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RESUMO 
 

CONESA, Thaís Ricci. Estudo sobre o know-how: o know-how sob a perspectiva dos 
direitos da personalidade. 2017. 144 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Este trabalho pretende contribuir para a análise do know-how ao trazer uma perspectiva de 
proteção com base nos direitos da personalidade. Debate-se, em primeiro lugar, sobre a 
origem do know-how e sua relação com os trade secrets nos Estados Unidos da América, 
apresentando diferentes opiniões doutrinárias sobre o tema. Volta-se, então, para os países 
de tradição romano-germânica, para se entender a classificação do know-how como bem 
imaterial e discutir quais são seus elementos – os segredos de indústria, os segredos de 
negócio, as habilidades pessoais, o próprio caráter secreto e a novidade. Com um conceito 
atual de know-how baseado na doutrina, apresenta-se as duas principais formas de 
proteção ao know-how previstas no ordenamento brasileiro: as normas de repressão à 
concorrência desleal e de proteção ao segredo. Finalmente, busca-se questionar se o know-
how, definido como um conhecimento e com seu valor baseado na inacessibilidade, não 
poderia ser tutelado por direitos da personalidade. O que se pretende questionar é se o 
know-how não poderia constituir um bem relevante para a operação da empresa, 
influenciando diretamente seus atributos protegidos pelos direitos da personalidade. 
  
Palavras-chave: Direitos da Personalidade, Know-How, Privacidade, Propriedade 
Industrial, Propriedade Intelectual, Segredo de Negócio. 
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ABSTRACT 
 

CONESA, Thaís Ricci. A study about know-how: know-how under a personality rights 
perspective. 2017. 144 f. Dissertation (Master) – Law School, University of São Paulo, São 
Paulo, 2017, 
 
This work aims to contribute to the analysis of know-how, by bringing a possible 
protection based on personality rights. Firstly, the origin of know-how in United Sates of 
America and its relation with trade secrets will be presented, along with doctrine opinions 
about the matter. Returning to the civil law countries, several aspects about know-how will 
be analyzed, to understand its classification as an intangible good, as well as its elements – 
industry secret, trade secret, personal skills, secrecy itself and novelty. Based on a 
definition of know-how according to the doctrine, the two main manners to protect it as per 
Brazilian law will be presented: the unfair competition rules and the rules that protect the 
secrets. Finally, the intention is to question if know-how, defined as a knowledge that has 
its value based on the inaccessibility, could be protected by personality rights. The 
question to be presented is if know-how could be considered as relevant good for the 
company’s business, directly influencing the attributes that are protected by personality 
rights.  
 
Key Words: Industrial Property, Intellectual Property, Know-How, Personality Rights, 
Privacy, Trade Secret. 
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INTRODUÇÃO 

 
 O tema deste trabalho surgiu do interesse em estudar as formas de proteção ao 

know-how e evoluiu significativamente com as discussões que fizeram parte das 

disciplinas cursadas durante o Mestrado. Aliar dois temas tão fascinantes e complexos, o 

know-how e os direitos da personalidade, pareceu um desafio interessante, que sem dúvida 

não se encerrará com esta pesquisa. 

 A técnica, nas palavras de Ortega y Gasset é a reação contra a natureza, através 

daquele conjunto de atos que a modificam1. E a evolução dessa técnica chegou a tal ponto 

que a reconhecemos como ilimitada, situação tida até como antiética pelo filósofo2. 

 Verdade é que a técnica ultrapassou o seu caráter quase civilizatório de fazer o 

homem superar as dificuldades da natureza e apresenta-se hoje como uma multiplicidade 

de bens, processos, serviços, inimagináveis há nem tanto tempo. Se a ideia inicial era 

proteger-se do frio, a técnica passou a participar do processo produtivo e, mais conhecida 

como tecnologia, é um dos principais modos de se agregar valor a uma empresa 

atualmente: 

 
A transformação tecnológica é um dos principais condutores da concorrência. 

