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Bem-vindo ao IIPCIC
O Centro Internacional de Investigadores de Crimes contra a 
Propriedade Intelectual (IIPCIC) é uma instalação de treinamento 
on-line totalmente interativa, que tem como objetivo equipar os 
investigadores com as competência necessárias para combaterem 
de forma eficaz o crime organizado contra a propriedade 
intelectual.

A INTERPOL trabalha em cooperação com a UL Standards & 
Engagement para oferecer esta importante ferramenta de combate 
ao crime.

Missão do IIPCIC
O IIPCIC tem como objetivo

•  Apresentar aos profissionais do combate ao 
crime contra a propriedade intelectual evidências 
de conscientização e de aprendizado em nível 
especializado sobre o crime organizado contra a 
propriedade intelectual.

•  Realizar um treinamento de ponta que atenda  
aos padrões internacionais.

•  Facilitar a cooperação entre os setores público  
e privado no combate ao crime contra a 
propriedade intelectual.

•  Garantir que todos os investigadores de crimes 
contra a propriedade intelectual tenham uma 
compreensão alinhada dos problemas que 
enfrentam e estejam cientes das competências  
e funções de cada um.

Vamos começar!
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Excelente curso, bem representado e bem estruturado. 
Muito informativo. Obrigado.
Policial, Serviço de Polícia da Irlanda do Norte

A quem o treinamento  
on-line do IIPCIC é destinado?
Nossos cursos de treinamento on-line fornecem conhecimento 
especializado sobre crimes organizados transnacionais contra  
a propriedade intelectual. Eles se destinam a todos os responsáveis 
pela aplicação da lei, procuradores, autoridades reguladoras e 
investigadores que estejam empenhados na luta contra o comércio 
ilícito e os crimes contra a propriedade intelectual.

Os cursos IIPCIC estão disponíveis para visualização em computadores, 
laptops, tablets e smartphones.

Para atender a uma audiência tão global, os cursos estão disponíveis  
em vários idiomas como árabe, inglês, francês, espanhol, português  
e mandarim. 

Para obter a lista mais atualizada de idiomas disponíveis, visite  
www.iipcic.org

mais de 37.000
alunos matriculados

mais de 170
países representados

mais de 1.300
agências representadas

6
idiomas suportados
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Módulos introdutórios (1 a 7)
Os módulos de treinamento de nível introdutório foram desenvolvidos para investigadores que desejam aprender mais 
sobre o crime contra a propriedade intelectual e que gostariam de assumir esses tipos de casos. Os aprovados terão 
uma melhor compreensão do crime contra a propriedade intelectual. Serão também capazes de identificar os casos 
típicos de crime contra a propriedade intelectual e de realizar investigações relacionadas a falsificação e pirataria.

Módulo 1: Introdução ao crime contra a propriedade 
intelectual
Este módulo foi projetado para ajudar novos agentes policiais da 
área do crime contra a propriedade intelectual a desenvolverem  
o seu conhecimento sobre os conceitos de crime contra a 
propriedade intelectual e sobre o que constitui a propriedade 
intelectual, além de aprenderem os principais termos usados.

Módulo 2: Introdução às investigações de crime contra 
a propriedade intelectual
Este módulo engloba a investigação dos crimes contra a 
propriedade intelectual, incluindo os elementos da violação, as 
técnicas de investigação e os elementos incluídos no relatório do 
processo de um crime contra a propriedade intelectual. Ele foi 
desenvolvido com base nos tópicos apresentados no primeiro 
módulo.

Módulo 3: Introdução às consequências econômicas do 
crime contra a propriedade intelectual
Este módulo fornece informações sobre os danos causados pelo 
crime contra a propriedade intelectual, seu impacto econômico,  
e como o emprego é impactado pelo seus efeitos na economia 
de mercado. Ele se baseia em módulos anteriores e trata das 
consequências econômicas do crime contra a propriedade 
intelectual.

Módulo 4: Introdução à parceria eficaz no combate ao 
crime contra a propriedade intelectual
A investigação do crime contra a propriedade intelectual depende 
de muitas técnicas, e este curso apresenta as vantagens do 
trabalho em parceria para garantir o melhor resultado possível. 

Ele se baseia em módulos anteriores e explica como parcerias 
eficazes podem reforçar as investigações de crimes contra a 
propriedade intelectual.

Módulo 5: Introdução ao financiamento do crime 
organizado e ao crime contra a propriedade intelectual
Este módulo se concentra nos tipos de crime organizado, bem 
como nos efeitos difundidos das atividades do crime contra a 
propriedade intelectual. Ele se baseia em módulos anteriores e 
explica como o crime organizado domina o crime contra a 
propriedade intelectual.

Módulo 6: Introdução à INTERPOL e ao Programa de 
crimes de propriedade intelectual
Este módulo fornece uma visão geral da INTERPOL e descreve 
como o Programa de crimes de PI da INTERPOL presta serviços 
de combate ao crime contra a propriedade intelectual.

