
1propriedade & ética

O MANTRA DA MUDANÇA

editorial

Em entrevista exclusiva para esta revista, o ministro do Desenvol-
vimento, Indústria, Comércio e Exportação, Miguel Jorge, foi ca-

tegórico ao classificar como crime a venda de mercadorias falsifica-
das ou a cópia indiscriminada pela Internet, práticas ainda dissemi-
nadas na sociedade brasileira. “Pirataria é caso de polícia”, diz o mi-
nistro, ao fornecer, com sua ênfase, a chamada central de capa com 
a qual brindamos nossos leitores nesta edição. 

Observe-se que a declaração, feita, entre perplexo e indignado, 
poderia soar redundante a ouvidos mais exigentes. Por óbvio, este 
mantra, repetido à exaustão por representantes de vários segmentos 
da sociedade, induziria a pensar que tudo está como dantes, estacio-
nado no inercial terreno da retórica. Atente-se, porém, que a fala do 
ministro, com a força motriz conferida pelo cargo que ocupa, tem um 
eco diferenciado, que retumba com intensidade para distintos públi-
cos. Ao mesmo tempo em que, para fora, reforça o uníssono indigna-
do contra esta lacuna na ordem legal, ressoa para dentro da máqui-
na estatal como advertência aos, muitas vezes adormecidos, dispo-
sitivos governamentais inibidores do ilícito. Espera-se que acordem.

Pode levar tempo, porém, para que novas providências advindas 
da burocracia oficial surtam efeito. É bom ter paciência e não alimen-
tar ilusões. A superação da pirataria, como fenômeno social, depende 
de mudança cultural, está inclusive no âmbito da educação de base. 
Mas há ações em curso. Miguel Jorge atribuiu prioritariamente ao em-
presariado à missão de denunciar a prática de pirataria e suas con-
seqüências através de campanhas públicas de esclarecimento. A boa 
notícia é que estas iniciativas já existem.

Cabe à Propriedade & Ética, por sua vez, mais do que reverberar a 
fala ministerial, insistir na tecla do vácuo de regulamentação, da au-
sência de fiscalização, da leniência do Estado com o ilícito. É uma das 
missões da revista. Outra é estimular o debate, difundir as teses da 
Propriedade Intelectual, muitas vezes antagônicas. Quais são as van-
tagens para o Brasil em aderir ao Protocolo de Madri? Como delimi-
tar a fronteira entre a proteção à obra autoral e o direito à livre in-
formação? 

Acreditamos que parte das respostas a estas questões, caro leitor, 
estão nas matérias e artigos que compõe a presente edição. 
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Às vÉspeRAs De ANUNCiAR A pOLíTiCA iNDUsTRiAL DO 

GOveRNO, O MiNisTRO DO DeseNvOLviMeNTO, iNDúsTRiA, 

COMÉRCiO e expORTAÇÃO, MiGUeL JORGe, DeFeNDe A 

ADesÃO DO BRAsiL AO pROTOCOLO De MADRi, ApOsTA NA 

esTABiLizAÇÃO DA eCONOMiA BRAsiLeiRA e Diz qUe A 

piRATARiA É CAsO De pOLíCiA.

O HOMeM  
pARA NeGOCiAR 
COM pROpRieDADe
POR RUBENY GOULART
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P&E: No ano passado, quando es-
teve no INPI, além de comemo-
rar alguns progressos, o senhor 
anunciou que haveria novas me-
lhorias no órgão. Hoje, as empre-
sas reconhecem os avanços, mas 
ainda se ressentem da pouca agi-
lidade do INPI.

Ministro Miguel Jorge: O INPI, 
de fato, avançou muito e continua 
melhorando. Agora, nós ficamos 
atrasados demais. É preciso, po-
rém, ter ciência que as mudanças 
não serão implementadas em ape-
nas um governo. 

P&E: Por quê?
MJ: Ora, o INPI ficou 50 anos 

sem funcionar direito, com milha-
res de projetos e processos pa-
rados. Ficava num prédio velho, 
com goteiras. Acompanhei este 
problema quando trabalhava na 
Volkswagen e tinha que ir ao INPI. 
Um pedido de registro gerava um 

entrevista

O ministro Miguel Jorge é conhecido pela habili-
dade em negociar nas situações de crise. Fama 

justificada. Retrocede à época em que era diretor da 
Autolatina e sentava-se à mesa de negociações com o 
sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, hoje chefe da na-
ção. Este atributo, aliás, somou muito na escolha do 
seu nome para ocupar, em março do ano passado, a 
pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Ex-
portação, que pertencia a Luiz Fernando Furlan. 

Às vésperas de anunciar a nova Política Industrial 
do governo, Miguel Jorge só fez confirmar o seu ta-
lento de bom negociador. Nos últimos oito meses, ele 
costurou acordos setoriais para novas linhas de finan-
ciamentos, redução de impostos para as empresas e 
outros incentivos, além de coordenar as intersecções 
com outros ministérios envolvidos. Miguel Jorge está à 
vontade na sua missão. Ele colhe, ao lado do governo, 
os louros da estabilização econômica e o sucesso da 

política social do governo. Nem mesmo as nuvens ne-
gras que despontam no horizonte da economia mun-
dial parecem lhe tirar o sono. “A questão é que não es-
tamos tão dependentes da economia americana”, jus-
tifica, ao apresentar números convincentes. Pode não 
ser esta a questão, mas de fato, as exportações para 
os Estados Unidos, que há cinco anos representavam 
26% das vendas externas brasileiras, caíram para me-
nos de 16%, ao mesmo tempo em que aumentaram 
para o resto do mundo. 

Nesta entrevista à Propriedade & Ética Miguel 
Jorge discorre sobre temas variados, que incluem a 
política de Inovação do governo, a reestruturação do 
INPI, a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri e o 
combate à pirataria. No capítulo em que trata sobre 
a venda de mercadorias falsificadas, o recado não po-
deria ser mais claro. “Pirataria é crime e caso de polí-
cia”, diz em alto e bom som. 

protocolo, que ficava parado du-
rante anos. Foi uma das últimas 
áreas do governo a receber inves-
timento. No Brasil, para se mudar 
a plataforma tecnológica de um 
banco leva-se quatro anos, isso 
sem restrições orçamentárias, sem 
ter que fazer licitação para qual-
quer coisa. Imagine fazer isso den-
tro de um órgão governamental. 

P&E: Quais as principais melho-
rias?

MJ: Hoje o INPI cumpre pra-
zos adequados às suas deman-
das – um pedido de marca depo-
sitado agora, por meio eletrônico, 
pode ser concedido em um ano. 
No final do ano passado, além de 
praticamente ter encerrado o es-
toque de marcas não examina-
das, o Brasil conseguiu o reconhe-
cimento internacional da qualida-
de dos seus exames de patentes, 
ao obter o certificado de Autorida-

de Internacional de Busca e Exa-
me Preliminar de Patentes (ISA/
IPEA), que começará a ser opera-
do ainda este semestre. Começou 
a se estudar, também, a possibili-
dade de registros eletrônicos para 
patentes e processos internos, que 
serão implantados até 2009.

P&E: O Brasil deve aderir ao Pro-
tocolo de Madri?

MJ: Deve, sim, tanto que a pro-
posta de adesão está na Casa Civil 
e será encaminhada ao Congresso. 

P&E: Quais as vantagens para as 
empresas e para o País?

MJ: Sabe-se que uma empre-
sa, que gasta hoje cerca de US$ 
100 mil para registrar uma marca 
em 50 países, gastaria, adotando 
o processo do Protocolo de Ma-
dri, cerca de US$ 7,5 mil. O Proto-
colo facilitaria também a proteção 
de marcas estrangeiras no Brasil, o 
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NÃO se pODe TOLeRAR A veNDA De 
MeRCADORiAs piRATeADAs eM pLeNA 
AveNiDA pAULisTA

sas médias e pequenas, o Proto-
colo é uma via opcional, que não 
substituirá o sistema atual.

P&E: Há também o temor quanto 
à demora no processo.

MJ: Os países-membros do 
Protocolo se comprometem a co-
municar, em prazo de 18 meses, 
se há um problema em determi-
nada marca. Já a decisão final fi-
cará a cargo de cada país. No caso 
do Brasil, com a reestruturação do 
INPI e a adoção do sistema eletrô-
nico, a partir de setembro, a es-
timativa é de que em um ano as 
novas marcas sejam devidamente 
decididas. Aliás, a reestruturação 

do INPI também derruba os argu-
mentos dos opositores do Proto-
colo, pois o estoque de depósi-
tos esperando para serem anali-
sados está equacionado e o pra-
zo de análise dos pedidos no Bra-
sil já é semelhante aos dos países 
mais desenvolvidos.

P&E: Como deve ser conduzido 
o combate à pirataria no Brasil?

MJ: A pirataria é caso de polícia, 
é crime e deve ser tratada como tal. 

P&E: É o caso de se pensar em no-
vas medidas punitivas na legis-
lação? 

MJ: Não creio, a lei já existe, 
tem é que ser cumprida. Não se 
pode tolerar a venda de merca-
dorias pirateadas em plena Aveni-
da Paulista, todo mundo sabendo 
que aquilo é pirata. E essa história 
de que é problema de imposto não 
convence porque nos brinquedos, 
nas mercadorias de baixo valor, a 
pirataria também corre solta. 

P&E: O problema da falsificação 
já atinge vários setores. 

MJ: Atinge autopeças, brin-
quedos, cigarros. É crime. Como 
deve ser tratado um crime desses? 
Podemos fazer uma analogia com 
o que disse meu colega da Defe-
sa, Nelson Jobim, que ameaçou 
receber as Farcs a bala caso en-
trassem no País. Ele estava fazen-
do uma interpretação legítima da 
legislação brasileira, que permite 
que um invasor do território na-
cional, seja rechaçado. A lei permi-
te ser dura com o criminoso, o pi-
rata. Por isso tem que ter uma po-
licia séria, honesta, que possa coi-
bir a pirataria.

que significa mais impostos para o 
País, mais produtos para o consu-
midor brasileiro. 

P&E: Há alguma incompatibilida-
de do Protocolo com a legislação 
brasileira?

MJ: Alguns setores argumen-
tam que poderia haver desigual-
dade de tratamento entre empre-
sas nacionais e estrangeiras, o que 
não corresponde à verdade. A par-
tir do momento em que um pedi-
do feito pelo Protocolo chegar ao 
Brasil, sua tramitação será a mes-
ma adotada para os pedidos es-
trangeiros ou nacionais feitos sem 
o Protocolo. No caso das empre-
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sOU CONTRA DOAR pARA iNsTiTUiÇOes O  
pRODUTO piRATA ApReeNDiDO. issO 
siGNiFiCA ReCOLOCÁ-LO NO MeRCADO

P&E: Como sensibilizar o cidadão 
honesto, que muitas vezes adqui-
re um produto pirata sem saber? 

MJ: Os fabricantes devem for-
mar grupos de pressão, de de-
núncia e de esclarecimento para 
a população. Muitos não sabem 
que é crime comprar um pro-
duto falsificado, que se trata de 
um produto de segunda, tercei-
ra, quarta categoria, que traz ris-
co para a sua família, para o seu 
equipamento. Deveria haver mais 
campanhas de esclarecimento e 
aí eu penso que os empresários 
têm uma parcela de culpa por-
que não estão defendendo o seu 
negócio. 

P&E: O que fazer com o produto 
pirata apreendido?

MJ: Sou contra esta prática de 

doar para instituições beneficen-
tes o produto pirata apreendido. 
Isso significa recolocá-lo no mer-
cado. Tem que fazer que nem dro-
ga, queimar tudo. 

P&E: Está certo o governo pro-
mover o licenciamento compul-
sório para certos medicamentos, 
como ocorreu com o Efavirenz e, 
mais recentemente, com o Teno-
fovir?

MJ: O licenciamento compul-
sório é uma flexibilidade previs-
ta no artigo 31 do Acordo TRIPS, 
que permite ao país usar o produ-
to patenteado, mesmo sem auto-
rização do detentor da patente, 
em casos específicos, como quan-
do prevalece o interesse público. É 
importante frisar, no entanto, que 

neste tipo de licença, o detentor 
da patente tem direito a uma re-
muneração. Os recentes licencia-
mentos compulsórios de remédios 
para a AIDS servem para garantir 
um preço mais acessível aos remé-
dios que fazem parte do coquetel 
fornecido pelo governo. 

P&E: O que se esperar da nova 
Política Industrial? 

MJ: É mais do que isso. Nor-
malmente, uma política industrial 
elege os setores aos quais preten-
de dar mais força, incentivos. O 
que fizemos, na verdade, é o Pro-
jeto de Desenvolvimento Produ-
tivo. Com essa visão, que é mui-
to mais ampla do que uma polí-
tica industrial, é possível coorde-
nar os esforços para que o Estado 
volte a ser um monitor de proces-
sos de desenvolvimento. Diria que 
os últimos projetos desse tipo, fo-
ram feitos pelos militares, espe-
cialmente no governo Geisel. Tra-
ta-se, portanto, de coordenar as 
várias ações do governo que hoje 
estão dispersas, usar a sua capa-
cidade de compra e alavancar os 
processos industriais no País, ten-
tando fazer por indução, não por 
obrigação, uma política de regio-
nalização. E tudo isso dentro do 
processo geopolítico de integra-
ção produtiva na América do Sul. 
Veja que é um projeto ambicioso.

P&E: Quais áreas serão contem-
pladas?

MJ: Várias áreas se integram, 
como no que chamamos de Com-
plexo Industrial da Saúde. Ora, o 
Brasil compra algumas centenas 
de milhões de dólares por ano de 
equipamentos médicos. Como a 
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maioria é importada, desenvol-
ve-se uma dependência, no míni-
mo, tecnológica e de qualificação 
em relação a esses equipamen-
tos. Por que não usamos o poder 
de compra do ministério da Saú-
de e tentamos fazer com que es-
tes equipamentos sejam produzi-
dos no Brasil? É importante frisar 
que, apesar da coordenação do 
ministério do Desenvolvimento, 
no Complexo Industrial da Saúde 
quem vai trabalhar, quem vai di-
rigir esse processo é o Ministério 
da Saúde. Quem negociará com 
as empresas, como se faz a trans-
ferência de tecnologia, isso, sim, é 
função e expertise do Ministério do 
Desenvolvimento.

P&E: Como está sendo a respos-
ta das empresas?

MJ: Muito boa. Quando nós 
começamos a discutir a política 
inicial dentro do governo e tam-
bém com as áreas produtivas, al-
gumas empresas ficaram mui-
to interessadas e se anteciparam. 
Então, por exemplo, uma delas, 
da área de saúde deve anunciar 
para breve o início da produção 
de equipamentos que hoje são 
importados. A empresa negociou 
com o Ministério do Desenvolvi-
mento a produção, com o com-
promisso de aumentar aos pou-
cos o conteúdo local desses equi-
pamentos, até chegar a um deter-
minado nível de escala. É isso que 
chamo de a indução do Estado. 

P&E: Em que outros setores esta 
indução está dando resultados?

