reino 

Unido através de pedido ao Gabinete de Propriedade Intelectual do Reino Unido e na UE através de 

pedido ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia O registo de um desenho ou modelo 

 
 
1 Moulton, L. (2021, 25 de maio). A basic guide to design rights. Wright Hassall. 
https://www.wrighthassall.co.uk/knowledge-base/a-basic-guide-to-design-rights 
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é geralmente considerado a melhor opção para uma melhor proteção.  No entanto, o seu desenho ou 

modelo deve satisfazer os critérios de elegibilidade de ser novo e ter "caráter individual" 2.     

Os custos de registo de designs são relativamente baixos e o processo de pedido relativamente rápido 

(normalmente apenas um mês), pelo que os designs registados são adequados aos fabricantes que 

procuram proteção para produtos com um tempo de resposta rápido3. 

 

É também muito importante lembrar quais são as condições que um desenho ou modelo deve ter para 

poder solicitar o registo: 

• Novidade: O desenho ou modelo deve ser novo; não pode ser o mesmo que qualquer outro 

desenho ou modelo que já esteja disponível publicamente. 

• Caráter individual: O design tem de ter caráter individual, o que significa que a impressão 

global do design tem de ser diferente da aparência de outros designs conhecidos existentes no 

mercado. 

• Não deve ser ditado apenas pela funcionalidade: A aparência do produto não deve ser 

totalmente determinada pela sua função técnica4. 

 

Como mencionado anteriormente, este tipo de propriedade intelectual é de importância fundamental 

no setor empresarial e económico. De facto, um design registado dá ao seu titular o direito exclusivo 

de criar o design. Isto significa que ele pode tomar medidas contra alguém que viole o seu design, 

mesmo que não seja copiado. A regra geral, porém, é que a pessoa que cria o desenho ou modelo 

será proprietária dos direitos de autor e dos direitos sobre o design em qualquer obra que produza.  

Quanto aos direitos de design não registado, também neste caso, se um desenho ou modelo for criado 

no decurso de um emprego, quaisquer direitos de autor ou direitos de design sobre esse trabalho 

pertencerão automaticamente ao empregador5.       

 
1.2.3 Exemplos práticos 

 

 
 
2Design rights - Intellectual property. (30 de outubro de 2020). Clarke Willmott LLP. 
https://www.clarkewillmott.com/legal-services/intellectual-property-lawyers/design-rights/ 
3How your unregistered designs are protected. (23 de setembro de 2015). GOV.UK. 
https://www.gov.uk/unregistered-designs 
4 Design Rights. (2020). Oury Clark. https://www.ouryclark.com/resource-library/quick-guides/intellectual-
property/design-rights.html 
5 I’m an artist – what do I need to know about IP? | Creative IP. (12 de junho de 2017). CreativeIP. 
https://creativeip.org/im-an-artist-what-do-i-need-to-know-about-ip/ 
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As empresas estão a tornar-se cada vez mais conscientes da vantagem que os direitos de design 

podem dar sobre os seus concorrentes. Os direitos de design podem oferecer vantagens atrativas 

sobre outras formas de direitos de propriedade intelectual, por exemplo, rapidez e facilidade de registo 

e custo relativamente baixo. 

Os exemplos abaixo mostram algumas formas como os direitos sobre design têm sido adotados para 

satisfazer as necessidades de indústrias particulares.   

o O custo relativamente baixo do registo de designs, juntamente com a rapidez do processo de 

registo, significa que os direitos de design são perfeitos para os fabricantes que procuram 

proteger gamas de produtos amplas e em constante mudança. As indústrias de brinquedos e 

de moda, por exemplo, confiam fortemente na proteção do design. 