Módulo 7: Introdução às consequências do crime 
contra a propriedade intelectual sobre a saúde e a 
segurança
Este módulo concentra-se nas consequências do crime contra 
a propriedade intelectual sobre a saúde e a segurança de 
consumidores, organizações e países. Ele ilustra esses efeitos 
negativos com exemplos reais de crimes contra a propriedade 
intelectual e de batidas policiais.

Currículo Introdutório do IIPCIC

Certificado 
Após a conclusão bem-sucedida dos  
7 módulos, os alunos recebem um 
certificado on-line do IIPCIC endossado 
pela INTERPOL para baixar e imprimir.

Disponível para agentes da  
lei e indústria

Idiomas disponíveis
Inglês, espanhol, francês, mandarim, 
árabe e português

Investigações sobre  
a criminalidade trans-
nacional e organizada 
contra a propriedade 
intelectual

Tempo médio para concluir
7–10 horas
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Currículo Intermediário do IIPCICCurrículo Introdutório do IIPCIC

Certificado 
Após a conclusão bem-sucedida dos  
7 módulos, os alunos recebem um 
certificado on-line do IIPCIC endossado 
pela INTERPOL para baixar e imprimir.

Disponível para agentes da  
lei e indústria

Idiomas disponíveis
Inglês, espanhol, francês, mandarim, 
árabe e português

Investigações sobre  
a criminalidade trans-
nacional e organizada 
contra a propriedade 
intelectual

Módulos intermediários (8 a 14)
Os módulos de treinamento de nível intermediário foram desenvolvidos para investigadores que desejam consolidar  
os seus conhecimentos sobre o crime contra a propriedade intelectual e trabalhar ativamente em casos de falsificação 
e pirataria. Aqueles que concluírem este nível poderão investigar casos de criminalidade organizada transnacional 
contra a propriedade intelectual e fornecer consultoria especializada aos colegas.

Módulo 8: Pirataria na Internet e combate aos 
criminosos on-line no século XXI
Este módulo de 60 minutos analisa vários aspectos da Internet, 
examinando como a rede funciona e que tipos de delitos são 
predominantes on-line, além de sugerir como podem ser 
investigados.

Módulo 9: Estratégias policiais integradas de combate 
ao crime contra a propriedade intelectual
Este módulo foi projetado para ajudar agentes policiais a 
expandirem as habilidades investigativas por meio da adoção 
de uma abordagem uniforme em relação ao crime contra a 
propriedade intelectual. Nele são examinadas as habilidades 
necessárias dentro de uma estratégia integrada e a melhor 
maneira de avaliar os benefícios derivados de diferentes níveis 
de integração.

Módulo 10: Trabalho com o setor privado
Este módulo foi projetado para ajudar as autoridades policiais 
que trabalham na investigação do crime contra a propriedade 
intelectual a identificarem os benefícios de trabalhar com o 
setor privado, reconhecerem como um relacionamento adequado 
pode proporcionar benefícios mútuos, e gerirem de forma eficaz 
as expectativas dos setores público e privado.

Módulo 11: Como interromper, desmantelar e dissuadir o 
crime organizado de rua contra a propriedade intelectual
Este módulo examina crimes de rua de propriedade intelectual 
e exemplifica como, na maioria dos casos, ele é controlado pelo 
crime organizado. Também sugere maneiras para abordar tais 
crimes.

Módulo 12: Proteção de segredos comerciais
Este módulo de 60 minutos examina os segredos comerciais, 
como eles se encaixam no tema da propriedade intelectual  
e como devem ser protegidos. Também são apresentados 
estudos de caso.

Módulo 13: Estabelecimento de recursos policiais 
exclusivos para o combate ao crime contra a 
propriedade intelectual
Este módulo avalia por que uma unidade de investigação 
exclusiva é a opção mais prática para combater o crime contra 
a propriedade intelectual, examinando o quadro estrutural  
e as principais responsabilidades de tais unidades operacionais. 
Ele fornece vários exemplos de unidades exclusivas de 
investigação e compara práticas de trabalho.

Módulo 14: Investigação e obtenção de provas
Este módulo baseia-se no módulo 2 do nível introdutório e foi 
projetado para ajudar os agentes policiais a se prepararem e 
planejarem com sucesso ações policiais contra falsificadores 
internacionais.

Tempo médio para concluir
7–10 horas
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Módulos avançados 1 a 8
Este curso avançado de oito módulos examina a investigação de pirataria e falsificação on-line. O aprendizado se 
baseia na hipótese de que os estudantes já estarão amplamente familiarizados com a terminologia usada na Internet 
e em ambientes on-line. Supõe-se também que os alunos estarão cientes da natureza e da extensão da pirataria e 
do tráfico de produtos ilícitos e falsificados na Internet. O curso avançado analisa a fundo a investigação de pirataria 
e falsificação on-line para oferecer aos estudantes o conhecimento e as habilidades necessárias para liderar e 
gerenciar investigações criminais on-line com sucesso.