MJ: Estamos em negociações 
adiantadas em um projeto na área 
de material de defesa. A Embraer 

desenvolveu um avião que subs-
tituirá o velho e obsoleto C-30, da 
Força Aérea Americana, de trans-
porte de carga e de tropas e que 
está em uso no país há 40 anos. 
Para ser desenvolvido no Brasil é 
preciso que o Ministério da Aero-
náutica se comprometa a comprar 
determinado número de aviões 
para garantir a base de sustenta-
ção dessa indústria nascente. De-
pois, estes aviões podem ser ven-
didos também para a Argentina, 
Colômbia ou para qualquer ou-
tro país. 

P&E: A estratégia da indução 
também está valendo para a in-
dústria naval brasileira, que já 
teve seus bons tempos?

MJ: Sem dúvida, é uma indús-
tria que já tem um padrão de ex-
celência conhecido mundialmen-
te. Nos anos 70 era o segundo 
maior produtor de navios do mun-
do. 

P&E: O setor depois entrou em 
crise terminal. 

MJ: Praticamente desapare-
ceu. Nós tínhamos grandes esta-
leiros operando no Brasil, como 
Verolme, o Ishikawajima e outros.

P&E: Ficou mais barato comprar 
navios no exterior.

MJ: Sim, mas hoje a situa-
ção é outra. Nós voltamos a fa-
zer navio a partir do ano passa-
do. Houve uma mudança de foco 
no Ministério do Desenvolvimen-
to. Talvez tenha contado o fato 
de eu ser egresso de indústria, 
vivido o chão de fábrica, conhe-
cer bem esse processo. Uma das 
primeiras coisas que nós fizemos 

foi procurar a Braspetro, que era 
a grande compradora de navios 
do Brasil, e convencê-la de que 
ela poderia alavancar a indús-
tria naval brasileira. A primeira 
encomenda, no ano passado, foi 
de 50 navios.

P&E: Neste caso, o Estado, mais 
do que indutor, foi a salvação 
desta indústria.

MJ: O governo deu o pontapé 
inicial, mas hoje o setor privado 
já participa da reativação do se-
tor. Está sendo construído inclusi-
ve um novo pólo de produção de 
navios, de estaleiros em Pernam-
buco. A indústria de estaleiros na 
região do Rio, Angra, Niterói está 
sendo recuperada. Nós tinhamos 
mais quase 100 mil metalúrgicos 
naquela região, especializados em 
construção de navios, soldadores, 
fresadores. A Petrobras está fazen-
do uma encomenda de outros 150 
navios de menor porte para trans-
portar petróleo.

P&E: No capítulo Inovação, o que 
será feito?

MJ: Nesta área teremos incen-
tivos específicos, inclusive no cam-
po da Tecnologia da Informação.

P&E: A indústria de software tem 
a expectativa de uma redução na 
carga tributária. O que é possível 
neste particular?

MJ: Sem dúvida, haverá uma 
redução, estamos ultimando o 
processo. 

P&E: Estão negociando com as 
indústrias? 

MJ: Com as indústrias nós já 
fizemos todas as negociações. Já 
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sabemos, por exemplo, quais são 
os planos da indústria automobi-
lística, que foi e que talvez seja 
o exemplo mais emblemático do 
que aconteceu. No ano passado, 
tinha acabado de chegar ao minis-
tério, fui à posse da nova direto-
ria da Anfavea, lancei um desafio 
para que a indústria pudesse fazer 
5 milhões de veículos em 2010. 
Todo mundo riu. Significava do-
brar a produção em quatro anos, 
o que era muito difícil. Só que a 
indústria automobilística não ti-
nha levado em conta o efeito da 
expansão do crédito nas compras 
de veículos. 

P&E: O senhor tinha estas in-
formações do setor automobi-
lístico?

MJ: Sim, tínhamos projeções 
de aumento de consumo, inclu-
sive no caso especifico de finan-
ciamento de automóveis. Em sete 
meses o setor chegou praticamen-
te ao limite da capacidade nomi-
nal de produção e produziu 3,2 
milhões de veículos. E se no ano 
passado a previsão era um au-
mento entre 8% e 10%, para 2008 
a expectativa é um crescimento 
de 32%. Considerando que a ca-
pacidade nominal de produção 
é de cerca de 3,5 milhões, sabe-
mos que a ocupação está hoje 
em 86%. 

P&E: A continuar este ritmo a de-
manda vai superar a oferta.

MJ: Desde agosto do ano pas-
sado estamos discutindo com a in-
dústria um aumento da capacida-
de de produção para chegar aos 5 
milhões de veículos em 2010. 

P&E: Mas no meio do caminho o 
Banco Central puxou o freio dos 
juros.

MJ: Sim, mas um aumento de 
0,5 % na Selic não impacta o fi-
nanciamento, a prestação. O que 
tem a ver com prestação é a ca-
pacidade de pagamento do com-
prador. O máximo que acontece é 
que o sujeito que compraria um 
carro em 36 meses vai comprar 
em 48 meses. O aumento tem um 
efeito demonstrativo para investi-
mento, para uma série de outras 
coisas. Quem compra um liquidi-
ficador na Casas Bahia, primeiro, 
não tem a menor idéia de que su-
biu meio ponto a Selic; segundo, 
ele não tem a menor idéia do que 
é Selic. O que ele vai saber é que o 
liquidificador que ele estava com-
prando ontem a R$ 10,00 por mês 
agora é R$ 12,00.

P&E: Então aumentar o juro 
com o objetivo de controlar a 
inflação, como quer o governo, 
é inócuo?

MJ: Não é inócuo porque, 
como disse, o aumento da Selic 
tem efeito maior sobre quem pro-
duz e não sobre quem compra. 
Ele dá uma refreada, claro. Os ju-
ros são aumentados para diminuir 
a produção ou reduzidos para au-
mentar. Não é por outra razão que 
os juros nos Estados Unidos estão 
negativos, querem evitar ao máxi-
mo a recessão. 

P&E: Sobreviveremos à recessão 
americana?

MJ: Eu acho que os nossos 
fundamentos estão bastante bons. 
A economia americana nos amea-
ça muito menos do que há cin-

co anos. Quando, em plena cam-
panha, o presidente Lula já falava 
que tínhamos que reduzir nossa 
dependência dos Estados Unidos, 
muitos achavam que era um dis-
curso ideológico, antiamericano. 
Não tinha nada a ver com ideo-
logia, mas com o pragmatismo 
do presidente Lula. De fato, nós 
tínhamos uma dependência em 
exportações de 26% para os Es-
tados Unidos, mas cinco anos de-
pois, pelo último dado disponível, 
esta dependência caiu para 15,6%. 
São 10 pontos percentuais de re-
dução em relação à dependência 
americana, sem que tenhamos ex-
portado menos. Pelo contrário, as 
exportações brasileiras aumenta-
ram brutalmente. 

P&E: Uma economia como a bra-
sileira, ancorada em commodi-
ties, não está em risco? 

MJ: Não estamos ancorados 
em commodities. Basta olhar a 
pauta de exportação brasileira, 
para constatar que exportamos 
muitos manufaturados, semifa-
turados. Claro que matéria-pri-
ma é importante, principalmente 
quando o minério de ferro conse-
gue, há um mês, quando já se sa-
bia da recessão americana, um au-
mento de 60% a 80%. Nós expor-
tamos US$ 160 bilhões em 2007 e 
este ano vamos exportar US$ 180 
bilhões. Penso que vamos superar 
tudo isso, mas não será uma coisa 
a curto prazo. 

P&E: A que se deve este bom de-
sempenho?

MJ: Nós estamos exportan-
do para novos mercados, como a 
África, e estamos tomando mer-
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car assistindo passivamente a 
esta movimentação brasileira na 
área de biocombustíveis. Ora, não 
acredito em coincidência: há dois 
meses seguidos vende-se mais ál-
cool do que gasolina no mercado 
interno brasileiro. 

P&E: O presidente Lula é um ho-
mem de sorte?

MJ: Eu acho que sim, mas 
para atrair a sorte é preciso tra-
balhar muito. O presidente 
Lula começa a trabalhar lá pe-
las 8h30min da manhã e fica até 
10 da noite trabalhando. Viaja o 
mundo inteiro e dorme pouco. 
Que raio de sorte é essa? O fato 
é que ele está segurando a in-
flação, dando independência ao 
Banco Central, e defendendo o 

cados da concorrência. A cam-
panha contra o gado brasileiro 
na Irlanda, se deve a que alguns 
frigoríficos de Mato Grosso e de 
São Paulo ocuparam o mercado 
do gado em pé, que era dos liba-
neses. É um esforço dos frigorífi-
cos brasileiros. Há cinco anos im-
portávamos US$ 500 milhões da 
Venezuela, e tínhamos mais ou 
menos uns US$ 400 bilhões de 
exportações. No ano passado, ex-
portamos US$ 5 bilhões de dóla-
res para a Venezuela e continua-
mos importando os mesmos US$ 
500 milhões. 

P&E: Como foi este trabalho com 
a Venezuela?

MJ: Em fins do ano passado, 
numa missão comercial, levamos 
para a Venezuela representantes 
de 140 pequenas e médias empre-
sas. Voltamos com uma lista tota-
lizando US$ 660 milhões de pro-
dutos e várias dessas empresas já 
começaram a exportar. Vamos vol-
tar agora, no início de maio, com 
uma missão especifica de empre-
sas de alimentos. Por outro lado, 
estamos aumentando as vendas 
para a União Européia. 

P&E: Já na Europa estão bombar-
deando o etanol brasileiro.

MJ: Até o ano passado não da-
vam a menor importância ao nos-
so etanol. Bastou ganhar um pou-
co de importância já estão acusan-
do de causar danos ao ambiente, 
quando é justamente o contrário.

P&E: Mas a produção brasileira de 
álcool é pequena para incomodar.

MJ: É pequena... ainda. Mas 
duvido que as petroleiras vão fi-

Brasil no mundo inteiro como ne-
nhum presidente jamais fez. 

P&E: O senhor concorda com o 
terceiro mandato para o presi-
dente?

MJ: O presidente não quer ne-
nhum terceiro mandato, mas cer-
tamente seria apoiado se fosse 
candidato. Eu fico absolutamente 
pasmo de ver como alguém pode 
ter uma posição tão firme contra 
alguma coisa, e dizer: “Não quero, 
sou contra, não me interessa, fui 
contra o terceiro mandato no Sin-
dicato dos Metalúrgicos”. E mes-
mo assim se insiste que o presi-
dente quer o terceiro manda-
to. Eu acho que a oposição é que 
está querendo um terceiro man-
dato do presidente Lula. pe

eU ACHO qUe A OpOsiÇÃO É qUe esTÁ 
qUeReNDO UM TeRCeiRO MANDATO DO 
pResiDeNTe LULA
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COM O ARGUMeNTO De AMpLiAR O ACessO À iNFORMAÇÃO, O 

MiNisTÉRiO DA CULTURA, De GiLBeRTO GiL, pROpOe FLexiBiLizAR 

O DiReiTO AUTORAL NA iNTeRNeT, MAs eNTRA eM ROTA De 

COLisÃO COM AUTORes, eDiTORes, GRAvADORAs, pRODUTORes e 

DisTRiBUiDORes. 

A CRise DO 
DiReiTO AUTORAL  
e As NOvAs 
TeCNOLOGiAs
POR CECI ALMEIDA

Copyright
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O ministro Gilberto Gil gaba-
-se de ser um artista entro-

sado com o mundo digital. Pri-
meiro músico brasileiro a ter ca-
nal no YouTube, ele está agora à 
frente de uma cruzada pelo livre 
acesso a obra cultural na internet 
que pode complicar ainda mais a 
emaranhada questão do direito 
autoral no País. Sob o argumento 
de facilitar a disseminação de in-
formação, o Ministério da Cultu-
ra vem defendendo uma propos-
ta de adequação da Lei de Direito 
do Autor às novas tecnologias. A 
atual legislação, antes de ser mo-
dificada, em 1998, tramitou qua-
se dez anos no Congresso Nacio-
nal e seu texto é resultado de um 
grande acordo concertado entre 
todos os segmentos envolvidos. 
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Mas apesar da longa e difícil ne-
gociação e de sua relativa juven-
tude, a lei passou a ser vista pelo 
governo como a grande vilã das 
novas tecnologias. 

A intenção do governo foi 
anunciada em dezembro do ano 
passado juntamente com o lança-
mento de um pomposo Fórum Na-

cional de Direito Autoral, que cum-
prirá até 2009, segundo o por-
tal do Ministério da Cultura, uma 
agenda de 17 seminários regio-
nais, nacionais e internacionais. A 
estratégia do ministério é promo-
ver um amplo debate com os seg-
mentos interessados no tema, an-
tes de realizar uma intervenção ci-
rúrgica na atual lei. O raciocínio é 
que se trata de uma mudança fun-
damental para o Brasil não perder 

o trem da modernidade. De acor-
do com Marcos Alves de Souza, 
que responde pela coordenação-
-geral de Direito Autoral do Mi-
nistério da Cultura, a lei brasileira 
está ultrapassada por conta dos 
avanços tecnológicos. “Nossa lei é 
a mais rígida do mundo, do pon-
to de vista do consumidor. As li-
mitações e a lista reduzida de ex-
ceções estão em desacordo com 
a realidade do país”, critica. Como 
exemplos de itens não contempla-
dos na lei, Souza cita a cópia xe-

rox, a educação à distância e a di-
gitalização de acervos raros. 

Não é de hoje que o atual go-
verno brasileiro vem demonstran-
do disposição para restringir a sal-
vaguarda dos direitos do autor. Em 
2005, com a criação da Agência 

A eCONOMiA DA CULTURA

Para muitos especialistas, flexibilizar direitos au-
torais, antes de mais nada, não fará o Brasil crescer 
economicamente. “É um paradoxo desestimular a 
Propriedade Intelectual na área cultural, justamen-
te onde o País demonstra ter acentuada participa-
ção econômica e reconhecida inserção internacio-
nal”, afirma Simone Lahorgue, do escritório especia-
lizado em Propriedade Intelectual Lahorge Advoga-
dos. Ela sublinha que o Brasil, ao contrário de seus 
vizinhos latinos, exporta cultura e não se limita a 
desempenhar o papel de importador da avalanche 
de produtos culturais estrangeiros. “Flexibilizar aju-
da aos consumidores, mas inibe a geração de rique-
za e a valorização da cultura como ativo dos países 
produtores de cultura, como é o caso do Brasil”, diz.

O peso econômico do direito autoral está ex-

presso na pesquisa sobre mercado cultural realiza-
da em 2006 pelo IBGE em parceria com o Ministé-
rio da Cultura na qual baseou-se o artigo intitulado 
Economia da Cultura, assinado a quatro mãos pelo 
ministro Gilberto Gil e pela historiadora Paula Pe-
dra. O estudo revela que as 320 mil empresas do 
setor cultural no Brasil (5,7% das empresas do país) 
geram 1,6 milhão de empregos formais. “A econo-
mia da cultura, que envolve produção, circulação e 
consumo de produtos e serviços culturais, responde 
por 7% do PIB mundial (...). O setor vem ganhando 
atenção e um de seus fortes ativos é a propriedade 
intelectual”, destaca o ministro no artigo.

 É no mínimo paradoxal constatar que o gover-
no promova agora a flexibilização dos direitos do 
autor quando há muito pouco ainda exaltava o po-
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Nacional do Cinema e do Audiovi-
sua (Ancinav), quis reformar a Lei 
do Audiovisual e impor uma con-
testada limitação patrimonial dos 
direitos do autor nas obras audiovi-
suais. A ameaça acabou conectan-
do o setor de entretenimento em 
um Fórum do Audiovisual e do Ci-
nema (FAC), que conseguiu recha-
çar a proposta governamental. 