o Os direitos de design também representam uma forma exclusiva para as empresas protegerem 

os novos meios de comunicação e produtos digitais. Os direitos de autor vão de facto proteger 

o código subjacente de uma aplicação de software, mas existem argumentos que dizem que 

também deve proteger o "look and feel" dos resultados apresentados no ecrã. No entanto, a 

natureza dos direitos de design significa que são ideais para proteger as imagens digitais.  Isto 

significa proteção, entre outras coisas, de personagens de jogos de vídeo.  Este direito também 

tem sido amplamente utilizado para proteger ícones gráficos que aparecem em aplicações 

informáticas e em telemóveis. 

o Os direitos de design registado também oferecem a capacidade de alcançar soluções rápidas 

de infração, importantes para as indústrias em rápida evolução.   A indústria da moda tem um 

tempo notoriamente curto para a rotação de stocks, com as modas a mudarem a cada estação, 

se não mais frequentemente. Os riscos potenciais de danos significam que a ação de infração 

tem de ser rápida e fácil, as injunções têm de vir quase antes de as mercadorias chegarem à 

loja. O fenómeno atual da moda livre - cadeias de vestuário especializadas em fornecer o 

aspeto da moda de estilista a preços de saldo - desvia-se frequentemente para o domínio da 

cópia direta.   Os direitos dos designs comunitários deram aos estilistas de moda um meio 

rápido e fácil de proteger os seus desenhos em mercados chave, permitindo-lhes atacar antes 

que o pior dos danos seja feito6. 

 
Então, porque é que os direitos de design são importantes no setor empresarial?  Para além dos 

exemplos acima mencionados, é importante lembrar que por vezes as empresas constroem o seu 

sucesso num design específico que se torna uma característica distintiva dos seus produtos. 

 
 
6 Traub, F. (2020, April 2). How design rights can add value to a business. Pinsent Masons. 
https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/how-design-rights-can-add-value-to-a-business 
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Um exemplo muito popular pode ser a Apple e os seus produtos. Os produtos Apple, tais como 

smartphones, computadores portáteis ou iPad, têm características distintivas que os distinguem dos 

produtos da concorrência.   

A Apple é de facto famosa por ser uma empresa que se esforça por ser competitiva em relação ao 

design dos seus produtos e não em relação às suas características puramente técnicas.  Para citar 

Judge Birss na Samsung Electronics UK v Apple Inc. [2012] EWHC 1882 (Pat), os produtos da Apple 

são "fixes"7.   

É por isso que o facto de a Apple ser um prolífico arquivador de designs registados não é uma notícia 

chocante. Só em 2019, a Apple registou para proteção 458 desenhos na Europa.  Os designs 

comunitários registados da Apple incluem desde relógios, computadores, tablets e interfaces de 

utilizador, até adaptadores, caixas e embalagens, passando por bancos, unidades de visualização e 

mesas. 

 
1.2.4 Casos de estudo 

 
Permanecendo no exemplo da Apple, é necessário mencionar o caso das patentes de design. De facto, 

há casos em que os direitos de design não são apenas sobre a aparência de um produto, mas também 

sobre a aparência de um objeto que é também funcional8.  Este é o caso do MacBook Pro com ecrã 

Retina e dos ventiladores de refrigeração do portátil, que foram premiados com uma patente de design 

do The U.S. Patent and Trademark Office. 

De facto, o MacBook Pro com ecrã Retina da Apple, lançado em junho de 2012, foi premiado com uma 

patente de design para o seu aspeto geral e design.  Ao contrário do MacBook Pros que veio antes 

dele, o modelo Retina abjurou o drive-in ótico a favor de ter um perfil fino e leve.  A patente do design 

foi concedida ao Vice-presidente Sénior de Design Industrial da Apple Jonathan Ive e ao designer de 

longa data Christopher Stringer.   

A Apple leva muito a sério a proteção da sua propriedade intelectual, devido à sua popularidade e à 
sua vantagem competitiva no mercado económico atual. 
 