Módulo 1: A estrutura da Internet
Neste treinamento, analisaremos a estrutura da Internet, ou seja, 
como ela é gerenciada e disponibilizada em todo o mundo para  
o benefício coletivo de todos os envolvidos. Também saberemos 
que a Internet tem diversos endereços de IP digitais, nomes de 
domínio e redes associadas, os quais são acessíveis por meio de 
provedores conhecidos pela sigla ISP (do inglês, Internet Service 
Provider). Esses ISPs oferecem armazenamento e serviços aos 
consumidores de diversas formas, cada uma delas com diferentes 
vantagens e desvantagens, as quais podem auxiliar ou dificultar 
investigações de atividades criminosas.

Módulo 2: Plataformas on-line
Neste treinamento, analisaremos várias plataformas on-line, 
como, por exemplo, redes sociais, fóruns de discussão e mercados 
on-line. Os estudantes assimilarão informações sobre os tipos  
e formas de sites encontrados por consumidores e piratas, bem 
como a maneira como esses sites podem ser explorados por 
qualquer indivíduo.

Módulo 3: Métodos de conexão com suspeitos
Neste treinamento, analisaremos vários meios de comunicação  
e de acesso à Internet, bem como os tipos de provas que podem 
oferecer aos investigadores. Os estudantes terão uma com- 
preensão de como os criminosos têm acesso às ferramentas de 
comunicação e da Internet utilizadas para explorar plataformas 
on-line e distribuir produtos falsificados e pirateados. Quando os 
criminosos usam a Internet e plataformas on-line, eles deixam 
uma trilha que um investigador on-line pode seguir para coletar 
informações de inteligência e provas de seus crimes.

Módulo 4: Informações disponíveis aos investigadores 
virtuais
Neste treinamento, faremos uma análise mais aprofundada das 
informações e dos dados deixados pelos criminosos quando 
eles atuam em diversas partes da Internet. Os estudantes terão 
uma compreensão mais abrangente das ferramentas analíticas 
disponíveis e saberão como elas podem ser úteis em uma 
investigação criminal.

Módulo 5: Distribuição on-line de produtos falsificados
Neste treinamento, apresentaremos como distinguir falsificação 
on-line de pirataria on-line, o alcance e a disponibilidade imediata 
de uma diversidade de produtos falsificados e como essas 
atividades violam as leis aplicáveis. Os estudantes aprenderão 
como o crime organizado explora sistematicamente a cadeia de 
fornecimento da Internet no mundo todo para distribuir produtos 
falsificados em escala industrial.

Módulo 6: Distribuição on-line de conteúdo digital 
pirateado
Neste treinamento, analisaremos a pirataria on-line com 
enfoque especial em pirataria digital e crime contra a 
propriedade intelectual. Os estudantes terão uma compreensão 
mais profunda dos responsáveis (tanto consumidores quanto 
criminosos) e das consequências da pirataria digital.

Currículo Avançado do IIPCIC

Investigação  
de pirataria e 
falsificação on-line

Certificado 
Após a conclusão bem-sucedida dos  
8 módulos, os alunos recebem um 
certificado on-line do IIPCIC endossado 
pela INTERPOL para baixar e imprimir.

Disponível para todos os agentes da 
lei após a conclusão dos currículos 
introdutório e intermediário

Idiomas disponíveis
Inglês, espanhol, mandarim

Tempo médio para concluir
10–12 horas



9

Módulo 7: Como investigar violações on-line
Neste treinamento, examinaremos a fundo os métodos e  
os processos para julgar atividades criminosas, incluindo,  
entre outros, a coleta de informações de inteligência e a  
análise de sistemas da Internet. Os estudantes poderão aplicar 
conhecimentos prévios e atuais e terão uma compreensão  
de como iniciar uma investigação criminal on-line por meio de 
coleta de provas.

Módulo 8: Gerenciamento da cena de crime digital
Este treinamento tem foco específico no gerenciamento  
da cena de um crime digital e reforça a necessidade de os 
investigadores adotarem uma abordagem sistemática ao 
investigarem todos os tipos de tráfico de produtos ilícitos. 
Estratégias para a condução de uma investigação criminal  
são detalhadas, e os processos e ferramentas adicionais 
disponíveis aos investigadores são examinados. Os estudantes 
aprimorarão seu conhecimento prévio com o intuito de adotar 
estratégias de gerenciamento eficazes para a perseguição 
contínua de atividades criminosas on-line.

Currículo Avançado do IIPCIC (continuação)
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Módulos 1 a 8
O treinamento on-line de APLICAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA AGENTES ADUANEIROS é 
desenvolvido e mantido pelo Centro Internacional de Investigadores de Crimes contra a Propriedade Intelectual (IIPCIC) 
com o auxílio da Organização Mundial das Aduanas (OMA). Desenvolvida por uma equipe de especialistas na área 
transnacional, esta sessão de oito módulos oferece a agentes aduaneiros de todo o mundo o conhecimento de que 
precisam para tratar com segurança da detecção e apreensão de produtos que cruzam fronteiras internacionais.  
Esta série aborda tópicos importantes e oportunos, como compartilhamento de melhores práticas aduaneiras, gestão 
da cadeia de abastecimento internacional, cooperação com órgãos públicos, parcerias com o setor privado, gestão  
de riscos e ações judiciais em casos de direitos de propriedade intelectual. Esses e outros tópicos servem para informar 
agentes aduaneiros e promover estratégias comprovadas de combate ao crime contra a propriedade intelectual em 
escala internacional.