O roteiro desse filme, des-
ta vez, contudo, não dá sinais de 
que irá se repetir. Enquanto ten-
ta pregar que as regras atuais são 
um entrave à disseminação cul-
tural, o governo entra em rota de 
colisão com editores, gravadoras, 
produtores, distribuidores, socie-
dades arrecadatórias, advogados e 
mesmo com não poucos autores. 
Só que agora os interesses com-

petitivos falam mais alto. Não há 
união entre os diferentes elos da 
indústria cultural e todos descon-
fiam do governo. Há, contudo, um 
consenso: o jogo vai mudar.

Ao contrário do que o gover-
no tenta demonstrar, não se dis-
cute o direito da população à cul-
tura e ao conhecimento. O que 
não fica claro é onde a defesa 
do direito autoral é incompatível 
com a disseminação do conhe-
cimento e de conteúdo cultural. 
“Isto é uma mentira que só bene-
ficia quem quer usar obras artísti-
cas sem pagar”, dispara o advoga-
do João Carlos Müller, do escritó-
rio Müller Chaves Advocacia, espe-
cializado em direito autoral.

O presidente da Associação 
Brasileira de Produtores de Dis-

co (ABPD), Paulo Rosa, conside-
ra que a legislação autoral brasi-
leira é bastante atual e não preci-
saria ser modificada. “Já existem 
meios legais de sobra que permi-
tem acesso da população aos con-
teúdos intelectuais, como o rádio 
e a televisão aberta”, diz Rosa, que 
rejeita vigorosamente o argumen-
to do envelhecimento da legisla-
ção utilizado na defesa de sua re-
visão. “Trata-se de uma linha de 
pensamento apelativa, populista 
e completamente fora da realida-
de do mundo globalizado em que 
vivemos.”

Creative Commons
A bandeira que o governo 

está erguendo obviamente não 
é nova. Ela se inspirou no Creati-

tencial do mercado cultural e a importância da PI 
para o desenvolvimento da economia do País. O 
discurso obviamente mudou. Marcos Souza, do Mi-
nistério da Cultura, explica a nova posição do go-
verno a favor da revisão da legislação autoral repe-
tindo um bordão xenófobo. Segundo ele, os inves-
timentos estrangeiros estão sendo obtidos à cus-
ta da precarização dos direitos autorais de artistas 
nacionais. “Muito mais do que receber royalties, o 
Brasil os remete ao exterior numa proporção, de 1 
para 10, o que, em boa parte, é motivado não pelo 
consumo de bens intelectuais estrangeiros mas de 
bens culturais nacionais, cuja titularidade patrimo-
nial está comumente nas mãos de empresas estran-
geiras”, diz Souza.
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ve Commons (CC) oficialmente lan-
çado em 2001 pelo professor nor-
te-americano Lawrence Lessig, da 
Universidade de Stanford. O siste-
ma – um conjunto de licenças que 
permite determinar de forma des-
burocratizada diferentes usos para 
as obras disseminadas na internet, 
foi, inicialmente, uma reação ao rí-
gido copyright americano. Logo as 
licenças CC fizeram sucesso bom-
bástico na Europa e hoje são uti-
lizadas por 140 milhões de inter-
nautas. No Brasil, o projeto é re-
presentado pelo Instituto de Tec-
nologia e Sociedade de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), do 
Rio de Janeiro. 

A peculiaridade é que as prer-
rogativas do sistema criado por 
Lessig existem na lei brasileira. O 
Creative Commons possibilita ao 
autor determinar que uso será fei-
to de sua obra (e não necessaria-
mente ele deverá abrir mão de 
seus direitos autorais). Há licen-
ças do CC que impedem o uso co-
mercial, a utilização em obras de-
rivadas ou o compartilhamento, 
assim como outras que permitem 
o livre uso da obra por terceiros 
no que se refere ao direito auto-

ral. Da mesma forma, no ordena-
mento jurídico do Brasil os criado-
res têm plena disponibilidade de 
suas criações intelectuais e podem 
aproveitá-las economicamente ou 
não da forma que julgarem mais 
conveniente. “Creative Commons 
é apenas um novo nome para os 
países que já adotam o direito do 
autor (e não o copyright)”, ressalta 
a advogada Simone Lahorgue. “No 
Brasil ele apenas oferece aos cria-
dores prerrogativas que os mes-
mos já possuem, estando bem 
longe de ser uma reforma.” 

Não por coincidência, depois 
de o ministro Gilberto Gil ter afir-
mado seguidas vezes que o Bra-
sil buscaria seguir o caminho do 
sistema de Lessig, o governo pas-
sou a rejeitar que seja atribuído ao 
Creative Commons a fonte de ins-
piração de sua cruzada. Mais re-
centemente, até mesmo o termo 
“flexibilização da lei”, inúmeras ve-
zes empregado pelo ministro Gil-
berto Gil, foi banido do ministério. 
“Não há uma proposta de flexibi-
lização, pelo menos no sentido de 
redução dos direitos conferidos, 
não há espaço para retrocessos 
para os autores”, afirma Marcos 

Souza. “O que existe é uma pro-
posta de debater com a sociedade 
a Lei Autoral e os problemas que 
entendemos que ela possui.”

São palavras conciliadoras, mas 
se engana, porém, quem acredita 
que isto significa um afrouxamen-
to na determinação do ministério 
de promover mudanças profun-
das na legislação. “Em seminários, 
o governo tem afirmado que os di-
reitos de PI e do Direito Autoral são 
conflitantes com os Direitos à Infor-
mação, o que demonstra que pre-
tende aumentar o número de ex-
ceções e restringir a propriedade”, 
revida Simone Lahorgue.

O Ministério da Cultura enten-
de que o direito autoral tende ao 
investidor e está disposto a forta-
lecer o papel do Estado na solu-
ção deste “desequilíbrio”. Revela 
aí uma singular interpretação da 
lei ao atribuir à legislação autoral 
responsabilidade por contratos 
draconianos de edição e cessão, a 
que alguns autores foram subme-
tidos, e até pelos famosos e ver-
gonhosos “jabás”. “A lei brasileira 
não estabelece quanto o autor vai 
receber, mas quem vai receber e 
nosso sistema é protetor do autor, 
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ReCeNTeMeNTe, O TeRMO 

“FLexiBiLizAÇÃO DA Lei”, iNúMeRAs 

vezes eMpReGADO peLO MiNisTRO 

GiLBeRTO GiL, FOi BANiDO DO MiNisTÉRiO
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ao contrário do sistema americano 
que protege os produtores”, corri-
ge Simone Lahorgue.

A artilharia do Ministério da 
Cultura também se voltará con-
tra o monopólio da gestão cole-
tiva. Na prática, a proposta signi-
fica concentrar no Estado as fun-
ções de fiscalização e controle das 
associações arrecadatórias. Auto-
res que já tomaram conhecimen-
to da intenção do governo consi-
deram que ela trará um inegável 
avanço, especialmente para a clas-
se artística. Afinal, desde a extin-
ção, pelo governo Collor, do Con-
selho Nacional do Direito Autoral 
(CNDA) o Escritório Central de Ar-
recadação e Distribuição (Ecad) 
não presta contas ao Estado. 

Vale lembrar que o Ecad vem 
obtendo, ao longo dos últimos 

anos, resultados recordes de arre-
cadação. De acordo com informa-
ções que constam em seu portal, 
em 2007 o órgão recolheu aproxi-
madamente R$ 302 milhões e dis-
tribuiu R$ 250 milhões de direitos 
autorais de execução pública mu-
sical. Entre 2000 e 2007 a distribui-
ção dos direitos autorais deu um 
salto de 197,69%, mas esta boa 
performance ainda não produziu 
efeito na classe artística, que tem 
enorme descrédito no órgão. 

Artigo 46
Não são, contudo, apenas es-

tas duas posições do governo que 
devem encrencar ainda mais a dis-
cussão que envolve a revisão da 
legislação autoral. As maiores difi-
culdades se avistam em torno de 
propostas de modificação do fa-

moso artigo 46 da lei que trata de 
suas limitações. 

É a proposta de ampliação de 
exceções do governo que está dei-
xando boa parte das empresas do 
setor cultural de cabelo em pé. A 
idéia é permitir o acesso livre ao 
conteúdo cultural na Internet. E 
para isso, o que o governo ima-
gina é que não deve haver restri-
ções para a troca de arquivos e do-

wnloads de obras intelectuais. Pois 
bem, na prática isto significa o fim 
das Medidas de Proteção Tecnoló-
gica (TPM) nos meios digitais. “As 
Medidas de Proteção Tecnológica 
impedem o exercício legítimo das 
limitações e exceções aos direitos 
autorais, o acesso ao domínio pú-
blico e mesmo a vontade dos au-
tores que tenham dado permis-
são para a livre utilização de suas 
obras”, afirma Souza. 

De fato, as tecnologias desen-
volvidas para trancar o acesso e 
restringir o número de cópias tra-
balham em uma perspectiva opos-
ta à da livre circulação de informa-
ções. Mas é inegável que elas mar-
cam uma nova ofensiva contra os 
piratas na internet e abrem pers-
pectivas para se proteger conteú-
do de uso ilegal.

A vida promete ser dura com 
produtoras, gravadoras e edito-
ras, já que seu futuro passa pelo 
comércio on-line. Alguns destes 
segmentos já estão colhendo re-
sultados muito mais modestos 
nos últimos anos. No setor fono-
gráfico, particularmente, as ven-
das de CDs e DVDs não param de 
despencar. Em 2007, o segmento 
movimentou R$ 312,5 milhões, o 
que representou uma redução no 
faturamento das companhias de 

NO BRAsiL, O CReATive COMMONs ApeNAs 
OFeReCe AOs CRiADORes pReRROGATivAs 
qUe Os MesMOs JÁ pOssUeM
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A pRODUÇÃO De CONTeúDO e 
A pROpRieDADe iNTeLeCTUAL 
esTÃO se TRANsFORMANDO eM 
pRiNCipAis COMpONeNTes DA 
iNDúsTRiA DA CULTURA

31,2% em relação a 2006. E a ten-
dência de queda, ao que tudo in-
dica, prosseguirá. 

Novos modelos de receita es-
tão sendo tateados como os ring-

-tones e true-tones e vendas na in-
ternet. Os downloads pagos cres-
cem a taxas elevadas, mas estão 
longe de significar a recuperação 
das receitas históricas das grava-
doras. No balanço de vendas di-
gitais divulgado pela Associação 
Brasileira dos Produtores de Disco 
(ABPD) foram registrados R$ 24,5 
milhões de movimentação no se-
tor, 24% advindas da internet e 
75% via telefonia digital móvel. 

A maior dor de cabeça do se-
tor, contudo, tem sido provoca-
da pela pirataria, que corre solta 
no mundo digital. O fato é que há 
toda uma geração que está cres-
cendo baixando músicas na inter-
net e desconhecendo a questão 
do direto autoral. “Talvez o que 
devesse ser regulamentado fosse a 
obrigação dos provedores de aces-
so à internet, assim como prove-
dores de conteúdo, de tomar, de 
forma pró-ativa, providências para 

que os níveis de pirataria através 
de suas redes e serviços sejam re-
duzidos”, sugere Paulo Rosa.

O certo é que em pouco tem-
po será possível acessar conteúdo 
de qualquer local e em qualquer 
meio – que pode ser o telefone ce-
lular (até mesmo em avião, como 
já acontece na Europa) ou a tradi-
cional conexão do terminal telefô-
nico ao computador ou a televisão. 
Igualmente indiscutível é que a an-
tiga economia de bens e serviços 
está cedendo – a uma velocidade 
surpreendente – para a nova eco-
nomia de licenças e direitos. E que 
a produção de conteúdo e a pro-
priedade intelectual estão se trans-
formando em principais compo-
nentes da indústria da cultura. 

É com este pano de fundo que 
o mercado olha para as operado-
ras de telefonia e empresas pon-

tocom. Depois de realizar pesa-
dos investimentos em infra-estru-
tura para gerenciar o gigantesco 
tráfego de informações, estas em-
presas não economizam esforços 
para garantir a flexibilização dos 
direitos autorais. “Houve grandes 

investimentos nas autopistas da 
informação”, alerta o advogado 
João Carlos Müller. “A publicida-
de, a grande fonte de renda des-
tas empresas, depende do núme-
ro de acessos, que se dará obvia-
mente pelo conteúdo exibido”. 

É com base nesta linha de pen-
samento que o presidente da ABPD 
está com um pé-atrás em relação à 
proposta de cultura livre defendi-
da pelo governo. “Esta proposta in-
teressa muito às grandes telecoms 
e empresas pontocom, que criaram 
uma grande avenida de tráfego de 
dados e informações através da 
Web e da telefonia móvel”, diz Pau-
lo Rosa. “Como os conteúdos cul-
turais são o que geralmente o pú-
blico mais busca na Web, quanto 
mais disponibilidade gratuita, me-
lhor para estas empresas e pior para 
quem cria e investe na criação”.

Neste sentido, talvez seja bom 
se refletir – e tirar alguma lição – 
da recente greve de roteiristas de 
Hollywood – cuja principal reivin-
dicação foi o pagamento de direito 
autoral sobre novas mídias, o que 
inclui a internet e o celular. pe

copyright
A 

CR
is

e 
DO

 D
iR

ei
TO

 A
UT

OR
AL

 e
 A

s 
NO

vA
s 

Te
CN

OL
OG

iA
s





22 propriedade & ética

CAPITAL intelectual
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qUe A BUROCRACiA
OzIREs sILvA 
REITOR DA UNIvERsIDADE DE sANTO AMARO

Não se discute a importância 
da velocidade com que ocor-

re neste momento o acelerado 
advento de novas idéias e inicia-
tivas no mundo, buscando produ-
tos melhores, de menores custos, 
oferecendo extraordinários de-
sempenhos, conquistando cres-
centemente o gosto e o interes-
se dos consumidores. Estamos vi-
vendo nestes tempos do início do 

Terceiro Milênio sob reais saraiva-
das de novidades que surgem e 
invadem o mercado praticamen-
te todos os dias. São produtos no-
vos ou antigos melhorados, cada 
vez mais atrativas.

Esse cenário vem impulsio-
nado por uma competitividade 
mundial entre ofertas e produ-
tos que varrem o mundo, encon-
trando compradores globais para 

tudo, de qualquer origem. Trata-
-se de uma verdadeira revolução 
em relação às práticas de frontei-
ras que, até pouco tempo os paí-
ses ainda cultivavam e praticavam 
dentro de políticas de fechamento 
e proteção de seus mercados do-
mésticos.

Neste novo panorama de com-
portamentos parece claro que, in-
dependentemente dos esforços e 
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ao conquistado por outros países 
do nosso continente. A tudo isso 
pode ser acrescentada a crescente 
velocidade aplicada às pesquisas e 
aos lançamentos de novos produ-
tos. É um mundo em aceleração, 
propelido pela tecnologia em ge-
ral, em particular pela informação. 
Não será difícil constatar que uma 
nova descoberta pode estar sen-
do superada por outra, antes que 
o titular esteja se beneficiando 
de uma patente, em face do lon-
go tempo requerido para que ela 
seja emitida.

