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A SURA quer que os empresários da região
encontrem conteúdos atualizados sobre diversos
temas de interesse, não só para ajudá-los a tomar
melhores decisões, mas também para impactar
positivamente o crescimento e a sustentabilidade
das suas empresas.
Pensando nisso, no minicurso de propriedade
intelectual você encontrará informações
relevantes sobre a regulamentação que está em
vigor no seu país. Essa ferramenta também pode
ser utilizada como um guia para que você possa
registrar uma marca ou produto.
Assegure-se de que sua empresa continue
crescendo e abrindo possibilidades para um
universo de oportunidades na América Latina.
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Acesse o site:
https://www.bn.gov.br/servicos/direitos
-autorais
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Como solicitar o registro de sua obra.
2.1. São 5 passos: Prepare a documentação

No Brasil, o Registro Autoral não é obrigatório.
Ele tem conteúdo meramente declaratório.
Entretanto garantir os direitos de uma obra é algo
muito importante. Isso assegura ao autor ter sua
obra como sua propriedade, protegida de
distribuição não autorizada.
O referido registo é feito junto a Biblioteca
Nacional, através do Escritório de Direitos
Autorais – EDA. Para fazer esse cadastro
virtualmente, recomenda-se realizar o seguinte
procedimento:
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2.2.1. Pague a GRU – valores dos serviços:
https://www.bn.gov.br/sites/defaul
t/files/documentos/diversos/2014/1
202-direitos-autorais/191021_tabelade-retribuicao-eda.pdf
2.2.2. Guia:
http://arquivo.bn.br/portal/index.js
p?nu_pagina=69
2.2.3. Preencha o formulário.
2.2.4. Entregue ou envie o requerimento.
2.2.5. Acompanhe o processo.
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Tempo médio para análise do requerimento
é de 180 dias. Após a análise, você será
notificado do resultado por correspondência
(carta registrada com aviso de recebimento)
no endereço indicado no requerimento.
A sede do EDA está no centro do Rio de
Janeiro. Veja abaixo o endereço:
Centro Empresarial Cidade Nova –
Teleporto Av. Presidente Vargas 3131 sala
702 Rio de Janeiro, RJ CEP: 20210-911.
No entanto, a Biblioteca Nacional oferece
outros postos estaduais, onde é possível
fazer o registro.
Lista completa dos postos
estaduais disponíveis:
https://www.bn.gov.br/servicos/direitosautorais/unidades-regionais
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