Módulo 1: A importância dos direitos de propriedade 
intelectual
Neste módulo, analisaremos as informações básicas que cada 
agente aduaneiro precisa saber sobre propriedade intelectual e 
direitos de propriedade intelectual, além do impacto das violações 
de direitos de propriedade intelectual sobre empresas, governos  
e consumidores em termos de perda de receita, redução de 
empregos e riscos à vida e à saúde. Também analisaremos as 
obrigações e as oportunidades de administrações aduaneiras 
para combater o comércio ilícito de produtos protegidos, e 
apresentaremos os principais termos associados à área. 

Módulo 2: Breve história e análise da propriedade 
intelectual e dos direitos de propriedade intelectual
Neste módulo, ofereceremos uma análise e uma breve história da 
propriedade intelectual e dos direitos de propriedade intelectual, 
assim como os acordos internacionais que dão às autoridades 
aduaneiras a estrutura para fiscalizar fronteiras. Também 
explicaremos os vários tipos de propriedade intelectual e as ações 
que aduanas e proprietários de direitos podem realizar para 
garantir maior oportunidade de sucesso na detecção e apreensão 
de produtos ilícitos que cruzam fronteiras internacionais.

Módulo 3: A cadeia de abastecimento internacional e os 
direitos de propriedade intelectual
Neste módulo, analisaremos os princípios básicos de gestão de 
cadeia de abastecimento e a utilização desses princípios como 
ferramenta fundamental no combate às violações de propriedade 
intelectual. Identificaremos os principais atores e procedimentos 
envolvidos na gestão de uma cadeia de abastecimento segura. 
Também analisaremos como esses princípios, quando aplicados 
com eficiência por autoridades aduaneiras e detentores de direito, 
podem ter um impacto significativo, diminuindo a circulação de 
produtos falsificados e pirateados. 

Módulo 4: A importância essencial da cooperação com 
órgãos públicos na proteção de direitos de propriedade 
intelectual
Neste módulo, analisaremos os princípios básicos da parceria com 
outros grupos de fiscalização e como essa é a maneira mais eficaz 
de combater o problema crescente do crime contra a propriedade 
intelectual. Identificaremos alguns parceiros fundamentais nesse 
esforço, incluindo outros órgãos policiais, gabinetes de governos 
internacionais e fontes de investigação privadas. Também 
demonstraremos que uma campanha eficaz de combate ao crime 
contra a propriedade intelectual depende da cooperação de 
diversos grupos de fiscalização não só na fronteira física, mas 

Currículo Alfandegário do IIPCIC

Aplicação de direitos 
de propriedade 
intelectual para 
agentes aduaneiros

Certificado 
Após a conclusão bem-sucedida dos  
8 módulos, os alunos recebem um 
certificado on-line do IIPCIC endossado 
pela INTERPOL para baixar e imprimir.

Disponível para todos os  
agentes da lei

Idiomas disponíveis
Inglês, espanhol, mandarim, árabe

Tempo médio para concluir
5–8 horas
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também em mercados locais e regionais. Por fim, descrevemos 
algumas das funções, responsabilidades e metodologias mais 
eficazes utilizadas em relações policiais colaborativas. 

Módulo 5: Parceria aduaneira com detentores de direitos 
de propriedade intelectual
Neste módulo, analisaremos como o trabalho em parceria com 
detentores de direitos de propriedade intelectual é essencial na 
detecção, prevenção e interrupção do fluxo de produtos falsificados. 
Mostraremos como o compartilhamento de informações e recursos 
beneficia autoridades aduaneiras e detentores de direitos, sobretudo 
na identificação de produtos ilícitos. Também demonstraremos 
como essas parcerias podem ser produtivas e valiosas quando 
são estabelecidas com base em princípios de respeito mútuo, boa 
comunicação e transparência. Definiremos princípios importantes 
relacionados à otimização de recursos financeiros e ao entendimento 
de restrições legais aplicáveis. Por fim, analisaremos a importância 
de gerir informações compartilhadas, sobretudo informações de 
propriedade particular, com a máxima atenção para garantir que 
segredos comerciais estejam suficientemente protegidos.

Módulo 6: Gestão de risco de direitos de propriedade 
intelectual: uma ferramenta fundamental para a descoberta 
de violações de direitos de propriedade intelectual
Neste módulo, analisaremos a gestão de riscos e o papel crucial 
que ela desempenha no combate a violações de direitos de 
propriedade intelectual. Definiremos a gestão e a identificação de 
riscos, e como esses conceitos são fundamentais na construção 
de uma abordagem baseada no risco para combater o comércio 
ilícito e o roubo de propriedade intelectual. Analisaremos também 
as informações que devem fazer parte de qualquer avaliação de  
risco de propriedade intelectual usada por aduanas, bem como as 
principais fontes de informação, como bancos de dados internos e 
guias ou manuais de detentores de direitos. Por fim, analisaremos as 
formas mais eficazes de usar essas ferramentas, como a utilização 
de perfis de importador desenvolvidos para hierarquizar o trabalho 
de fiscalização comercial das forças de policiamento de fronteira. 