Todas essas considerações le-
vam a muitas argüições sobre os 
métodos e processos, hoje mun-
dialmente consagrados, em uso 
para se tratar o sistema de pro-
teção à produção intelectual, tal 
como se apresenta. Seria algo 
que deve continuar como está ou 
se estaria a requerer novas idéias 
e conceitos? 

O que se deve ter em men-
te é que não pode ser conside-
rada como razoável a lentidão 
do trabalho, atualmente realiza-
do pela burocracia oficial. E, final-
mente, lembrar que o trabalho 
criativo precisa ter melhor trata-
mento, pois muitos cidadãos uti-
lizam anos de suas vidas colocan-
do grande empenho para conse-
guir algo de novo e a sociedade 
não pode lhes negar o direito de, 
durante suas existências, usufruir 
do que produziram! pe

HÁ pesADAs ReCLAMAÇões sOBRe A  
BUROCRACiA e A LeNTiDÃO COM qUe se exeRCe  

O iNsTiTUTO DA CONCessÃO De pATeNTes

dos mecanismos acordados para 
proteger direitos dos criadores – 
muitos intangíveis – há pesadas 
e justificadas reclamações sobre a 
burocracia e a lentidão com que 
se exerce o consagrado instituto 
da concessão de patentes. Não se 
contestam a nobreza e o respei-
to que merece o trabalho do cria-
dor, do pesquisador ou do inven-
tor e mesmo das empresas e das 
associações – e o real significado 
do que produzem para a socieda-
de, sob um amplo e positivo le-
que de benefícios e oportunida-
des. Incluem-se nisso ganhos para 
bilhões de pessoas, abraçando o 
próprio meio ambiente e tudo o 
que ele contém.  

Há muito tempo que o sis-
tema de patenteamento, o qual 
um dia considerado importante 
como elemento fundamental à 
proteção dos direitos intelectuais, 
foi instituído e, com rapidez, ab-
sorvido pelos governos como en-
tidades que se intitularam prote-
tores dos direitos dos cidadãos. 
Todavia o que se observa hoje é 
que os sistemas administrativos 
e legais que possivelmente po-
deriam, até passado recente, res-
ponder pelos interesses dos usuá-
rios, não mais o fazem.

Recentemente, o jornal de eco-
nomia e negócios Gazeta Mercan-
til, com base numa pesquisa en-
comendada ao escritório de pro-
priedade intelectual Clarke, Mo-
det & C°, com sede na Espanha, 
divulgou resultados indicando 
que o Brasil lidera a escala de pra-
zos para a emissão de patentes, 
numa comparação entre oito paí-
ses latino-americanos. Assinala a 
pesquisa que, enquanto no Bra-

sil, oito anos ou mais são reque-
ridos para a concessão de paten-
tes, na Espanha, por exemplo, pa-
tentes podem ser conseguidas em 
três anos, podendo ser reduzidos 
a dois, quando urgências são so-
licitadas.

Por outro lado, recentemente 
o Banco Mundial divulgou, em seu 
site http://www.doingbu siness.
org/economyrankings/, via dados 
e estatísticas comparativas, resul-
tados coletados em 178 países, 
colocando o governo do Brasil en-
tre os lentos e burocráticos quan-
do se orienta para estimular, pro-
mover negócios e ganhar posições 
competitivas no mercado global.

Exemplos do que isto tem sig-
nificado para o nosso país não fal-
tam. E o quanto tais indicadores 
vêm afetando nossas taxas de de-
senvolvimento e a essencial capa-
cidade de acompanhar a extraordi-
nária velocidade que impregnou o 
progresso de vários outros países. 
O que preocupa é que tais obser-
vações parece não estar sendo ra-
zoavelmente percebidas pela po-
pulação brasileira, e mesmo por 
importante segmentos da opinião 
pública. 

Em que pesem esforços divul-
gados por dirigentes e funcioná-
rios do INPI (Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial), nota-
-se que os resultados gerais estão 
distantes das práticas necessárias 
para que o Brasil possa se igualar 
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intelectus, pOR MAURiCiO LOpes De OLiveiRA

ÁGUA NA CACHAÇA
O Judiciário chileno decidiu que o signo CACHAÇA 51 não pode ser re-

gistrado como marca no Chile. A anterioridade do registro da marca pAs-
Tis 51, pertencente à sociedade francesa pernot Ricard, é o motivo impe-
ditivo. Uma vez que as palavras CACHAÇA e pAsTis seriam genéricas, da-
do que identificariam, apenas, as bebidas respecitvas, a função de dis-
tinguir os produtos estaria unicamente no número 51, que se repete. Tal 
fato justificaria a existência de risco de o consumidor vir a julgar, erro-
neamente, que os produtos, ambos marcados pelo número 51, pertence-
riam a um mesmo fabricante. O registro para a marca CACHAÇA 51 foi, pe-
lo mesmo motivo, também negado na França. No Brasil, três pedidos para 
a marca CACHAÇA 51 foram também indeferidos pelo iNpi, mas por outro 
motivo: a denominação CACHAÇA é uma indicação geográfica nacional. 

pe   A Confraria do Jantar Brasileiro na INTA reunir-
-se-á em Berlim, no próximo dia 17 de maio de 2008.

pe   José Antônio do Nascimento Brito e Eduardo Pa-
ranhos Montenegro integraram-se ao Conselho Edi-
torial de Propriedade & Ética.

pe  O Congresso da AIPPI, a mais antiga associação 

internacional de profissionais de propriedade intelec-
tual, fundada em 1897, que tradicionalmente ocorre 
na Europa, acontecerá este ano nos Estados Unidos. É 
a primeira vez em 33 anos. Será em Boston, de 6 a 11 
de setembro. Inscrições abertas: www.aippi.org. 

pe  O Leadership Meeting da INTA acontecerá em Boca 
Raton, na Flórida, de 12 a 15 de novembro de 2008.

New pLAyeRs 

Os 26 brasileiros listados na 
edição de 2008 do Guide to the 
World’s Leading Trade Mark Law 
Practitioners, a ser publicada em 
maio próximo, pertencem aos se-
guintes 12 escritórios:  Advocacia 
Pietro Ariboni; Alves, Vieira, Lopes 
Advogados; Carminatti Schulz; 
Daniel Advogados; Dannemann, 
Siemsen, Bigler & Ipanema Mo-
reira; David do Nascimento Ad-
vogados; Gomes, Canedo, Barbo-
sa & Suzuki Advogados; Gusmão 
& Labrunie; Momsen, Leonardos 
& Cia.; Montaury Pimenta, Macha-
do & Lioce; Veirano Advogados; e 
Vieira de Mello Advogados. Des-
ses, dois têm menos de três anos 
de existência. Em edições passa-
das, não faz muito, o Brasil era 
representado por quatro ou cin-
co firmas, apenas.
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A OpiNiÃO DO DR. HONORis CAUsA
Maquetes são o que o professor philippe Gaudrat 

adequadamente chama de “utilitários impessoais”, is-
to é, produtos não protegidos por direito de autor, dado 
que exprimem, apenas, características de uma realida-
de objetiva, sem personalidade. para que uma obra, se-
ja no campo artístico, literário ou científico, possa vir 
a ser protegida pelo direito de autor, faz-se necessário 
que seja nova, tanto objetiva quando subjetivamente. A 
novidade objetiva diz respeito ao caráter distintivo: não 
pode preexistir obra idêntica. A novidade subjetiva se 
verifica na originalidade da obra. Maquetes não têm no-
vidade objetiva, uma vez que, esteticamente, não se di-
ferenciam das obras que lhes serviram de modelo. O di-
reito de autor, diante de uma maquete, enxerga, neces-
sariamente, uma obra só: a original. Ainda que pudesse 
haver um segundo ato de criação, este não teria acres-
centado nenhuma obra ao mundo, simplesmente porque, 

MAqUeTes

plasticamente, ela já existia. inexiste proteção, por di-
reito de autor, quando o objeto se difere de obra preexis-
tente apenas quanto ao tamanho ou material emprega-
do na confecção respectiva. 

esCUDO pARA  
iNGLÊs veR

O inglês Alan Finch registrou, no Reino Uni-
do, marca identificando o escudo da Confedera-
ção Brasileira de Desportos (CBD) usado na ca-
misa da seleção brasileira de futebol de 1917 
a 1971. A marca registrada foi então licencia-
da para a empresa Toffs Ltd., fabricante de ca-
misetas esportivas. A concorrente da Toffs, Sco-
re Draw Ltd., questionou judicialmente a vali-

dade do registro de Mr. 
Finch: a marca não se-
ria distintiva. O registro 
veio a ser anulado pela 
UK High Court. O escu-
do da CBD não identifi-
caria um produto, mas 
a seleção brasileira. 

Os MAiORes De 2007

Publicada a lista da American Lawyer dos 100 escri-
tórios de advocacia que mais faturaram em 2007. No 
topo, pelo segundo ano consecutivo, a firma britâni-
ca Clifford Chance International, seguida de perto pela 
também britânica Linklaters International. Em terceiro 
aparece o escritório norte-americano Skadden, Arps, 
Slate, Meagher & Flom. Em número de advogados o 
primeiro lugar é do norte-americano Baker & McKen-
zie e seus 3.335 profissionais. Desses 3.335, 81% tra-
balham fora dos Estados Unidos. No Brasil, inclusive. 
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LEI DO DIREITO AUTORAL

UMA ANUÊNCiA 
pRÉviA NO MeiO  
DO CAMiNHO
POR CECI ALMEIDA

COM FUNÇOes sUpeRpOsTAs Às DO iNpi, RespONsÁveL 

peLA ANÁLise e ReGisTRO De MARCAs e pATeNTes, 

A AGÊNCiA NACiONAL De viGiLâNCiA sANiTÁRiA, DO 

MINIsTÉRIO DA sAúDE, DEvOLvEu MAIs DE 180 PROCEssOs 

De pATeNTes De FÁRMACOs, qUe JÁ HAviAM siDOs 

ApROvADOs peLO óRGÃO. 



28 propriedade & ética

Em novembro de 1999, quan-
do editou a Medida Provisó-

ria 2.006, que alterou a recém-vo-
tada Lei de Propriedade Industrial 
9.279/96 e inseriu a participação 
da Anvisa na concessão de paten-
tes de medicamentos, parecia que 
o governo estava apenas crian-
do mais uma instância burocráti-
ca para complicar a vida dos labo-
ratórios. O pior viria depois: a Lei 
10.196/01, através do artigo 229-C, 
estabeleceu que “a concessão de 
patentes para produtos e proces-
sos farmacêuticos dependerá da 
prévia anuência da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária”. Desde 
então, o registro de patentes vi-
rou uma via-crúcis para os labora-
tórios. Na prática, passou a depen-
der mais da Anvisa do que do Ins-

tituto Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI). 

O fato de o País ter uma ins-
tituição que verifica e confirma a 
segurança e a qualidade de um 
remédio é indiscutivelmente po-
sitivo. Mais ainda se este processo 
envolve um olhar atento de pro-
fissionais de saúde sobre o pedi-
do da patente do medicamento. 
Nada justifica, no entanto, o re-
exame dos pedidos que vêm do 
INPI, órgão tecnicamente respon-
sável. e, mais recentemente, estru-
turado para esta tarefa. O curioso 
é que Agência de regulação sani-
tária se debruça sobre este traba-
lho não para provar que o medi-
camento poderia ser nocivo e le-
sivo à saúde, mas justamente para 
verificar se o pedido atende os re-

quisitos de patenteabilidade exi-
gidos na lei. Ou seja, se há novi-
dade, aplicabilidade industrial e 
inventividade, justamente o que 
está na alçada do INPI. 

Desde 2001 a Anvisa analisou 
985 pedidos de patentes de remé-
dios, como informa o seu site, de-
talhando que foram anuídos 670 
pedidos, indeferidos 35 e devolvi-
dos ao INPI para providências ou 
vistas outros 151. Detalhe: todos 
os pedidos já haviam sido previa-
mente examinados pelo INPI.

Há algo estranho no apetite da 
Anvisa por refazer o trabalho do 
INPI, uma vez que não estão cla-
ros os seus critérios de exame. Ou-
tro ponto alarmante é que o prazo 
para a concessão de uma patente 
da área de medicamentos no Bra-

marco regulatório
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DezeMBRO De 1999 • enviada ao Congresso Nacional 
Mp 2006 alterando a Lei 9.279/96 e criando a participação 
da Anvisa na concessão de patentes de medicamentos.

FeveReiRO De 2001 • Aprovada a Lei 10.196, que no seu 
artigo 229-C diz: “a concessão de patentes para produtos 
e processos farmacêuticos dependerá da anuência pré-
via da Anvisa”.

MARÇO De 2001 • Recrutamento e treinamento dos téc-
nicos para atuação na Anuência prévia. 

JUNHO De 2001 • instalação da Coordenação de pro-
priedade intelectual COOpi/ANvisA e início das atividades 
de Anuên cia prévia.
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sil pode demorar inexplicáveis dez 
anos. Assim, nada justifica o Brasil 
criar um mecanismo que, na práti-
ca, só aumenta o tempo de espe-
ra do investidor. “É covardia dizer 
que a Anvisa prolonga o prazo de 
exame de uma patente”, defende 
o sanitarista Luis Carlos W. Lima, 
dirigente da Coordenação de Pro-
priedade Intelectual (Coopi) da 
Anvisa. “Ora, o INPI leva dez anos 
para examinar a patente e a An-
visa em torno de quatro meses.” 

A considerar-se a estrutura e 
a função de cada um dos dois ór-
gãos, a comparação não procede. 
A lentidão do INPI é resultado de 
uma fila espantosa de aproxima-
damente 17 mil pedidos de pa-
tentes – só da área farmacêutica 
– que aguardam exame (o conhe-

cido backlog). Apesar de, nos últi-
mos dois anos, ter aumentado o 
número de examinadores de 187 
para 250 (dos quais 85 responsá-
veis pela análise de produtos far-
macêuticos), o INPI ainda não con-
seguiu fazer a fila andar mais rápi-
do. Para se ter idéia da gravidade 
do problema, somente este ano 
começaram a ser analisados os pe-
didos da área farmacêutica depo-
sitados em 1998. 

Na Anvisa, a estrutura de Pro-
priedade Intelectual (PI) reúne 17 
examinadores com mestrado em 
engenharia química, farmacêuti-
ca, biologia ou odontologia, e cin-
co com doutorado, como a enge-
nheira química, Monica Fontes Ca-
etano, egressa do INPI. Por que es-
tes profissionais, altamente quali-
ficados e treinados para um exa-
me de patentes, não estão no INPI 
ajudando a reduzir o backlog? 
Com a palavra, as autoridades.

Quem, no final, paga por es-
tas distorções é o usuário. O la-
boratório Bhoreinger Ingelheim 
tem 240 pedidos de patentes de 
remédios na fila do INPI e ainda 
não recebeu qualquer sinalização 
de que foram retirados da prate-
leira. Desde a promulgação da Lei 
9.279/96, que permitiu as patentes 
farmacêuticas no Brasil, o órgão só 
concedeu três patentes para o la-
boratório. 