 
 
7 Traill, J. (2021, April 7). How has the Design of the iPhone 11 been Protected in Europe? - Intellectual Property 
Law. Reddie & Grose. https://www.reddie.co.uk/2019/11/29/how-has-the-design-of-the-iphone-11-been-
protected-in-europe/ 
8 Kenton, W. (2019, 21 de agosto). Design Patents: What You Should Know. Investopedia. 
https://www.investopedia.com/terms/d/design-patent.asp 
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1.3 Avaliação de Conhecimentos 
Avaliação em forma de questionário com base no conteúdo principal. Por favor, marque a resposta 
correta a negrito quando necessário. Inclua 10 perguntas para o seu módulo. Aumente gradualmente 
o nível de dificuldade. 
 
Questão 1: O direito de design é a mesma coisa que os direitos de autor 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 2: A lei do design apenas protege o aspeto dos produtos artísticos. 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 3: Os designs britânicos não registados protegem o desenho ou modelo durante 10 anos 
após a sua primeira venda ou 15 anos após a sua criação. 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 4: Onde posso inscrever-me para registar o meu desenho no meu país?  
Gabinete de Propriedade Intelectual 
Instituto da propriedade intelectual da União Europeia 
Parlamento 
 
Questão 5: O registo de um direito de design dá às empresas uma vantagem económica sobre os 
seus concorrentes? 
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[Sim] [Não] [Não sei dizer] 
 
Questão 6 (Mais do que uma resposta está certa): Que condições é que um design tem de ter para 
solicitar o registo do direito de design? 
[Caráter individual] [Baixo custo] [Funcionalidade] [Novidade] 
 
Questão 7 (Mais do que uma resposta está certa): Quem detém geralmente os direitos de design de 
um desenho ou modelo específico? 
[A pessoa que renomeia o design] [A pessoa que inventou o objeto, onde o design foi criado] [A 
pessoa que cria o design] [O empregador, se um design for criado no decurso do emprego] 
 
 
Questão 8 (Mais do que uma resposta está certa): Quais são os principais benefícios do registo de 
direitos de design para as empresas? 
[O processo de registo de direitos de design é rápido, fácil e de baixo custo] [Os direitos de 
design registado acrescentam valor aos produtos] [Os direitos de design registado oferecem a 
capacidade de alcançar soluções rápidas de infração] [Os direitos de design registado protegem 
o código subjacente de uma aplicação de software] 
 
 
Questão 9: Quantos direitos de design a Apple registou em 2019 na Europa? 
[650] [1076] [243] [458] 
 
Questão 10 (Mais do que uma resposta está certa): Para que produtos foram concedidas patentes de 
design à Apple pelo The U.S. Patent and Trademark Office em 2013? 
[Ventiladores de refrigeração do portátil] [iPod Touch (5ª geração)] [MacBook Pro com ecrã de 
Retina] [IPhone 5S] 
 

 

1.4 Avaliação de Competências 
 

Uma das competências mais importantes a melhorar quando se trata de Propriedade Intelectual é a 

capacidade analítica, que pode ajudar os indivíduos a tirar conclusões e resolver problemas complexos 

a partir da análise de todos os dados disponíveis.  

Um conceito de PI como o design, relacionado com um assunto complexo como os Estudos 

Empresariais, exigirá provavelmente uma carga de competências a utilizar para adquirir um maior 

conhecimento e resolver quaisquer eventuais problemas que lhe sejam inerentes.   

Como mencionado anteriormente, as competências analíticas resultam necessariamente para este 

assunto em particular. 

Existem muitos exercícios e atividades para praticar esta competência. Alguns deles são muito simples, 

como ler livros, jogar jogos mentais ou juntar-se a um clube de debate para manter o seu cérebro 

estimulado. 
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Uma das atividades mais simples para melhorar as suas capacidades analíticas é também manter um 

diário.  Isto pode ajudá-lo a acompanhar os acontecimentos da sua vida, refletir sobre eles e, no caso 

de algo não correr como planeado, fazê-lo analisar toda a situação e encontrar uma melhor solução 

para ações futuras.9  
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