Módulo 7: Inspeções aduaneiras na fronteira
Qual imagem lhe vem à mente quando você ouve a palavra "aduana"? 
Muitas pessoas imaginam um agente aduaneiro inspecionando 
minuciosamente produtos suspeitos na fronteira. As funções e as 
responsabilidades de agentes aduaneiros no mundo todo são 
amplas e variadas, mas, de fato, o exame físico é fundamental para 
o trabalho das aduanas. Neste módulo, examinaremos violações  
de direitos de propriedade intelectual comuns em fronteiras, o 
processo de verificação se mercadorias importadas têm status 
de protegidas, as ferramentas que podem ser usadas para ajudar 
no processo de inspeção e alguns dos sinais de alerta que podem 
ajudar a identificar possíveis violações de direitos de propriedade 
intelectual.

Módulo 8: Considerações aduaneiras para processos 
judiciais de direitos de propriedade intelectual
O crime contra a propriedade intelectual não é um crime sem 
vítimas. Ele tem um impacto significativo que e é sentido da 
mesma forma por empresas, governos e consumidores. Agentes 
aduaneiros que compreendem os aspectos jurídicos do crime 
contra a propriedade intelectual estarão muito mais bem 
preparados para fazer a sua parte, impedindo crimes contra a 
propriedade intelectual e levando os criminosos à justiça. Neste 
módulo, examinaremos a legislação que rege a propriedade 
intelectual, além da detenção e da apreensão de mercadorias. 
Também veremos a forma apropriada de recolher provas e 
alguns dos recursos legais em casos de violações de direitos de 
propriedade intelectual. Por fim, apresentaremos algumas das 
opções disponíveis para a disposição final das mercadorias.

Currículo Alfandegário do IIPCIC (continuação)
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Modules 1–9

Esta série de módulos foi projetada especificamente para policiais e promotores. Os módulos abrangem os diferentes 
tipos de crimes de propriedade intelectual, com ênfase nos elementos de prova necessários para processar com êxito 
casos criminais sobre direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais e violações de patentes.

Módulo 1: Introdução
Este módulo usa estudos de caso do mundo real e cenários 
envolventes para abordar os aspectos práticos da construção de 
um caso sólido durante a fase investigativa dos procedimentos, 
com foco na coleta e manutenção de evidências, bem como nas 
melhores práticas e estratégias para os promotores de PI. 

Módulo 2: Direitos autorais
O módulo de Direitos autorais concentra-se nos elementos 
detalhados da prova necessária para processar com êxito um 
caso criminal de direitos autorais, com a intenção de proteger os 
direitos e autores e incentivar a produção de obras criativas. Este 
curso descreve proteções gerais disponíveis para autores de 
obras protegidas por direitos autorais, os elementos do crime e 
possíveis defesas da acusação.

Módulo 3: Marcas comerciais
O módulo Marcas comerciais concentra-se nos elementos 
detalhados de prova necessários para processar com êxito um 
caso criminal com base em violação de marca comercial ou de 
marca de serviço, comumente chamada de falsificação de marca 
comercial. Este módulo explora proteções gerais disponíveis para 
os proprietários de marcas comerciais ou de serviço, os elementos 
do crime, possíveis defesas contra a acusação e estudos de caso 
principais da Operação “Novidades do Motor”.

Módulo 4: Segredos comerciais e patentes
O módulo Segredos comerciais e patentes explica os elementos 
detalhados de prova necessários para investigar e processar com 
êxito um caso criminal envolvendo a apropriação indevida de um 

segredo comercial ou a violação de uma patente. Abrangendo 
segredos comerciais e patentes, esse treinamento explora proteções 
gerais disponíveis para os detentores de direitos, os elementos de 
cada crime e as possíveis defesas de cada acusação. 

Módulo 5: Penalidades
O módulo Penalidades descreve as penalidades associadas à 
infração criminal. Os pontos principais deste módulo incluem 
possíveis penas de prisão e multas enfrentadas por infratores 
condenados por propriedade intelectual, o papel da restituição na 
aplicação da propriedade intelectual e a possibilidade de apreender 
e confiscar a propriedade do réu, sejam eles os rendimentos 
ilícitos do crime ou propriedade usada para facilitar o crime. 

Módulo 6: Acusações alternativas e ofensas relacionadas
O módulo Acusações alternativas e ofensas relacionadas 
concentra-se em acusações alternativas que podem ser eficazes 
ao processar infratores de propriedade intelectual. Este módulo 
analisa crimes que visam especificamente tipos de crimes de PI, 
examina crime derivado e explora outros crimes tradicionais que 
podem ser usados para processar violadores de PI.