Com este quadro é difícil en-
contrar argumentos que conven-
çam os investidores da indústria 
farmacêutica a aceitarem, confor-
mados, a duplicação do exame 
no País. O coordenador da Anvi-
sa, afirma que o INPI é demasia-
damente flexível em seu trabalho, 
enquanto a Agência tende a ser 

mais restritiva. “O INPI analisa com 
base na concessão feita no exte-
rior, por isso há uma clara tendên-
cia de concessão”, diz ele. Lima 
vai mais longe e acusa o Institu-
to de conceder patentes sem me-
recimento, citando como exemplo 
as de segundo uso e de seleção, 
quase sempre negadas na Anvisa. 
“Conceder patentes para altera-
ções incrementais não representa 
contribuição inovadora para a ci-
ência”, afirma.

Queda-de-braço
Há, inegavelmente, sinais de 

disputa no ar, confirmados pela 
absoluta falta de diálogo entre 
os dois órgãos. “Medicamentos 
são uma questão do Ministério da 
Saúde e não do Ministério do De-
senvolvimento”, dispara Lima. “O 
INPI não tem uma expertise em 
saúde pública.” 

Na verdade, a queda-de-braço 
entre Saúde e Desenvolvimento 
em torno das patentes de medi-
camentos se confunde com a pró-
pria história da Anvisa. A Agência 
foi criada em substituição à anti-
ga Secretaria de Vigilância Sani-
tária do Ministério da Saúde, em 
meio ao turbilhão provocado pe-
los derrames de medicamentos 
falsificados, adulterados ou im-
próprios para o consumo no mer-
cado brasileiro. 

O ano era 1998 e alguns an-
ticoncepcionais que estavam nas 
prateleiras das farmácias eram 
compostos de farinha. A noticia 
percorreu o País e sacudiu a polí-
tica de saúde do governo. Os me-
dicamentos viraram carros-chefes 
do Ministério da Saúde. E mais, 
tornaram-se uma obsessão do en-
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O iNpi LevA Dez ANOs pARA 
exAMiNAR A pATeNTe e A ANvisA eM 
TORNO De qUATRO Meses

tão ministro da Saúde, José Serra, 
seguramente o segundo homem 
mais importante da República, no 
final da década de 90, durante o 
governo de Fernando Henrique 
Cardoso. 

Uma das primeiras bandeiras 
de Serra, uma iniciativa bem-su-
cedida, foi a implantação da polí-
tica de medicamentos genéricos, 
que chegaram ao mercado com 
qualidade e a preços acessíveis. 
Depois foi a vez da negociação de 
preços com os laboratórios e das 
ameaças de licenciamento com-
pulsório de patentes que compu-
nham o coquetel de remédios uti-
lizados pelo SUS no tratamento da 
AIDS. Finalmente, a concessão de 
patentes passou a ser considera-
da por Serra um passo tão estra-
tégico neste mercado que ele não 
queria a Anvisa fora do processo.

“Se o INPI aprova e a Anvisa inde-
fere, em qual fórum vamos discu-
tir? O único jeito é entrar na Justi-
ça, onde o processo demora mais 
quatro ou cinco anos”, lamenta o 
executivo. O exame de uma mes-
ma patente por duas instâncias é 
igualmente criticado pela Associa-
ção Brasileira de Indústria Farma-
cêutica (Abifina). “O grande mal é 
o impasse, a indefinição”, avalia o 
vice-presidente de estudos e pla-
nejamento da entidade, Marcos 
Henrique de Castro Oliveira. “O 
governo precisa reconhecer que 
houve erros e rever a sua posi-
ção”, afirma. 

Lima rebate a acusação e su-
blinha que o trabalho da Anvisa 
é norteado pelo rigoroso cumpri-
mento da lei. Ao mesmo tempo 
demonstra visão negativa sobre o 
sistema atual de propriedade in-
telectual. “O sistema brasileiro de 
patentes está voltado ao atendi-
mento dos interesses estrangei-
ros”, afirma, observando que 90% 
das patentes depositadas no Bra-
sil são de multinacionais e somen-
te 10% dos pedidos são nacionais. 
Esta abordagem da propriedade 
intelectual pode explicar em par-
te por que, desde que Lima assu-
miu a coordenação da Coopi, em 
2004, 27% dos pedidos com pare-
cer favorável do INPI foram inde-
feridos pela Anvisa. 

A patente no mundo
O Uruguai se interessou em co-

nhecer o modelo brasileiro da anu-
ência prévia e chegou a receber 
treinamento da Anvisa, mas optou 
por adotar um modelo consultivo 
e não deliberativo. O mesmo cami-
nho seguiu o Egito, onde o órgão 
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O atual cenário, sete anos de-
pois da intervenção da Agência 
no exame das patentes, se revela 
pouco animador. Entre INPI e An-
visa não se vislumbra espaço para 
o diálogo. Tome-se como exem-
plo os pedidos de patentes, com 
ressalvas, devolvidos pela Anvi-
sa ao INPI para os quais o órgão 
de marcas e patentes é solicitado 
a providenciar informações com-
plementares (atualmente, 151). “O 
INPI não toma nenhuma providên-
cia e comete uma ilegalidade ao 
não informar ao requerente as res-
salvas apresentadas pela Anvisa”, 
queixa-se Lima. 

O diretor de relações insti-
tucionais do laboratório Bohrin-
ger Ingelheim, Felix Figols, desta-
ca que a queda-de-braço entre os 
dois órgãos governamentais cria 
uma situação jurídica particular. 
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ANvisA eM NúMeROs

 663 
ANUÊNCiAs CONCeDiDAs

 115 
DevOLviDOs AO iNpi pARA pROviDÊNCiAs

 35 
DevOLviDOs AO iNpi seM ANUÊNCiA

 

10 
DevOLviDOs AO iNpi COM sOLiCiTAÇÃO De visTA

25 
ARqUivADOs pOR iNFORMAÇÃO DO iNpi

26 
ReMeTiDOs AO iNpi (NÃO eNqUADRADOs  

NO 229-C DA Lei 10.196/01)

2 
DesisTÊNCiAs DO ReqUeReNTe

de vigilância sanitária emite pare-
ceres sem força de lei sobre as pa-
tentes de medicamentos. Desco-
nhece-se, portanto, outro país que 
tenha adotado o procedimento 
brasileiro. A Food and Drug Admi-

nistration (FDA), dos EUA, conhe-
cida pelo rigor na avaliação dos 
estudos científicos sobre medica-
mentos, se limita a avaliar a segu-
rança e a fornecer ou retirar a licen-
ça de comercialização dos remé-
dios. “Este procedimento do Brasil 
é único no mundo e uma discrimi-
nação com o setor farmacêutico”, 
questiona Felix Figols. “Por que um 
produto agrotóxico não vai para o 
Ministério da Agricultura?”

No ano passado a Anvisa colo-
cou em consulta pública um pro-
jeto de resolução que estabele-
ce que as embalagens dos medi-
camentos genéricos estampem o 
nome original do remédio de re-
ferência. O novo foco da Agên-
cia já gerou protestos da indús-
tria farmacêutica e escritórios de 
advocacia. 

Em um mundo globalizado, 
em que os países precisam atrair 
investimentos, as incertezas e o 
excesso de intervencionismo nun-
ca são bons sinalizadores. Vale re-
fletir sobre a recente decisão do 
laboratório Boehringer Ingelheim 
de retardar o lançamento no Bra-
sil de novos medicamentos, como 
reposta à falta de segurança jurí-
dica no país para a área de paten-
tes. “Na estratégia global não po-
demos investir novas tecnologias 
no Brasil, onde não temos segu-
rança para a nossa propriedade in-
telectual,” declarou recentemente 
o presidente da empresa, Volker 
Bargon. pe
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LEI DO DIREITO AUTORAL

CONTRADiÇOes NA 
AGeNDA BRAsiLeiRA 
DA iNOvAÇÃO
POR RICARDO CAMARGO MENDEs DIRETOR-ExECUTIvO DA PROsPECTIvA CONsULTORIA

ApesAR De CONTAR COM LeGisLAÇÃO e pOLíTiCAs 

iNTeRNAs AvANÇADAs NA ÁReA De iNOvAÇÃO, O BRAsiL 

esTÁ eM DesALiNHO COM O ReGiMe iNTeRNACiONAL 

De pROpRieDADe iNTeLeCTUAL e pODe, COM issO, 

eNFRAqUeCeR sUAs eMpResAs iNOvADORAs.
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A importância da inovação 
para o desenvolvimento do 

país é quase um consenso na so-
ciedade brasileira. O governo, por 
sua vez, vem fazendo a sua par-
te, no sentido de criar incentivos 
que promovam a inovação. Em 
seu discurso de posse em 2007, 
o presidente Lula mencionou 
seu desejo de que o Brasil alcan-
ce a média dos países da OCDE 
de 2% do PIB investido em inova-
ção. O cumprimento dessa meta 
está sendo promovido por diver-
sas áreas do governo de forma 
praticamente consensual, o que 

é bastante raro no jogo político 
do país.

Nos últimos anos, o governo 
brasileiro implementou importan-
tes medidas legislativas para pro-
mover inovação. Uma delas foi em 
1996, quando a Lei 9.279 foi apro-
vada, criando uma legislação de 
ponta sobre propriedade indus-
trial. Mais recentemente, o gover-
no Lula deu outro passo impor-
tante para fortalecer o ambien-
te de inovação ao estabelecer um 
arcabouço de políticas para a ino-
vação por meio da Política Indus-
trial, Tecnológica e de Comércio 

Exterior (PITCE). A PITCE foi lança-
da em 2004 e engloba mais de 50 
medidas cobrindo áreas como in-
centivos tributários para P&D e co-
laboração entre os setores público 
e privado. A PITCE também criou 
uma nova agência, a Agência Bra-
sileira para o Desenvolvimento In-
dustrial (ABDI), com o objetivo de 
coordenar a agenda de inovação 
tanto dentro do governo como 
entre o governo e o setor privado. 

É importante ter em conta que 
os mecanismos de incentivo cria-
dos no âmbito da PITCE são dis-
ponibilizados tanto para empresas 

iNCeNTivOs À iNOvAÇÃO

Lei de Inovação: Aprovada pelo Congresso no fi-
nal de 2005, tem como objetivo estabelecer um ar-
cabouço legal para as parcerias público-privadas na 
área de P&D de três maneiras: estabelecendo segu-
rança para as parcerias estratégicas entre universi-
dades, instituições tecnológicas e empresas; pro-
movendo a participação de instituições de ciência e 
tecnologia no processo de inovação; e promovendo 
investimentos na área de inovação por empresas.

Lei do Bem: Aprovada pelo Congresso no final de 
2005 e regulamentada em junho de 2006 por decre-
to executivo, a Lei do Bem estabelece incentivos fis-
cais para empresas engajadas em atividades de P&D.

Linhas de crédito para empresas inovadoras: a  
PITCE criou uma série de programas visando esten-
der linhas de crédito de baixo custo para investimen-
tos em pesquisa e inovação, por meio do BNDES. Um 
dos principais exemplos dessas linhas de crédito é o 

“Profarma”, criado em maio de 2003 para promover 
inovação na indústria farmacêutica.

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP): a FI-
NEP também dispõe de recursos financeiros para 
empresas inovadoras e parcerias entre universida-
des e empresas. O programa da FINEP, no âmbito 
do Ministério da Ciência e Tecnologia tem um or-
çamento de mais de US$ 1 bilhão e administra 15 
fundos setoriais para pesquisa doméstica e desen-
volvimento. Esses fundos fornecem verbas, emprés-
timos a juros baixos e outros incentivos não-finan-
ceiros para inovação.

Melhoria nos processos de propriedade intelec-
tual: o governo brasileiro vem empenhando esforços 
para a melhoria dos processos de registro de marcas 
e patentes no Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI), incluindo um aumento na verba da en-
tidade de US$ 40 milhões em 2004 para US$ 100 mi-
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de capital doméstico como para 
empresas de capital estrangeiro, 
na maior parte das vezes sem dis-
criminação de origem1. O principal 
objetivo dessa isonomia no trata-
mento de empresas domésticas e 
estrangeiras é justamente atrair 
investimentos estrangeiros, so-
bretudo em projetos de inovação.

O crescente consenso domés-
tico em favor de políticas pró-ino-
vação no governo brasileiro que, 
em grande medida, se reflete nas 
políticas públicas descritas acima, 
tem encontrado forte apoio por 
parte do setor privado. Por exem-

plo, o Movimento Brasil Competi-
tivo (MBC), criado em 2001 e que 
reúne empresas de diversos se-
tores, está engajado em promo-
ver melhorias na capacidade de 
o Brasil competir internacional-
mente. Outro exemplo de mobi-
lização para defender as políti-
cas de inovação vem da área fi-
nanceira. A Associação Brasileira 
de Private Equity e Venture Capi-
tal foi criada em 2001 com o obje-
tivo de apoiar os esforços do Bra-
sil na promoção de inovação por 
meio de instrumentos financeiros. 
Diversas associações setoriais tam-

bém estão empenhadas com esse 
movimento.

Apesar desses esforços para a 
construção desse consenso, estu-
dos recentes mostram que o vo-
lume total de investimentos em 
inovação no Brasil pelo setor pri-
vado cresce a um ritmo mui-
to lento. Dados da Pesquisa In-
dustrial de Inovação Tecnológi-
ca (PINTEC) do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
publicada em 2007 para o perío-
do de 2003-2005 indicam que a 
proporção de empresas inovado-
ras para o número total de empre-

lhões em 2008. Com foco no futuro, o plano pluria-
nual 2008-2011 do INPI prevê a contratação de mais 
de 120 analistas de patentes além do quadro atual de 
255 examinadores. O objetivo é dobrar a produtivida-
de durante esse período de 15.000 para 30.000 deci-
sões. Além disso, a meta para 2008 é ter o registro de 
marcas concluído em 12 meses. A Organização Mun-
dial de Propriedade Intelectual (OMPI) recentemente 
incluiu o INPI entre os poucos escritórios de patentes 
do mundo acreditados para servir como ponto de en-
trada para depósitos de patentes internacionais. Isso é 
evidência do progresso feito nos últimos anos.

Medidas para restringir a venda de produtos pi-
ratas: O Brasil tem se destacado pelos esforços para 
restringir a comercialização de produtos pirateados 
dentro de suas fronteiras. Diversas medidas vêm 
sendo adotadas nesse sentido, incluindo a criação 
de uma variedade de programas, sejam eles como 
foco em setores específicos ou gerais.
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sas do setor industrial se mante-
ve constante, se comparada aos 
anos anteriores. A proporção era 
de 33,4% para 2003-2005, con-
tra 33,3% para 2001-2003 e 31,3% 
para 1998-2000. Esse fraco desem-
penho pode ter como explicações 
contradições dentro do próprio 
governo.

As políticas domésticas têm 
um papel fundamental na pro-
moção de inovação no país, no 
entanto, precisam estar alinhadas 
com um posicionamento interna-
cional. Parte dos esforços domés-
ticos do Brasil para promover ino-
vação pode estar sendo enfraque-
cido pelas posições internacionais 
do país sobre o tema.

A sofisticada legislação e as 
medidas adotadas pelo Brasil na 
área de inovação contrastam com 
a posição internacional defendida 
pelo País e podem enfraquecer as 
empresas inovadoras, gerando as-
sim uma confusa contradição com 
o ambiente doméstico.