Ela desempenha um papel importante na mudança estrutural da indústria, bem 

como na criação de novas indústrias. Ela é também um grande equalizador, 

acabando com a vantagem competitiva até mesmo de empresas bem fortificadas 

e instigando outras para a dianteira. Um grande número das grandes empresas de 

hoje surgiu de transformações tecnológicas capazes de explorar. De todas as 

coisas que podem modificar as regras da concorrência, a transformação 

tecnológica figura entre as mais proeminentes3. 

 

 Para a administração de empresas, há tecnologia em todas as atividades 

desempenhadas pelas empresas, mas isso somente é importante para a concorrência se uma 

determinada tecnologia trouxer uma vantagem competitiva ou afetar a estrutura industrial. 

Isso significa, para Porter, que será considerada como vantagem competitiva perante os 

competidores aquela tecnologia capaz de alterar a posição de custo relativo ou de 

diferenciação dos produtos. E, tão importante quanto ter uma tecnologia que assegure uma 

																																																													
1 Cf. ORTEGA Y GASSET, 1991, p. 12. 
2 Cf. IDEM, IBIDEM, p. 65. 
3 PORTER, 1989, p. 153. 
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posição de vantagem, é sustentar a liderança tecnológica. Para o autor, há duas maneiras de 

fazê-lo: (i) caso os concorrentes não tenham condições de copiar a tecnologia; ou (ii) a 

empresa é capaz de inovar de maneira mais rápida do que sua concorrência consegue 

acompanhar4. 

 A questão da inovação tecnológica está diretamente ligada ao know-how e sua 

proteção. Como se verá mais adiante, o know-how passou a ser reconhecido como um bem 

imaterial nos países de tradição romano-germânica após ter o seu valor atribuído pela 

economia. Ou seja, considerar certos conhecimentos como a vantagem competitiva de uma 

empresa é um dos argumentos que contribuiu para a proteção jurídica do know-how.  

 Além disso, notar que o valor dessa tecnologia baseia-se na dificuldade dos 

concorrentes em copiá-la denota a que classe de direitos a tecnologia deve pertencer. A 

dificuldade em copiar uma tecnologia pode resultar da própria diferença técnica entre os 

participantes do mercado, mas também da proteção jurídica outorgada pelo ordenamento a 

essa tecnologia. Então, é fácil associar a tecnologia à propriedade industrial, seja pelos 

direitos de propriedade industrial que são protegidos pela exclusiva (marcas, patentes, 

desenhos industriais), seja pelas próprias normas de repressão à concorrência desleal que 

acabam por reprimir condutas fraudulentas de desvio de clientela. Ainda, entender que a 

constante inovação é uma das maneiras de manter a sustentabilidade tecnológica mostra a 

outra face da propriedade industrial: sua intenção de incentivar a inovação. 

 Todos esses aspectos foram bem notados a partir do final do século XIX, quando 

começou-se a discutir a proteção da propriedade intelectual em nível global. O know-how 

passou a assumir um lugar privilegiado nos debates a partir da segunda metade do século 

XX, quando foi visto como uma das formas de se estimular o desenvolvimento do então 

chamado terceiro mundo, a partir dos contratos de know-how. 

 Com a atenção dada ao tema, percebeu-se que os países passaram a reagir de 

maneiras diversas para tentar garantir sua posição na batalha tecnológica. Os países 

desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, preocuparam-se em manter a sua 

posição de liderança, por meio da remoção de obstáculos legais e institucionais ao 

recebimento de capital e tecnologia5. Outros países, que buscavam receber tecnologia para 

impulsionar seu desenvolvimento, acabaram por criar diversas regulações e relatam que 

essa experiência não foi tão exitosa quanto o esperado6. O Brasil, assim como os demais 

																																																													
4 Cf. IDEM, IBIDEM, p. 155 ss. 
5 Cf. ERDILEK, s/d, p. 49 ss. 
6 Cf. OSUBOR, 1987, p. 13 ss.; KASSIM-MOMODU, 1988, p. 51 ss.; CHOI-BELLANGER, 1994, p. 845 ss. 
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países latino-americanos, seguiu pelo mesmo caminho: a excessiva regulamentação criada 

pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial acabou por dificultar a chegada de 

tecnologia no país e, após algumas décadas, não se viu nenhum aporte significativo que 

pudesse contribuir para seu desenvolvimento7. A única exceção notada é a Coreia do Sul, 

que elaborou um plano para permitir a criação dos passos necessários para a absorção de 

tecnologia estrangeira até que a indústria nacional pudesse avançar de maneira 

independente8. 