Módulo 7: Coleta de evidências
O módulo Coleta de evidências enfoca os aspectos práticos da 
construção de um caso sólido durante os procedimentos 
estaduais investigativos, com foco na coleta e manutenção de 
evidências, e identifica onde os investigadores podem receber 
ajuda ou informações sobre casos de PI, quando surgem casos 
mais complicados.

Currículo do Promotor de Propriedade Intelectual (PI) do IIPCIC

Investigando,  Prepa- 
rando e  Processando 
Casos de Propriedade 
 Intelectual

Certificado 
Após a conclusão bem-sucedida dos  
9 módulos, os alunos recebem um 
certificado on-line do IIPCIC endossado 
pela INTERPOL para baixar e imprimir.

Disponível para todos os 
agentes da lei

Idiomas disponíveis
Inglês e espanhol

Tempo médio para concluir
5–8 horas
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Módulo 8: Melhores práticas e estratégias para 
promotores de PI
Localização de casos, Acusação, Descoberta e Apresentação 
em Tribunal
Os módulos Melhores práticas e estratégias para promotores 
de PI se concentram no processo de casos de PI, desde a 
identificação de casos até a fase de sentença. Este módulo 
oferece estratégias para encontrar casos de PI, fazer acusação 
do crime de IP, fornecer descoberta e divulgação e apresentar 
em juízo.

Módulo 9: Melhores práticas e estratégias para 
promotores de PI
Processos paralelos e condenação
Continuando o tema Melhores práticas e estratégias para 
promotores de PI, este módulo descreve como lidar com 
procedimentos paralelos e oferece estratégias para condenação, 
incluindo boas práticas para avaliação de perdas, participação 
de vítimas e apreensão de produtos.

Currículo do Promotor de Propriedade Intelectual (PI) do IIPCIC (continuação)
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Cursos Industriais Específicos para Aplicação da Lei 

O IIPCIC criou um repositório internacional  
de treinamento centralizado de materiais 
educacionais que fortalecerá as capacidades 
para aplicação da lei no combate ao crime  
de PI. Esses cursos proporcionam aos alunos 
o conhecimento e as habilidades necessários 
para trabalhar com os detentores de direitos 
para identificar e remover produtos 
falsificados e piratas do fluxo de comércio.

Certificado 
Após a conclusão bem-sucedida de cada curso,  
os alunos recebem um certificado on-line do IIPCIC 
endossado pela INTERPOL para baixar e imprimir.

Disponível para todos os  
agentes da lei

Idiomas disponíveis
Multiple

Tempo médio para concluir
30–45 minutos por módulo

Baterias de Lítio
Idiomas disponíveis 
Inglês

Detecção, Interdição e Manuseio Seguro  
de Baterias de Lítio Falsificadas e de Qualidade 
Inferior
Esta série de eLearning sobre Detecção, Interdição e 
Manuseio Seguro de Baterias de Lítio Falsificadas e de 
Qualidade Inferior é dividida em quatro módulos. Esses 
módulos fornecem uma compreensão geral das baterias de 
lítio, seus riscos e como identificar produtos falsificados. 

Módulo 1: Introdução às Baterias de Lítio e os 
Riscos de Produtos Falsificados e de Qualidade 
Inferior
Neste módulo discutiremos as baterias de lítio e os riscos  
de produtos falsificados e de qualidade inferior, tipos de 
baterias, incluindo baterias de lítio metálico e de íons  
de lítio, segurança no transporte de baterias de lítio, riscos  
de baterias de lítio e identificação de baterias falsificadas.

Módulo 2: Padrões, Certificações e Marcas para 
Baterias e Produtos de Lítio
Neste módulo identificaremos as principais entidades 
internacionais responsáveis pelo desenvolvimento de 
padrões e certificações que regem o envio, embalagem e 
rotulagem de baterias de íons de lítio, além de conhecer as 
diferenças entre rótulos genuínos e falsificados em baterias 
de íons de lítio. 

Módulo 3: Segurança da Cadeia de Suprimentos  
e Baterias de Lítio
Neste módulo discutiremos fluxos de comércio legítimos e 
suspeitos, técnicas e padrões de gerenciamento da cadeia 
de suprimentos, comércio eletrônico e desenvolvimento da 
dinâmica da cadeia de suprimentos, atores da cadeia de 
suprimentos e seu papel na segurança comercial, programa 
de operador econômico autorizado (OEA).

Módulo 4: Identificando Remessas Suspeitas  
e Manuseio Seguro de Baterias
Neste módulo final identificaremos os mecanismos de 
direcionamento para a identificação de produtos
falsificados e indicar alguns métodos seguros de manuseio 
de baterias de íons de lítio inseguras.
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Pirataria audiovisual  
na Internet
Idiomas disponíveis 
Inglês, espanhol, francês, mandarim,  
árabe e português

Módulo 1: Visão geral da pirataria audiovisual  
na Internet
Este módulo oferece uma visão geral sobre a pirataria 
audiovisual na Internet para investigadores policiais. 
Após a conclusão deste módulo, você reconhecerá  
as principais características da indústria audiovisual, 
entenderá os diferentes métodos de distribuição  
de conteúdo audiovisual digital e saberá definir as 
características da pirataria audiovisual na Internet.