A mudança das posições in-
ternacionais do Brasil é um fenô-
meno relativamente recente. Du-
rante os anos 1980 e o começo 
dos anos 1990, o País não adota-
va posições fortes na OMPI e era 
um ator coadjuvante na Roda-

da Uruguai do GATT. Foi apenas 
mais tarde que o Brasil passou a 
usar o tema propriedade intelec-
tual como moeda de troca, bus-
cando concessões nas negocia-
ções comerciais para os setores 
prioritários, mais notadamente, o 
setor agrícola. 

O Brasil começou a adotar um 
posicionamento mais negativo 
para PI após os EUA iniciarem um 
painel na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) contra o País, sob 
a acusação de que a legislação de 
patentes estava desalinhada com 
o Acordo TRIPS. A partir de en-
tão os líderes governamentais re-
conheceram o potencial do tema 
para a mobilização de certos seg-
mentos da sociedade, sobretudo 
relacionando PI a problemas de 
saúde pública, notadamente a epi-
demia de HIV/AIDS. Desde então, 
o País passou a ocupar um papel 
de destaque nas discussões inter-
nacionais sobre o tema, sempre 
com uma posição bastante críti-
ca ao regime internacional de PI. 

No contexto da Convenção 
sobre Biodiversidade Biológica 
(CDB), por exemplo, o Brasil vem 
defendendo a criação de um re-
gime internacional que cria di-
versos obstáculos administrativos 

para os cientistas realizarem pes-
quisas com recursos biogenéticos. 
Legislação semelhante foi adotada 
no plano doméstico, criando uma 
série de dificuldade para os pes-
quisadores, ao ponto de inviabili-
zar alguns projetos de pesquisa2.

A posição contrária à PI do 
Brasil foi consolidada na OMC 
em 2002, quando o País introdu-
ziu uma proposta exigindo con-
sentimento prévio nos depósitos 
de patentes que utilizem recursos 
biogenéticos e conhecimento tra-
dicional, assim como implemen-
tado na CDB3. A proposta busca 
usar o Acordo TRIPS para obrigar 
depositários de patentes a deixar 
evidente o país de origem dos re-
cursos genéticos e conhecimento 
tradicional utilizados no invento. 

Os depositantes de patentes fi-
cariam obrigados também a mos-
trar que o “consentimento prévio” 
foi obtido e que os benefícios da 
comercialização estão sendo com-
partilhados de forma “justa e ba-
lanceada”. Obviamente o País 
deve se preocupar em proteger 
seus recursos biogenéticos e co-
nhecimentos tradicionais. No en-
tanto, os procedimentos defendi-
dos pelo Brasil nesses fóruns in-
ternacionais não são eficientes do 

patentes

As pOLíTiCAs DOMÉsTiCAs TÊM UM pApeL 
FUNDAMeNTAL NA pROMOÇÃO De iNOvAÇÃO NO 
pAís, NO eNTANTO, pReCisAM esTAR ALiNHADAs 
COM UM pOsiCiONAMeNTO iNTeRNACiONAL
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ponto de vista de promoção de 
inovação.

 A mobilização da política ex-
terna brasileira para esses temas 
não está restrita a OMC e ao CDB. 
Em outubro de 2004, Brasil e Ar-
gentina apresentaram uma pro-
posta na Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual (OMPI) 
conhecida como “Agenda do De-
senvolvimento”. Trata-se de uma 
agenda extremamente ampla que 
defende flexibilização nos regimes 
internacionais de PI para países 
em desenvolvimento. Alguns ele-
mentos da proposta foram apro-
vados na OMPI em junho de 2007 
e a agenda começou a ser imple-
mentada na seqüência. Conforme 
previsto, a implementação dessa 
agenda tem se mostrado bastan-
te difícil, dada a abrangência e fal-
ta de foco da mesma.

A posição do Brasil também 
tem sido manifestada na Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). 
Em janeiro de 2006, o Brasil e o 
Quênia apresentaram propostas à 
Comissão de Direitos de Proprie-
dade Intelectual, Inovação e Saú-
de Pública que buscam associar 
flexibilidade no regime interna-
cional de patentes ao desenvolvi-
mento econômico e social. 

Flexibilidades nesse contexto 
incluem recursos à licença com-
pulsória, transformando o que 
deveria ser uma salvaguarda em 
uma prática recorrente para evi-
tar as obrigações do Acordo de 
TRIPS. A proposta do Brasil e do 
Quênia vem ganhando força des-
de então e o Brasil lidera pressões 
para que a OMS adote posições 
contrárias à propriedade intelec-
tual. Destaca-se entre essas posi-

ções a necessidade de se evitar a 
inclusão de cláusulas consideradas 
“TRIPS Plus” em acordos bilaterais, 
os quais devem inclusive ser mo-
nitorados pela OMS.

Além dessas posições formais, 
a postura do Brasil também é re-
fletida nas suas diversas declara-
ções e ações contra o atual regi-
me internacional de patentes. São 
muitos os exemplos dessas posi-
ções. Um desses exemplos ocor-
reu em 2007 após o Mecanismo 
de Solução de Controvérsias da 
OMC autorizar o Brasil a imple-
mentar  sanções comerciais contra 
os EUA como retaliação aos sub-
sídios concedidos aos produto-
res de algodão. Essas sanções são 
normalmente aplicadas na forma 
de tarifas comerciais, mas o Bra-
sil vem ameaçando retaliar na for-
ma da suspensão dos direitos de 
propriedade intelectual das em-
presas norte-americanas. Trata-se 
de uma abordagem não-ortodo-
xa, bastante contraditória com os 
esforços empreitados pelo País na 
área de inovação.

O Brasil na contramão
A posição contrária à proprie-

dade intelectual foi levantada no-
vamente em maio de 2007, quan-
do o presidente Lula decretou o li-
cenciamento compulsório de um 
medicamento contra AIDS. Essa 
medida ajudou o Brasil a consoli-
dar sua liderança entre alguns pa-
íses e ONGs voltadas à saúde, ao 
custo de ter a sua reputação pre-
judicada entre os investidores. Não 
por um acaso a incerteza da pro-
teção jurídica da propriedade inte-
lectual no Brasil passou a ser uma 
das principais preocupações de in-

vestidores estrangeiros, sobretudo 
em áreas relacionadas à inovação.

São altos os custos econô-
micos dessa reputação do Bra-
sil como um país que não apóia a 
inovação, sobretudo quando essa 
percepção é refletida em relató-
rios sobre o ambiente de investi-
mentos. Um exemplo é relatório 
da OCDE de 2006 sobre proteção 
de propriedade intelectual que 
descreve o país como “um paraí-
so para organizações criminosas”. 
O relatório foi revisto após recla-
mações oficiais por parte do go-
verno brasileiro, mas o ponto de 
que o Brasil não é um local ideal 
para investimentos estrangeiros 
na área de inovação foi levantado.

Vale notar também que as posi-
ções internacionais do Brasil sobre 
inovação dificultam as estratégias 
de política externa do País de se 
aproximar de alguns de seus prin-
cipais parceiros comerciais, incluin-
do os EUA e a União Européia. Um 
exemplo disso foi durante as nego-
ciações com os EUA para a forma-
ção da Área de Livre Comércio das 
Américas (ALCA) em que o Brasil ci-
tava os direitos de propriedade in-
telectual como uma questão sen-
sível e não negociável. Essa posi-
ção contribuiu para que o escopo 
do Acordo fosse enfraquecido e a 
iniciativa posteriormente engave-
tada de vez. 

De forma análoga, a posição 
do Brasil também tem prejudicado 
as relações com a União Européia, 
dificultando inclusive o avanço de 
um acordo de livre comércio com 
o bloco. Caso o Brasil estivesse 
disposto a alinhar a sua posição 
internacional com a sua agen-
da doméstica, poderia estar bem 
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posicionado para ganhar conces-
sões significativas nessas negocia-
ções bilaterais. O custo da adoção 
de um novo posicionamento seria 
baixo, dadas as posições domésti-
cas adotadas pelo País.

Conforme apresentado, as em-
presas estrangeiras podem usu-
fruir da maior parte dos benefícios 
da PITCE da mesma maneira que as 
empresas domésticas. No entanto, 
são raros os casos de empresas es-
trangeiras que buscam esses be-
nefícios. Por outro lado, empresas 
domésticas têm se aproveitado das 
novas regras e incentivos para par-
cerias com instituições de pesqui-
sa. Um exemplo disso é a parceria 
da Unicamp no desenvolvimen-
to de um medicamento inovador 
com a empresa Steviafarma. 

Outros exemplos incluem a Na-
tura, que aumentou seus investi-
mentos em atividades de P&D no 
Brasil de US$ 33 milhões em 2005 
para US$ 44 milhões em 2006. O 
Aché Laboratórios Farmacêuticos, 
o segundo maior fabricante de ge-
néricos do País, também aumentou 
seus investimentos em P&D de US$ 
6 milhões em 2006 para US$ 20 mi-
lhões na primeira metade de 2007, 
criando uma carteira de proprie-
dade intelectual de 90 patentes e 
mais de 1000 marcas registradas. 

Biolab Sanus Farmacêutica é um 
outro exemplo de empresa brasi-
leira dedicada à inovação: inves-
te cerca de 7% de seus lucros em 
P&D. Esses investimentos mostram 
que as empresas brasileiras acredi-
tam que o governo está dedicado 
às suas políticas em favor da ino-
vação. Resta ao governo brasileiro 
convencer as empresas estrangei-
ras sobre esta disposição.

Conclui-se assim que vários 
segmentos do Brasil, tanto nas es-
feras pública como privada, reco-
nhecem integralmente a impor-
tância de um ambiente econômi-
co favorável à inovação. Um am-
biente como esse certamente aju-
da a promoção da inovação lo-
cal, ao mesmo tempo em que 
tornam as empresas domésticas 
mais competitivas em relação às 
suas concorrentes internacionais. 
É do interesse do País, portanto, 
promover esse ambiente e o go-
verno brasileiro vem implemen-
tando uma série de medidas com 
esse objetivo. No entanto, o país 
parece não levar em conta o pa-
pel que os investimentos estran-
geiros podem ter nesse processo4.

A agenda doméstica do Bra-
sil, assim como seus objetivos de 
aumentar os investimentos, se-
jam eles domésticos ou estran-

geiros, em pesquisa e desenvolvi-
mento não vem sendo plenamen-
te implementada, em grande parte 
por conta das posições internacio-
nais defendidas pelo País. Ao ado-
tar uma liderança crítica ao tema 
em diversos fóruns internacionais, 
sobretudo no que concerne a rela-
ção entre inovação e saúde, o go-
verno tem sacrificado potenciais 
ganhos de sua agenda doméstica. 

Ao mesmo tempo em que as 
razões diplomáticas do Brasil para 
esse posicionamento não são to-
talmente claras, os resultados des-
sa estratégia são evidentes: inves-
timentos que poderiam ajudar o 
Brasil a mudar de patamar na ca-
deia de inovação podem estar 
sendo levados para países com 
políticas de inovação mais con-
sistentes; as relações com merca-
dos-chave como os EUA e a União 
Européia são prejudicadas; e a 
oportunidade de ser reconhecido 
como um país seriamente com-
prometido com a inovação dei-
xa de ser consistente. Ao alinhar 
a sua posição internacional com 
suas políticas domésticas, o Brasil 
pode promover um crescimento 
econômico e tornar real seu enor-
me potencial como destino para 
investimentos inovadores de alto 
valor agregado. pe

1. As novas medidas de política industrial para o setor de saúde devem favorecer as compras públicas de produtos fabricados por empresas brasilei-
ras. Há também algumas linhas de crédito disponíveis no BNDES que visam fortalecer empresas de capital nacional por meio de fusões e aquisições. 

2. Essa legislação entrou em vigor em 2001 e criou uma nova agência, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN). Em novembro de 2006, 
duas resoluções do INPI e do CGEN entraram em vigor exigindo evidência de consentimento prévio dos detentores do material biogenético e/ou 
conhecimento tradicional nos depósitos de patentes. Os pesquisadores reclamam que os procedimentos do CGEN não são padronizados e muito 
pouco transparentes. Além disso algumas das exigências feitas aos pesquisadores são impossíveis de serem cumpridas. O resultado é que qualquer 
tipo de pesquisa cientifica com material biogenético no Brasil se tornou extremamente difícil e cara de ser realizada.

3. Na realidade a posição do Brasil consiste em defender que as regras já acordadas no âmbito da CBD sejam implementadas no Acordo de TRIPS.

4. Diferentemente de outros países em desenvolvimento, as empresas estrangeiras tiveram um papel fundamental no desenvolvimento industrial 
do País. Diversas dessas empresas estão presentes no Brasil há décadas e poderiam sofisticar suas operações caso sentissem que há ambiente de 
negócios favorável.
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legislação

O parecer favorável da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
inovação, Comunicação e informática do senado ao projeto 
de Lei 308/2006, de autoria do senador Antonio Carlos va-
ladares (psB- se) — que amplia a proteção de marcas con-
tra o uso de sinais visuais idênticos ou semelhantes, mes-
mo que em outros ramos de atividade — é um ensaio para 
os debates, acalorados, com certeza, quando da discussão 
da adesão brasileira ao protocolo de Madri. 

O objetivo da proposta do senador foi inibir a chamada 
concorrência parasitária e altera a Lei 9.279, estabelecendo 
que “a proibição do registro se estende aos casos em que a 
marca se destinar a distinguir produto ou serviço não idên-
tico, semelhante ou afim, se o titular da marca demonstrar 
que a imitação configura concorrência desleal, prejuízo à 
sua imagem ou utilização indevida de sua imagem corpo-
rativa ou de seu prestígio”.

se aprovado o projeto, será considerado crime” usar ou 
imitar marca, expressão ou sinal de propaganda alheios, 
com o objetivo de denegrir imagem de empresa, produto 

ou serviço, ainda que não concorrente no mesmo merca-
do, aproveitar-se da fama, prestígio ou imagem corpora-
tiva de titular da marca, a fim de obter vantagem econô-
mica em ramo de atividade na qual a marca não está pro-
tegida”. 

valadares quer mudar dois artigos da Lei de pi: o 124 ga-
nhará um parágrafo único, a fim de proibir o registro de re-
produção ou imitação capaz de causar confusão ou asso-
ciação com a marca alheia. O 195 tipificará a concorrência 
parasitária como concorrência desleal.

As divergências dizem respeito ao limite que deve ter a 
ampliação da proteção a todas as marcas e não apenas às 
de alto renome, já que a agregação à Lei do conceito da con-
corrência parasitária já vem sendo aplicado pelo iNpi e pelo 
Judiciário desde a década de 90, conforme observa o ad-
vogado José Antonio Faria Corrêa, de Dannemann siemsen. 
Mas há quem veja necessidade de cuidado com a amplia-
ção do espectro da proteção, como o advogado Guilherme 
Abrantes, de Daniel Advogados.

eNsAiO pARA MADRi

A Câmara está analisando o projeto de Lei 2511/07, do 
deputado Fernando Coruja (pps-sC), que proíbe o patente-
amento da indicação terapêutica de produtos e processos 

farmacêuticos. A proposta altera o artigo 18 da Lei 9279/96, 
que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial, mais conhecida como Lei de patentes.

iNDiCAÇÃO TeRApÊUTiCA

Tramita na Câmara o projeto de Lei 1550/07, do deputa-
do Hidekazu Takayama (pTB-pR), que isenta as apresenta-
ções teatrais e musicais beneficentes e religiosas de pa-

gamento relativo a direitos autorais. para o autor, a remu-
neração por direitos autorais só deve ser justificada quan-
do há objetivo de lucro.