Esse aparente fracasso da transferência de tecnologia internacional como forma de 

se promover o desenvolvimento parece ter sido um dos fatores para que o contrato de 

know-how deixasse de ser um assunto tão buscado pelos juristas. Muito se discutiu sobre o 

tema nas décadas de 1970, 1980 e 1990, mas há poucos textos sobre esses contratos a partir 

de então. 

Outro fator que pode ter contribuído foi o desenvolvimento da tecnologia de 

maneira significativa em setores não industriais. A evolução dos mercados, vista, por 

exemplo, através da crescente digitalização, permitiu que novas e diversas formas de 

empresa se organizassem, abrindo-se, na realidade, novos mercados que representam 

parcela significativa da economia. Ou seja, se o know-how contava com um elemento 

essencialmente industrial, como se verá na posição de Gomez Segade que será indicada 

abaixo, passou-se a reconhecer que esse valioso conhecimento poderia fazer parte de 

qualquer empresa e, até, de qualquer atividade da empresa, ampliando sua definição. 

É levando em conta esse caráter dinâmico e valioso do know-how que se 

desenvolveu esta pesquisa, dividida em três partes. 

A primeira delas busca fazer uma investigação sobre o know-how. Começa-se com 

a origem do know-how no ordenamento jurídico norte-americano, a sua relação com os 

trade secrets e como a doutrina vê a proteção a esse tipo de segredo. A partir daí, 

apresenta-se como o know-how foi trazido aos países de tradição romano-germânica e 

discorre-se sobre sua natureza jurídica, partindo do entendimento de que o know-how é um 

bem imaterial, pertencente aos direitos de propriedade industrial. E, então, busca-se 

discutir alguns de seus elementos que foram debatidos pela doutrina: se seu conteúdo 

refere-se a conhecimentos industriais, comerciais ou de negócio e às habilidades pessoais, 

bem como se o conhecimento deve ser secreto ou novo para ser considerado como know-

																																																													
7 Cf. SANTOS, 1999, p. 15 ss.; MEJÍA, 1987, p. 101 ss.; SOUZA NETO e PEREIRA, 1989, p. 15 ss. e 
COMPARATO, 1982, p. 41 ss. 
8 MIN, 1988, p. 1 ss. 
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how. Finaliza-se o primeiro capítulo com uma breve referência aos contratos de know-how 

e, então, será apresentado o conceito pertinente para esta pesquisa. 

Dada a ausência de norma específica no ordenamento jurídico brasileiro que tutele 

(ou mesmo defina) expressamente o know-how, expõe-se, no segundo capítulo, aquelas 

normas que, de maneira indireta, podem proteger essa forma de conhecimento. Nota-se que 

há dois enfoques essencialmente admitidos para a proteção do know-how: a repressão à 

concorrência desleal e, na medida em que esse conhecimento é secreto, as normas que 

protegem o sigilo de informações.  

Ao ser reconhecido como um direito de propriedade industrial, o know-how 

encontra proteção indireta nas normas que coíbem os atos de concorrência desleal, nos 

âmbitos criminal e cível. E, por sua vez, a proteção por meio do sigilo faz parte de 

diferentes áreas do Direito: desde o sigilo que deve ser observado pelo trabalhador quanto 

às informações que recebe no exercício de suas atividades, o sigilo profissional tutelado 

pelas normas de direito penal e, também, na esfera cível, as obrigações contratuais e 

extracontratuais de não divulgar informações confidenciais sem a autorização de seu 

titular.  

 O terceiro capítulo, então, questionará sobre a possibilidade de tutelar o know-how 

como um direito da personalidade. Para desenvolver essa perspectiva, começa-se esse 

capítulo com uma pesquisa sobre os direitos da personalidade e dois temas relacionados 

que mostram-se interessantes para este trabalho: a cláusula geral de personalidade e a 

aplicação dos direitos da personalidade à pessoa jurídica. A partir daí e com o 

entendimento, baseado na doutrina e na legislação brasileira, de que não há um rol taxativo 

de direitos da personalidade e que certos atributos das pessoas jurídicas podem ser 

tutelados como tais direitos, avança-se para o debate se o know-how pode ser uma 

manifestação da personalidade. 