Módulo 2: Investigação de pirataria audiovisual 
na Internet
Este módulo foi elaborado para auxiliar investigadores 
policiais na identificação e no combate à pirataria 
audiovisual em todas as suas formas. Com a conclusão 
deste módulo, você aprenderá importantes práticas 
recomendadas à investigação de pirataria audiovisual 
na Internet, reconhecerá os diferentes tipos de provas 
que podem ser coletadas e saberá buscar apoio da 
indústria audiovisual em investigações em andamento 
e possíveis processos judiciais.

Cursos Industriais Específicos para Aplicação da Lei  (continuação)

Criptomoeda
Idiomas disponíveis 
Inglês, espanhol

Entenda o crime de propriedade intelectual 
relacionado com a criptomoeda
Esse curso on-line foi concebido especificamente para 
forças de segurança e organizações relacionadas.  
O treinamento consiste em cinco seções, incluindo a 
introdução à criptomoeda, uma análise geral da criptomoeda 
e como ela funciona, uma discussão aprofundada sobre  
o crime de propriedade intelectual relacionado com a 
criptomoeda, informações sobre como combater esse  
e outros crimes organizados, e uma série de casos de 
estudo reais.

Produtos médicos
Idiomas disponíveis 
Inglês, francês e espanhol

Compreensão e combate ao comércio ilícito de 
produtos médicos
Neste curso, analisaremos o comércio ilícito de produtos 
médicos, definiremos produtos médicos falsificados e 
abaixo dos padrões, avaliaremos o alcance e a escala 
desse comércio ilícito e daremos destaque ao impacto 
trágico sobre cada indivíduo e a sociedade como um todo. 

Revisaremos o papel da polícia na prevenção e na 
proibição desse comércio ilícito e apresentaremos uma 
análise detalhada dos procedimentos investigativos nesses 
casos. 

Examinaremos também várias operações internacionais 
e multinacionais, apresentando situações reais para 
ajudar o aluno a entender o funcionamento de casos que 
se originam em aduanas na fronteira e em operações de 
combate à venda de produtos médicos on-line.
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Cursos Industriais Específicos para Aplicação da Lei  (continuação)

Conselho de vinhos 
Bordeaux
Idiomas disponíveis
Inglês e mandarim

Identificação e combate às 
falsificações de vinhos Bordeaux
Ao final deste curso, você entenderá 
melhor as indicações geográficas e 
denominações de origem, conhecerá  
os vinhos Bordeaux e as missões do 
Conselho de vinhos Bordeaux, será capaz 
de identificar vinhos Bordeaux 
falsificados e saberá a quem recorrer 
caso encontre uma suspeita de 
falsificação ou precise de conhecimento 
especializado do segmento. 

Schneider Electric
Idiomas disponíveis
Inglês, espanhol, francês e mandarim 

Treinamento da Schneider Electric 
APC para combate à falsificação
Este módulo de treinamento foi elaborado 
para ajudar autoridades aduaneiras e 
outras forças policiais a reconhecer os 
produtos da marca Schneider Electric 
APC, identificar produtos falsificados com 
a mesma marca e buscar assistência 
especializada da Schneider Electric caso 
estejam inspecionando um produto que 
pode ser uma falsificação.

Idiomas disponíveis 
Inglês, espanhol e francês

Identificação de disjuntores 
falsificados com a marca Schneider 
Electric
O objetivo deste curso é apresentar a 
Schneider Electric e seus disjuntores, as 
informações necessárias para identificar 
disjuntores falsificados e os meios para 
falar com a Schneider Electric caso você 
identifique um produto que possa ser 
falsificado. Considerando que disjuntores 
falsificados apresentam um risco grave  
de incêndios elétricos e eletrocussão, seu 
trabalho no combate à comercialização 
dessas falsificações pode salvar vidas e é 
importante para proteger a população.  
Os disjuntores da Schneider Electric são 
normalmente vendidos e utilizados fora  
da América do Norte.

Idiomas disponíveis 
Inglês e espanhol 

Identificação de disjuntores  
falsificados Square D da marca  
Schneider Electric
O objetivo deste curso é apresentar a 
Schneider Electric Square D e seus 
disjuntores, as informações necessárias 
para identificar disjuntores Square D 
falsificados e os meios para contatar a 
Schneider Electric caso você identifique 
um produto que possa ser falsificado.
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Cursos Industriais Específicos para Aplicação da Lei  (continuação)

A2C2 Indústria 
Automotiva
Idiomas disponíveis 
Inglês

Identificação e combate a 
componentes falsificados na 
indústria automotiva.
Desenvolvido pelo IIPCIC e pelo Conselho 
Automotivo de Combate à Falsificação 
(“A2C2”, do inglês Automotive Anti-
Counterfeiting Council), este módulo 
fornece uma visão geral da falsificação 
automotiva para agentes aduaneiros e 
outros agentes da lei.

