
 
 

Bem-vindos ao Congresso da ASIPI 2018! 
 

 
 
A ASIPI, Associação Inter-americana da Propriedade Intelectual, é uma entidade privada,  
formada por mais de mil advogados e agentes especializados em propriedade intelectual, 
empresas titulares de direitos, acadêmicos e interessados em PI nas Américas.  
 
Tem como objetivo promover nos países americanos o aprimoramemto da Propriedade 
Intelectual e o incentivo à inovação.  
 
A ASIPI auxilia e estimula os governos nacionais dos países americanos e as autoridades dos 
organismos inter-governamentais no estudo da Propriedade Intelectual, com o objetivo de 
promover aperfeiçoamento e harmonização com os demais países americanos. 
   
Constituida há 54 anos e, desde então, vem defendendo o sistema de propriedade intelectual 
em âmbito regional e internacional, tendo sido reconhecida como uma das entidades de PI mais 
relevantes em nível internacional.  
 
A ASIPI mantém comitês de estudos e de trabalho,  cuja missão é rever constantemente a 
legislação e práticas de PI na região e propor medidas e mecanismos de aprimoramento. 
 
A cada 3 anos, organizamos nosso Congresso Internacional, no mês de novembro, reunindo 
mais de 700 profissionais da área, oriundos em sua grande maioria das américas, mas também 
de outras partes do mundo.  
 
Nossos eventos fortalecem o compromisso da ASIPI com a promoção e defesa dos direitos da 
propriedade intelectual. 
 
O Congresso Internacional da ASIPI será realiado em 2018,  na cidade do Rio de Janeiro, entre 
os dias 25 e 28 de novembro.  
 
A Cidade Maravilhosa receberá de braços abertos os participantes do Congresso da ASIPI, que 
terá lugar na Barra da Tijuca, no complexo do Centro de Conveções e Exposições Windsor, Hotel 
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Windsor Oceânico e Hotel Windsor Barra, em frente à mais bela praia do Rio de Janeiro, em uma 
pujante área urbana, com shoppings, restaurantes e intensa vida noturna.   
 
A programação do XX Congresso da ASIPI foi cuidadosamente preparada, de forma a conjugar 
o que há de mais atual nas prática e reflexão sobre a Propriedade Intelectual, com a troca de 
experiências e atividades sociais, que potencializam o networking e a formação de parcerias 
estratégicas. 
 
As sessões acadêmicas abordarão: proteção ao empreendedorismo; direitos de PI no conteúdo 
gerado por usuários;  redes sociais; privacidade de dados; segurança alimentar, serviços pró-
bono em PI; monetização da Propriedade Intelectual; critérios de patenteabilidade; 
moda;  Inteligência Artificial, entre outros temas fundamentais que estão no centro do 
planejamento das ações de empresários e investidores. 
 
Além dos grandes debates, os momentos de descontração permitem uma visita a belos espaços 
da cidade.  
 
A recepção oferecida pelos escritórios brasileiros de Propriedade Intelectual será no Vogue 
Square, na Barra da Tijuca, em um espaço com conceito privado, que reúne boate, bar e casa de 
shows.  
 

 
 
Para as atividades desportivas, na terça-feira, a ASIPI preparou um torneio de golfe no Campo 
Olímpico de Golfe, que sediou as partidas dos Jogos Olímpicos de 2016. E ainda, em paralelo, 
teremos os torneios de tênis e futebol.  
 

   
 
No mesmo dia, após os workshops e também no Campo Olímpico, estamos organizando o 
almoço-networking com nossa famosa “feijoada”, capirinhas e várias atividades: spa, aula 



exclusiva de defesa pessoal para as mulheres, com a conhecida professora de jiu-jítsu Kyra 
Gracie, Escola de Samba Vila Isabel e muita alegria. 
 

   
 
O jantar de encerramento acontecerá nas tribunas do Jockey Club Brasileiro. Localizado no 
agradável bairro da Lagoa,  com vista para o Cristo Redentor, o Jockey é o mais importante 
espaço de turfe no país, sede do tradicional Grande Prêmio Brasil. 
 

         
 
Esperamos por todos de braços abertos! 
 
Comité Anfitrião  
 