 Essa última parte baseia-se em dois dos elementos do know-how: seu caráter 

relativamente secreto e o entendimento de que o know-how é um conhecimento. Quanto ao 

primeiro, o questionamento é se o know-how pode ser considerado como uma das 

manifestações da privacidade da pessoa jurídica, não apenas do segredo como especificado 

pelo ordenamento. E, finalmente, coloca-se o know-how como um conhecimento que pode 

ser tão relevante para quem o detém a ponto de representar seu espírito criativo e afetar a 

própria liberdade de trabalho (da pessoa humana) e a imagem (da pessoa jurídica) 
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O percurso percorrido neste trabalho não busca apresentar uma definição definitiva 

de know-how nem uma forma taxativa de protegê-lo. De forma contrária, ao reconhecer a 

complexidade e o dinamismo desse conhecimento, que pode ser tão diverso quanto as 

formas de atuação das empresas, compreende-se os motivos pela falta de definição e tutela 

expressas pelo ordenamento jurídico. A partir daí, entende-se que todas as formas de 

proteção acabam por ser indiretas e limitadas, ao tratarem de aspectos específicos que são 

verificados in casu para a proteção do know-how.  

É com base nisso e dada a importância cada vez crescente do know-how como 

vantagem competitiva que diferencia os concorrentes em um mercado que se questiona 

então, a possibilidade de se garantir outra forma de tutela, sob a perspectiva dos direitos da 

personalidade. 
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CONCLUSÃO 
 

  Espera-se que, ao final deste trabalho, tenha sido possível trazer algumas respostas 

e, também, deixar certos questionamentos. Não podia ser diferente, quando os assuntos 

estudados são temas tidos como complexos e dinâmicos, como o know-how e a 

personalidade.  

 O primeiro capítulo buscou trazer uma ampla análise sobre o que é o know-how, 

expressão bastante usada em seu senso comum, mas que ainda não encontra no 

ordenamento jurídico e na doutrina uma definição clara. Para tanto, o caminho percorrido 

teve como início referências ao ordenamento jurídico norte-americano e discussões 

doutrinárias sobre os trade secrets, categoria do qual o know-how faria parte. Com essa 

ideia em mente, passou-se a discutir o que seria o know-how para os países de tradição 

romano-germânica, desde a sua natureza jurídica até seus elementos. 

 Concluiu-se, então, que o know-how é, antes de tudo, um conhecimento. Como 

conhecimento, deriva da experiência e é mais do que apenas informação, mas um saber 

articulado que pode ser transmitido. E o conteúdo desse conhecimento relaciona-se a 

alguma parte do negócio (industrial, comercial, administrativo ou organizacional) da 

empresa, sendo que seu uso gera um valor para quem o detém. Esse valor resulta da 

inacessibilidade do know-how aos concorrentes e é também o que faz com que parte da 

doutrina reconheça a sua condição como bem imaterial. 

 Ao classificar o know-how como bem imaterial, coloca-se tal conhecimento ao lado 

da propriedade intelectual – mais especificamente, da propriedade industrial. Isso significa 

que uma das formas de proteção ao know-how é aquela indicada no início do segundo 

capítulo: através das normas de repressão à concorrência desleal. 

 Tanto a Convenção de Paris como o acordo TRIPS já previam que uma das formas 

de proteger os direitos de propriedade industrial era através da proibição dos atos de 

concorrência desleal. E a Lei n. 9.279/96 trouxe dispositivos específicos nesse sentido. O 

artigo 195 tipifica as condutas consideradas como crime de concorrência desleal e nota-se 

que algumas delas poderiam, então, relacionar-se com o know-how, como o uso não 

autorizado de informações confidenciais, a vantagem proporcionada a concorrente por 

empregado que recebeu paga ou promessa de paga e o próprio desvio de clientela por meio 

fraudulento. Além disso, o artigo 209 prevê a reparação por danos causados por atos de 

concorrência desleal, ainda que não tipificados no artigo 195. 
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 Outra forma de proteção ao know-how seria aquela relacionada a seu caráter 

inacessível: o segredo. Existem, no ordenamento brasileiro, normas que protegem 

diferentes tipos de segredo (epistolar, profissional, de comunicações, bancário, de dados 

pessoais na internet), nas esferas criminal, trabalhista e cível. Portanto, caso o know-how 

venha a ser protegido por alguma das modalidades de segredo expressamente previstas na 

legislação brasileira, seu titular pode tomar medidas contra quem o acessou, divulgou ou 

utilizou indevidamente. 