Treinamento  
sobre produtos 
falsificados com  
a marca Levi®

Idiomas disponíveis 
Inglês, espanhol, francês, mandarim e 
português

Guia de identificação de produto
O objetivo deste módulo é apresentar  
o guia de identificação de produto da Levi®, 
que lhe ensinará a identificar produtos 
falsificados e entrar em contato com a Levi 
Strauss and Co. caso identifique produtos 
que possam ser falsificados.

Comércio de tabaco
Idiomas disponíveis 
Inglês

Compreensão e combate ao 
comércio ilícito  
de tabaco
Quem concluir o curso terá uma  
melhor compreensão do comércio ilícito  
de produtos de tabaco, do vocabulário 
específico e das implicações e 
consequências internacionais.
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Cursos Industriais Específicos para Aplicação da Lei e Setor Privado

Sementes do AIB
O AIB, Departamento Anti-Infração para os Direitos de Propriedade Intelectual em Materiais Vegetais,  
é uma associação internacional que representa as principais empresas de sementes no setor de sementes 
de hortaliças. 

A missão do AIB é ajudar as empresas-membro do AIB a evitar infrações de IP e a buscar casos de violação de IP que 
afetem as organizações-membro. 

Representantes de vendas, representantes de desenvolvimento de produtos, representantes de tecnologia, agentes  
de avaliação, criadores e gerentes que trabalham em empresas de sementes membros do AIB serão os que mais se 
beneficiarão com esse treinamento. Aqueles que concluírem este curso obterão uma maior compreensão dos direitos  
de propriedade intelectual no setor de sementes de hortaliças; serão capazes de identificar possíveis casos de infração;  
e saberão quais as etapas a serem tomadas quando a violação é encontrada. 

A IIPCIC criou um repositório de treinamento 
centralizado internacional de materiais 
educacionais que fortalecerá as capacidades 
dos profissionais da indústria/negócios  
e dos agentes da lei para detectar crimes 
contra a propriedade intelectual.Esses 
cursos proporcionam aos alunos o 
conhecimento e as habilidades necessárias 
para trabalhar com os detentores de  
direitos para identificar e remover produtos 
falsificados do fluxo de comércio.

Certificado 
Após a conclusão bem-sucedida do curso, os 
alunos recebem um certificado on-line do IIPCIC 
endossado pela INTERPOL para baixar e imprimir.

Disponível para agentes da  
lei e indústria

Idiomas disponíveis
Inglês, francês, espanhol, italiano, turco

Tempo médio para concluir
30–45 minutos por curso
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Acesso de autoridades policiais  
ao treinamento
Investigadores de crimes contra a propriedade intelectual na qualidade  
de agentes policiais, aduaneiros ou de órgãos reguladores poderão fazer  
o treinamento sem custo.

Registre-se para ter uma conta de treinamento 
gratuita:
1.  Vá até www.iipcic.org e clique em “Login” localizado no canto  

superior direito da tela

2.  Crie uma conta usando seu endereço de e-mail oficial  
(com final .gov ou semelhante) 

3.  Verifique se e-mail para confirmação do IIPCIC e instruções  
sobre como fazer login. 

Seguindo estas instruções, você poderá acessar os cursos gratuitamente.  
Se você encontrar algum problema, ou se receber uma mensagem informando 
que sua conta de e-mail não foi aprovada, preencha o formulário on-line  
em https://iipcic.org/request.php e nossa secretaria o ajudará.



20

Para saber mais sobre o IIPCIC, acesso 
nossa página no LinkedIn, Twitter e 
Facebook (@IIPCIC) ou visite o nosso site

www.iipcic.org

Sobre o  UL Standards & Engagement
O  UL Standards & Engagement é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao 
avanço da missão de segurança pública da UL através da descoberta e da aplicação de 
conhecimento científico. Conduzimos pesquisa independente rigorosa e analisamos 
dados de segurança, convocamos especialistas de todo o mundo para abordar os riscos, 
compartilhamos conhecimento através de iniciativas de educação para a segurança e de 
divulgação pública e desenvolvemos padrões para orientar a comercialização segura de 
tecnologias emergentes. Promovemos comunidades de segurança, desde iniciativas de 
base para bairros até cúpulas de líderes mundiais. Nossa organização emprega abordagens 
colaborativas e científicas com parceiros e partes interessadas para impulsionar inovação  
e progresso rumo a melhorias da proteção, segurança e sustentabilidade, aprimorando o 
bem estar social, em última instância.

Para saber mais sobre nossas soluções de negócios, visite ULSE.org

Sobre a INTERPOL
A INTERPOL é a maior organização policial internacional do mundo. Nossa função é 
auxiliar os órgãos policiais em nossos países membros para combater todas as formas 
de crime internacional. Trabalhamos para ajudar as polícias em todo o mundo a 
superarem as crescentes dificuldades causadas pelo crime no século XXI, fornecendo 
infraestrutura de alta tecnologia para suporte técnico e operacional. Nossos serviços 
abrangem treinamentos direcionados, apoio investigativo apropriado, bancos de dados 
especializados e canais seguros de comunicações policiais.
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International IP Crime Investigators College 
Uma iniciativa da INTERPOL em cooperação com a  
UL Standards & Engagement