DiReiTO AUTORAL

em audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, inovação, Comunicação e informática, em março últi-
mo, representantes de entidades científicas e de criado-
res de gado defenderam a regulamentação da pesquisa e 
da produção de clones de animais no Brasil. O objetivo do 

debate foi instruir a análise do projeto da senadora Kátia 
Abreu (DeM-TO) sobre pesquisa, produção, comercializa-
ção, importação e liberação ao ambiente de clones de ma-
míferos — exceto humanos —, peixes, anfíbios, répteis e 
aves (pLs 73/07).

CLONes

pROJeTOs eM COMpAssO De espeRA
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Otradicional encontro anual 
da Associação Internacional 

de Marcas (INTA - International 
Trademark Association), que reú-
ne 5.500 mil associados de 190 pa-
íses, promete ser ainda mais mo-
vimentado na sua 130ª edição, 
que acontece entre os dias 17 e 
21 de maio, em Berlim, na Ale-
manha. Mais de 9 mil pessoas são 
esperadas para o congresso des-
te ano. Durante quatro dias um 
exército de advogados, empresá-
rios e especialistas em marcas irá 
enfrentar a maratona de palestras 
e workshops, mas, principalmen-
te, participar de encontros para 
aumentar a sua teia de relaciona-
mentos e fechar negócios. Sinali-

zando o prestigio do evento, os 
melhores hotéis da terra de Ghöte 
e Johan S. Bach estão, desde mar-
ço, com as reservas praticamen-
te esgotadas para os dias em que 
acontece o encontro. 

Os participantes da INTA pode-
rão apreciar outras atrações dispo-
níveis na moderna e pujante Ber-
lim, uma das capitais mais procu-
radas da Europa. São 180 museus, 
cerca de 500 igrejas, mais de 5.000 
bares (com cerca de 6.800 mar-
cas de cerveja alemãs), 135 tea-
tros e três óperas, além dos par-
ques, monumentos e galerias es-
palhados pela cidade. À beleza 
das construções antigas da cida-
de se somam um número cada 

vez maior de modernas e impac-
tantes edificações – que se mul-
tiplicaram na cidade espetacular-
mente após a unificação da Ale-
manha. As novas construções es-
banjam modernidade e tecnolo-
gia, como o ICC (Internationales 
Congress Centrum), o maior cen-
tro de convenções da Europa e 
um dos espaços mais prestigiados 
em Berlim, onde será realizado o 
próximo evento da INTA. 

Além da INTA, outros eventos 
ligados à propriedade intelec tual 
merecem destaque. O seminário 
da AIIPI (Association Internatio-
nale pour la Protection de la Pro-
priété Intellectuelle) que este ano 
será realizado nos dias 23 e 24 de 
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maio, em Genebra, certamente é 
um deles. Com um escopo maior 
de discussões por não estar limita-
do à questão das marcas, o semi-
nário anual da AIIP também atrai 
um grupo considerável de advo-
gados e empresários, mas nem de 
longe consegue reunir o número 
de representantes que o evento 
da INTA exibe. “A INTA estimula o 
compartilhamento de experiências 
e práticas em propriedade intelec-
tual, além de criar uma rede de re-
lacionamentos”, diz a presidente 
da INTA, Rhonda Steel. “É neste 
evento que empresários e advo-
gados se encontram para discutir 
as estratégias de proteção de suas 
marcas e, claro, estas conversas re-
sultam em novos negócios.” 

De fato, a equação que combi-
na intenso fluxo de informações e 
boas oportunidades de negócios 
explica o crescente sucesso deste 
evento. Nos últimos três anos o se-
minário da INTA praticamente do-
brou o número de participantes. 
Há três anos reuniu 4.600 pessoas e 
em 2007 atraiu 9.000 donos de mar-
cas e advogados que tratam do as-

sunto. A participação de brasileiros 
no evento é expressiva. No último 
encontro, em Chicago, nos Estados 
Unidos, foram 244 e este ano deve 
aumentar. “Se considerarmos o ta-
manho das delegações, a brasileira 
é seguramente uma das dez maio-
res”, afirma o advogado Hélio Fa-
bri, do escritório Pietro Ariboni, Fa-
bri, Schmidt Advogados Associados. 

Segundo a presidente da INTA, 
outro aspecto importante do en-
contro é a possibilidade de se re-
solver disputas judiciais, uma vez 
que os oponentes de um proces-
so ficam frente a frente e podem 
entender melhor a posição de cada 
lado. É também a oportunidade 
para se repensar estratégias em ní-
vel global para a proteção de mar-
cas. Uma das questões, por exem-
plo, que será posta à mesa de dis-
cussões em Berlim são as novas 
formas de combate à pirataria nos 
mundos real e virtual. 

Mercece destaque, neste parti-
cular, a ação dos posseiros ciberné-
ticos que registram nomes de domí-
nios idênticos ao de marcas famo-
sas ou com algumas alterações na 

grafia, práticas conhecidas na dou-
trina estrangeira como cybersquat-

ting e typosquatting, respectivamen-
te. “A proteção de marcas avança 
para padrões internacionais e acor-
dos multilaterais”, diz Rhonda Steel. 
“Os paí ses estão agora começando 
a estabelecer as bases para um sta-

tus harmonizado de sanções crimi-
nais, e podemos ver isto claramen-
te através de uma coordenação in-
ternacional forte e alinhamento de 
medidas para um quadro legal que 
assegure medidas civis e criminais 
de proteção, bem como a fiscaliza-
ção adequada”. 

Segundo o advogado Rodri-
go Carneiro, do escritório Danne-
mann, é a partir das discussões 
envolvendo estes temas que é 
possível alinhar estratégias e tam-
bém ver como o Brasil está em re-
lação ao mundo. Mas o atrativo 
mais forte são mesmo os negó-
cios. “Esses eventos são o palco 
de processos de internacionaliza-
ção de empresas, de intercambio 
de experiên cias e de clientes”, diz 
Carneiro, que está de malas pron-
tas para viajar para Berlim. pe

A eqUAÇÃO qUe COMBiNA 
iNTeNsO FLUxO De iNFORMAÇOes 
e BOAs OpORTUNiDADes De 
NeGóCiOs expLiCA O CResCeNTe 
sUCessO DA iNTA
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tuto Nacional da Propriedade In-
dustrial, Autarquia Federal vincu-
lada ao Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exte-
rior – a responsabilidade da aná-
lise e concessão de patentes no 
Brasil. O INPI, portanto, no exer-
cício das suas atribuições analisa 
os pedidos de patentes à luz dos 
parâmetros estabelecidos pela Lei 
9.279/96, responsável por instituir 
os pressupostos legais de paten-
teabilidade. 

Assim é que a Lei 9.279/96, em 
seu artigo 8º 4 dispõe ser patente-
ável a invenção que atenda aos re-
quisitos de novidade, atividade in-
ventiva e aplicação industrial. Pre-
vê, ainda, a referida Lei, alguns li-
mites para o que poderá ser pa-
tenteado. Para os fins do presen-
te artigo, cabe ressaltar que não 
pode ser patenteável o que for 
contrário à saúde pública (Artigo 
18, inciso I)5. Dessa forma, aten-
didos os requisitos conforme aci-
ma e estando o pedido de paten-
te dentro dos procedimentos e li-
mites legais, pressupõe-se apta a 
invenção a receber o direito à pro-
teção patentária.

Conforme visto acima, a con-
cessão de patentes tem funda-
mento constitucional, estando 
seus pressupostos legais e órgão 
governamental executor definidos 
em leis ordinárias, não permitindo 
brechas a intervenções de quais-

reito individual à propriedade, até 
porque o seu conceito encontra-
-se enraizado, de forma explícita, 
na própria Constituição Federal de 
1988. Embora todas as Constitui-
ções, desde a de 1934, tenham in-
corporado os direitos sociais em 
seus processos de elaboração, foi 
a de 1988 que os consagrou como 
direitos fundamentais. No fluxo 
dos direitos sociais, a Constituição 
de 1988, em seu Título II, que trata 
dos direitos fundamentais, institui 
no artigo 6º1 o direito à saúde e a 
sua decorrência natural ao acesso 
aos medicamentos, o seu detalha-
mento sendo tratado nos termos 
do artigo 1962, o qual estabelece 
que a saúde seja direito de todos 
e dever do estado.

Paralelamente aos interesses 
sociais, a Carta de 1988 incenti-
va o desenvolvimento tecnológi-
co e econômico do país ao garan-
tir aos autores de inventos indus-
triais “...privilégio temporário para 
sua utilização, bem como prote-
ção às criações industriais, ...” (Ar-
tigo 5º, XXIX)3. Os marcos do siste-
ma patentário encontram-se, por-
tanto, da mesma forma, explicita-
mente fincados na Carta de 1988, 
a qual não prevê qualquer limita-
ção quanto aos campos tecnológi-
cos a serem patenteados. 

Em 14 de Maio de 1996, atra-
vés da Lei 9.279/96, o Governo 
Federal atribuiu ao INPI – Insti-

E m recente encontro sobre Pro-
priedade Intelectual na Escola 

de Magistratura Federal, no Rio de 
Janeiro, ficou nítida a tendência 
dos órgãos governamentais em 
apontar o interesse público como 
o fio condutor para o sistema de 
proteção para os medicamentos 
no Brasil. Tal fato vem, na realida-
de, ratificar o posicionamento que 
as autoridades já vêm, paulatina-
mente, adotando na prática.

Não restam dúvidas de que o 
interesse social deve permear o di-

A CONCessÃO De pATeNTes TeM FUNDAMeNTO 
CONsTiTUCiONAL, esTANDO seUs pRessUpOsTOs 

LeGAis DeFiNiDOs eM Leis ORDiNÁRiAs
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fármacos

quer entes públicos, que não a au-
toridade reconhecida para tal, no 
sentido de conceder ou não o pri-
vilégio outorgado pela Constitui-
ção e definido pela lei ordinária.

A Lei 9.279/96, no entanto, 
sofreu alteração com a introdu-
ção do Artigo 229-C6, o qual de-
terminou que ficasse dependen-
te da anuência prévia da Anvisa – 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária, autarquia federal vincula-
da ao Ministério da Saúde, a con-
cessão de patentes para produtos 
e processos farmacêuticos oriun-
dos do sistema pipeline – aqueles 
referentes a produtos farmacêuti-
cos não comercializados em qual-
quer mercado até a data do depó-
sito do correspondente pedido de 
patente no Brasil.

Após a introdução do Artigo 
229-C na Lei 9.279/96, a Associa-
ção Brasileira de Propriedade Inte-
lectual (ABPI) se pronunciou ma-
nifestando entendimento de que, 
uma vez tal artigo estando inseri-
do no contexto das “disposições 
transitórias” se aplicaria somente 

aos pedidos pipeline. Assim, cabe-
ria à Anvisa, tão somente, verificar 
se o objeto do pedido de patente 
não teria sido colocado em qual-
quer mercado antes do depósito 
do pedido pipeline no Brasil.

Não obstante o acima expos-
to, o que temos presenciado é 
a investida da Anvisa, de forma 
cada vez mais contundente, na 
negação de anuência a matérias 
já entendidas pelo INPI como pa-
tenteáveis, em nome do interes-
se público. O que, de fato, se ob-
serva, é a intervenção direta da 
Anvisa no exame já conclusivo 
do INPI, não só avaliando se os 
requisitos de paten tea bilidade 
(novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial) estabeleci-
dos pela Lei 9.279/96 têm sido 
corretamente cumpridos, como 
negando a proteção patentária 
para situações nem mesmo pre-
vistas em qualquer dispositivo le-
gal, como é o caso do “segundo 
uso médico”. 

Uma análise dos motivos para 
a postura da Anvisa deve consi-

derar, em primeiro lugar, que es-
tamos tratando de patentes de 
produtos farmacêuticos, e que, 
segundo o Artigo 6º7, da Lei 
9.782, de 26 de Janeiro de 1999, a 
agência tem como finalidade ins-
titucional a proteção da saúde da 
população. A esse respeito, cabe 
ainda, considerar, que, de acor-
do este mesmo artigo, a prote-
ção da saúde da população deve 
ser feita “por intermédio do con-
trole sanitário da produção e co-
mercialização de produtos e ser-
viços submetidos à vigilância sa-
nitária”. Não há no referido arti-
go, qualquer menção à proteção 
da saúde da população por meio 
da análise de pedidos de patente.

Em segundo lugar, o inciso I 
do artigo 18, da Lei 9279/96, se-
gundo o qual não se pode paten-
tear o que for contrário à saúde 
pública, poderia estar motivando 
a Anvisa a interferir na análise de 
patentes. Essa interpretação não 
prospera, uma vez que a agência 
tem negado anuência para a con-
cessão de patentes, com base em 
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motivos outros que não a prote-
ção à saúde pública. Ademais, 
tal artigo não confere à agência 
quaisquer poderes com relação à 
concessão de patentes.

A Anvisa, portanto, ao reali-
zar um segundo exame substan-
tivo de matéria já analisada pelo 
INPI extrapola os seus limites de 
competência, acabando por pro-
mover imensa instabilidade e re-
tração das empresas inovadoras 
de fármacos no Brasil. Campo de 
insegurança jurídica é criado, ao 
se gerar incompatibilidade com a 
Carta de 1988, assim como ao in-
vadir a competência do INPI.

Não se insurge, em hipótese 
alguma, contra a já consagrada 
competência da Anvisa ou a ca-
pacidade do seu prestigioso cor-
po técnico. O foco de questiona-
mento dirige-se à inconstituciona-
lidade da agência em decidir so-
bre matéria de propriedade indus-
trial, com relação a assuntos não 

atinentes à proteção da saúde pú-
blica, em total afastamento de seu 
escopo de atuação. 

Ademais, o interesse público, 
legítima bandeira erguida pela 
Anvisa, encontra-se plenamente 
salvaguardado pela Lei 9.279/96, 
através do seu Artigo 718, bem 
como pelo Artigo 319 do Acordo 
sobre os Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relaciona-
das ao Comércio (TRIPS), os quais 
prevêem a aplicação da licença 
compulsória por interesse públi-
co, conforme recente evento do 
governo brasileiro em relação ao 
medicamento Efavirenz.

A Constituição de 1988, con-
forme visto acima alçou os direitos 
sociais ao status de direito funda-
mental, até então não alcançados, 
o que demonstra a profunda pre-
ocupação da sociedade brasileira 
com o valor da dignidade huma-
na. Nada mais justo, portanto, que 
o governo brasileiro e a adminis-

tração pública estejam a priorizar 
o interesse público em suas deci-
sões. No entanto, não se deve per-
der o foco, primeiramente, do di-
reito fundamental também alcan-
çado pelo inventor no texto cons-
titucional, assim como do ampa-
ro incondicional assegurado pela 
Constituição Federal à proteção 
patentária especificado pela lei or-
dinária 9.279/96, não sendo com-
patíveis com tais direitos quais-
quer ingerências de órgãos públi-
cos, cujas atribuições específicas 
sejam outras. 