 Nota-se que essas duas formas de proteção ao know-how estão relacionadas a 

próprios elementos da definição de know-how e tem sido comumente aceitas pela doutrina. 

O que se buscou no terceiro capítulo foi dar um enfoque diverso ao próprio segredo e a 

outro elemento da definição de know-how: o conhecimento. 

 Tanto o segredo como o conhecimento podem ser considerados como expressões 

dos direitos da personalidade, assunto que tangenciou o desenvolvimento deste trabalho 

por algumas vezes. Para investigar essa possibilidade de maneira mais profunda, o terceiro 

capítulo dedica-se apenas aos direitos da personalidade. 

 Inicialmente, conceituou-se direitos da personalidade como aqueles direitos 

privados que permitem que a pessoa defenda a própria existência. A personalidade é tida 

pela doutrina como um bem unitário, dinâmico e complexo, que compreende a pessoa em 

si mesma (física e psiquicamente) e seus prolongamentos e interações com a sociedade. E 

esses direitos são tão importantes para as pessoas que são considerados absolutos, 

extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis e vitalícios. 

 A partir dessa definição, dois temas foram debatidos: a cláusula geral de 

personalidade e a aplicação dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas. 

 Sobre o primeiro, a doutrina mais recente vem defendendo que, além das 

manifestações parcelares da personalidade, existe um direito geral, fundado no princípio da 

dignidade da pessoa humana, que integraria a proteção à personalidade. Isso não significa a 

predominância da cláusula geral sobre os direitos parcelares, ou vice-versa, mas uma 

verdadeira complementariedade que busca não exaurir a proteção à personalidade naquelas 

expressões que já estejam estabelecidas no ordenamento. 

 Quanto à aplicação dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, apesar de 

certa rejeição por parte da doutrina, entende-se que há atributos não patrimoniais da pessoa 

jurídica que dela são inseparáveis e contribuem diretamente para seu sucesso ou fracasso. 

A lesão a esses atributos seria, então, um efetivo dano moral por lesão a direito da 
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personalidade da pessoa jurídica, como já reconhecido pelos Tribunais e previsto no 

Código Civil. 

 Admitindo-se, portanto, tanto a cláusula geral de tutela da personalidade, como a 

proteção de certos direitos da personalidade da pessoa jurídica, foram apresentadas 

algumas hipóteses em que o know-how poderia ser protegido sob esses institutos. 

 A primeira hipótese trata da proteção do know-how sigiloso através do direito à 

privacidade da pessoa jurídica (e não só da violação do segredo). E a segunda é proteger a 

expressão criativa como forma de elaboração, desenvolvimento e utilização do know-how, 

seja do ex-empregado face a seu ex-empregador, seja até em face de uma empresa que se 

utilizou de informações confidenciais para fazer-se passar por um concorrente. Naquele, o 

que se protege é a liberdade do ex-empregado de trabalhar e continuar o desenvolvimento 

da sua personalidade e, neste, é a própria imagem e reputação da empresa, derivada do seu 

know-how, que foi afetada por um competidor. 

 Ao fim deste trabalho, o que se pretendeu mostrar é que o conhecimento da 

empresa tem ganhado contornos tão relevantes no atual jogo competitivo que pode agregar 

um valor bem maior do que o resultado das vendas e refletir diretamente, em elementos 

que impactam o êxito do empreendimento. Não se pretende – nem se imagina possível – 

tentar criar contornos legislativos para o know-how, especialmente dadas as constantes 

revoluções na forma de se fazer negócios que acontecem atualmente. Mas ver esse 

conhecimento além da confidencialidade de informações pode estimular a inovação dentro 

das empresas. 
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