Os devidos pesos de razoabili-
dade entre os direitos individuais e 
o interesse público sempre devem 
prevalecer e isto é o que se espe-
ra do governo. Não se pode dei-
xar margem para que a autoridade 
competente em conceder patente 
ao julgar preenchidos os requisitos 
legais para tal seja atropelada por 
manifestações inconstitucionais de 
qualquer natureza. pe

1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, ...”

2. Idem, art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, ...”

3. Idem, art. 5º: “... a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações in-
dustriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tec-
nológico e econômico do País; (...)”

4. Lei 9.279/96, art. 8º: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

5. Idem, art. 18: “Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; (...)”

6. Idem, art. 229-C. “A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária - ANVISA.”

7. Lei 9.782/99, art. 6º: “A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitá-
rio da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos 
e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.”

8. Lei 9.279/96, art. 71. “Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular 
da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para 
a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de 
vigência e a possibilidade de prorrogação.”

9. Decreto 1.355/94 (TRIPS), art. 31: “Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, 
inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas: a) a autorização desse uso será 
considerada com base no seu mérito individual; b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autori-
zação do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condi-
ção pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso públi-
co não-comercial. No caso de uso público não-comercial, ...”.
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COM 38 uNIDADEs DE PEsquIsA E INvEsTIMENTOs 

NA CAsA DO BiLHÃO De ReAis, A eMBRApA TeM 214 

pATeNTes DepOsiTADAs e OUTROs 400 pROJeTOs 

eM ANDAMeNTO. É GRAÇAs A esTA TeCNOLOGiA qUe 

O pAís veM DANDO sALTOs ReCORDes NA pRODUÇÃO 

AGRíCOLA, LeiTeiRA e NA peCUÁRiA.

LEI DO DIREITO AUTORAL

TeCNOLOGiA  
pARA pLANTAR  
e COLHeR
POR ANDRéA FERREIRA
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Há um nome conhecido por trás 
do desenvolvimento agrope-

cuário brasileiro das últimas déca-
das, e ele chama-se Empresa Bra-
sileira de Pesquisas Agropecuá-
rias, a Embrapa. Estudos que pos-
sibilitam a adaptação e fertilização 
dos solos para determinados culti-
vos, criação de vacinas, desenvol-
vimento de equipamentos e novos 
métodos de cultura são algumas 
das tecnologias que constituem a 
propriedade intelectual desta es-
tatal criada há 35 anos, que atua 
no desenvolvimento do mercado 
agropecuário brasileiro em parce-
ria com instituições públicas e pri-
vadas, universidades e fundações.

Criada na década de 70, a Em-
brapa concentrou grandes esfor-
ços no desenvolvimento do cer-
rado brasileiro. Naquelas terras, 
consideradas ineptas para a agri-
cultura, a empresa alocou grande 
contingente de especialistas e in-
vestiu alto em pesquisas. Hoje, o 
Brasil é o segundo maior produ-
tor mundial de soja graças à pro-
dução das áreas de cerrados. 

No campo da pecuária, onde a 
Embrapa também alocou muitos 
de seus recursos, os resultados tam-
bém são expressivos. A oferta de 
carne bovina e suína foi multiplica-
da por quatro, enquanto a de fran-
go aumentou 18 vezes. A produ-
ção de leite registrou um aumento 
de mais de 17 bilhões de litros. Em 
outra frente, o cultivo de hortaliças 
dobrou nos últimos 30 anos. 

Com um corpo de profissio-
nais altamente especializados e 
38 centros de pesquisa em todo 
o País, a Embrapa conta com 214 
documentos de patentes deposi-
tados no Brasil e proteções de 34 

softwares, 207 marcas e 301 cul-
tivares. A empresa começou a se 
preocupar com a proteção de suas 
tecnologias em 1996, com a cria-
ção da Lei de Propriedade Inte-
lectual. Hoje, dos 214 documen-
tos de patentes depositados no 
INPI, há 54 deferidos. Dos 27 licen-
ciados, 14 têm contratos vigentes 
e 13 ainda estão em processo de 
negociação. “A idéia é que consi-
gamos licenciar e colocar os que 
estão pendentes no mercado a 
partir de maio deste ano”, afirma 
Lúcio Brunale, chefe da Assesso-
ria de Inovação Tecnológica, res-
ponsável pelos assuntos relacio-
nados ao licenciamento de pa-
tentes, biossegurança, parcerias, 
entre outros. 

Segundo Brunale, atualmente 
toda a tecnologia da empresa pre-
cisa ser tratada e protegida antes 
de ser colocada à disposição do 

conhecimento público. No caso da 
Embrapa, existe o patenteamento 
de processos (fertilização, recupe-
ração de solo, agroenergia) e de 
equipamentos. A maioria das pro-
teções da empresa se concentra 
em cultivares, atividade a que se 
destina grande parte dos centros 
de pesquisa. Os equipamentos são 
as tecnologias mais licenciadas e 
uma pequena parte da proteção 
vai para a parte de métodos.

Quanto à dimensão da utiliza-
ção das tecnologias geradas e pa-
tenteadas, Brunale diz que só tem 
controle pelos royalties recebi-
dos. Em 2006 foram arrecadados 
R$ 16,2 milhões. O número pode 
ser considerado pouco represen-
tativo – levando-se em conside-
ração que equivale a pouco mais 
de 1,5% do valor do orçamento da 
empresa em pesquisa (R$ 1 bilhão 
em 2007) – mas deve-se à preocu-
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pação ainda muito recente com à 
propriedade intelectual. Este cui-
dado da empresa com arrecada-
ção de royalties começou há pou-
co tempo, com a legislação de 
propriedade intelectual, mas au-
mentou quando a empresa teve 
que bancar parte de seus investi-
mentos com recursos próprios.

Durante muito tempo a maior 
parte da tecnologia da empresa era 
repassada com cunho social. Em 
dez anos de existência do Balanço 
Social, documento que avalia os im-
pactos das tecnologias da Embrapa 
no desenvolvimento socioeconômi-
co do País, as tecnologias, produtos 
e serviços gerados pela empresa re-
sultaram em um lucro social nomi-
nal acumulado de R$ 88 bilhões. 

Em 2006, o lucro social foi de 
mais de R$ 14 bilhões, superando 
em mais de R$ 1 bilhão a marca 
de 2005. Para chegar a esse resul-

tado, os técnicos da Secretaria de 
Gestão e Estratégia da Embrapa 
analisaram uma amostra de 250 
tecnologias geradas pelos cen-
tros de pesquisa da empresa, le-
vando em conta três quesitos: im-
pacto das tecnologias, indicadores 
laborais e indicadores sociais.

Para o pesquisador do depar-
tamento de Pesquisa e Desenvol-
vimento, Antonio Maria de Castro, 
uma das principais contribuições 
da empresa para o País foi o fato de 
ter desenvolvido estudos que pos-
sibilitaram que o produtor ganhas-
se dinheiro e oferecesse produtos 
de melhor qualidade a um preço 
mais baixo para a população. “Está 
constatado que o custo da cesta bá-
sica baixou quase 30% com relação 
ao que era há 20 anos, uma gran-
de contribuição da pesquisa para o 
consumidor”, comemora.

Atualmente, a Embrapa tem 

mais de 400 projetos de pesquisa 
em andamento. Os investimentos 
se dividem na proporção da im-
portância e abrangência dos es-
tudos realizados: os centros que 
geram conhecimentos de interes-
se nacional recebem um investi-
mento maior. Cerca de 80% do in-
vestimento do centro de pesqui-
sa vão’ para remuneração dos pes-
quisadores, destinando-se o res-
tante para equipamentos e deslo-
camentos de trabalho. Os centros 
nacionais recebem mais investi-
mento porque exigem um corpo 
maior de profissionais e têm um 
retorno maior no que diz respei-
to a impacto da tecnologia gera-
da para o País.

De acordo com Castro, as uni-
dades principais são Cerrados, Re-
cursos Genéticos e Biotecnologia, 
Soja, Arroz e Feijão e Clima Tem-
perado. Os centros de produtos, 

As UNiDADes De pesqUisA

A geração de toda essa tecnologia depen-
de de uma dobradinha perfeita entre labora-
tórios bem equipados e profissionais bem pre-
parados. Essas duas vertentes se encontram e 
ganham corpo nas 38 unidades de pesquisa 
da empresa, segmentadas por área de estudo 
e distribuídas por quase todo o território na-
cional. As unidades se classificam em: Unida-
des de Pesquisa de Produtos (Algodão; Arroz e 

Feijão; Caprinos; Florestas; Gado de Corte; Gado 

de Leite; Hortaliças; Mandioca e Fruticultura Tro-

pical; Milho e Sorgo; Pecuária Sudeste; Pecuária 

Sul; Soja; Suínos e Aves; Trigo; Uva e Vinho); Uni-
dades de Pesquisa de Temas Básicos (Agroe-

nergia; Agrobiologia; Agroindústria de Alimentos; 

Agroindústria Tropical; Informática Agropecuá-

ria; Instrumentação Agropecuária; Meio Ambien-

te; Monitoramento por Satélite; Recursos Genéti-

cos e Biotecnologia e Solos): e Unidades de Pes-
quisa Agroflorestal ou Agropecuária nas Ecor-
regiões Brasileiras (Acre, Amapá, Amazônia Oci-

dental, Amazônia Oriental, Cerrados, Clima Tem-

perado, Meio-Norte, Pantanal, Rondônia, Rorai-

ma, Semi-árido e Tabuleiros Costeiros).
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em sua grande maioria, estão rela-
cionados a cultivares, portanto se 
enquadram em outro tipo de pro-
teção, que é determinado pelo Sis-
tema Nacional de Cultivares, geri-
do pelo Ministério da Agricultura. 

No que se refere às patentes 
licenciadas, a unidade que mais 
gera tecnologia é a de Instru-
mentação Agropecuária, respon-
sável por projetos de nanotecno-
logia, fisiologia e instrumentação 
para pesquisas. Atualmente eles 
são responsáveis por 19 patentes. 
Uma das invenções mais interes-
santes desse centro foi um apa-
relho batizado pelos pesquisado-
res de “Língua mecânica”. “É uma 
máquina feita com sensores para 

agricultura de precisão que prova 
café e vinhos”, revela Antônio.

Composto por 8.320 empre-
gados, o corpo de profissionais da 
Embrapa conta com 2.207 pesqui-
sadores, que se dividem entre mes-
tres (27%) e doutores (71,60%). Nas 
funções de pesquisadores e analis-
tas, a grande maioria tem forma-
ção em zootecnologia e agrono-
mia e com especialização em vá-
rias áreas. Segundo Brunale, o ní-
vel de profissionais de pesquisa 
atualmente no é satisfatório. “Há 
alguns anos, nós pegávamos nas 
escolas os melhores alunos e man-
dávamos para fora do País, hoje 
abrimos concursos e contratamos 
doutores”, diz ele. 

Se o nível dos profissionais 
agrada, a atenção à pesquisa ain-
da deixa a desejar. Na opinião de 
Brunale, a pesquisa no Brasil ain-
da não é tão valorizada como de-
veria, principalmente nas empresas 
privadas. Alguns incentivos, como 
a Lei de Inovação, e fundações de 
financiamento à pesquisa, têm faci-
litado o investimento do setor pri-
vado na linha de pesquisa de tec-
nologia, mas ainda está aquém do 
que acontece no resto do mundo. 
“A média de realização de pesquisa 
em empresas privadas é de aproxi-
madamente 30%, enquanto institu-
tos de tecnologia do governo são 
responsáveis por cerca de 68% das 
pesquisas realizadas no País.” 

TeCNOLOGiAs LiCeNCiADAs

Abaixo, as 14 patentes licenciadas da Embrapa com 
contratos vigentes, que estão sendo utilizadas no 
mercado agropecuário brasileiro, tanto para fins de 
agricultura familiar, como para empresas.

1. Aparelho detector de prenhez por ultra-som para 
pequenos ruminantes.

2. Vacina contra pitiose eqüina.

3. Sistema e Método de Análise Quimica Qualitati-
va e Quantitativa de Gás.

4. Semeadora de precisão, por processo pneumáti-
co, com controle eletrônico da performance.

5. Aperfeiçoamento em semeadora adubadora au-
topropelida.

6. Composição para o controle biológico de Fito-
patógenos, processo de sua obtenção e seus usos.

7. Máquina para derriçar café.

8. Câmara de fotocatálise para tratamento de solu-
ção contendo contaminantes.

9. Cesta para colheita de figos.

10. Módulo principal do coletor de dados para uso 
em campo.

11. Processo misto para desinfecção e aproveita-
mento na agricultura de lodo de esgoto e resí duos 
vegetais.

12. Sensor fototérmico e método para a análise de 
materiais por incidência indireta de energia eletro-
magnética.

13. Sistema integrado para análise de raízes e co-
bertura do solo – SIARCS.

14. Tomógrafo computadorizado portátil para estu-
do de solos e plantas em campo. 
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Para o chefe de Assessoria de 
Inovação Tecnológica da Embra-
pa, o setor privado está disposto 
a aumentar o investimento nessa 
área, mas precisa de setores que 
reúnam condições para atendê-
-los. “É preciso estabelecer par-
cerias financeiras, estruturais e de 
recursos humanos, pois a maioria 
das universidades não conta com 
essa estrutura”, diz ele. “As leis 
criadas para instituições públicas 
atuam junto às privadas, mas não 
são suficientes.”

O pesquisador Antônio Ma-
ria de Castro concorda que o País 
não esteja no mesmo nível dos 
países de Primeiro Mundo no que 
diz respeito à área de pesquisa, 

mas diz que sobressai se compa-
rado aos demais países periféricos. 
Segundo ele, uma pesquisa detec-
tou que os países da América La-
tina têm investimento em ciência 
e tecnologia, com relação ao PIB, 
semelhantes à África. O Brasil, que 
é líder mundial em pesquisa de 
agricultura tropical está um pou-
co acima disso, mas ainda abaixo 
dos países desenvolvidos.

A Embrapa
Criada em 26 de abril de 1973, 

durante o governo Médici, pelo 
então Ministro da Agricultura Luiz 
Fernando Cirne Lima, a Embra-
pa tinha como objetivo desenvol-
ver o conhecimento científico na 
área agrícola, que se desestabiliza-
va em conseqüência de um cresci-
mento acelerado da população e 
da renda per capita e um grande 
desequilíbrio entre o crescimento 
da demanda e o da oferta de ali-
mentos e fibras.

Atualmente, a empresa vincu-
lada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, é res-
ponsável por toda a geração de 
tecnologia na área agropecuária 
do País, e atua, no Brasil, com uma 
estrutura de 38 unidades de pes-
quisa, três de serviços e 13 unida-
des administrativas. Em 2007 o in-
vestimento em pesquisa ficou aci-
ma de R$ 1 bilhão.

Responsável pela coordena-
ção do Sistema Nacional de Pes-
quisa Agropecuária (SNPA), a Em-
brapa realiza pesquisas de forma 
cooperada com instituições pú-
blicas federais, estaduais, univer-
sidades, empresas privadas e fun-
dações. O resultado dessa parceria 
foi a geração de tecnologias que 

vêm mudando a agricultura brasi-
leira ao longo dos anos.

Além dos bons resultados no 
País, a empresa atua no exterior 
com parcerias e instalação de labo-
ratórios para desenvolvimento de 
pesquisa em tecnologia de ponta. 
São 68 acordos bilaterais de coo-
peração técnica com 37 países e 64 
instituições, além de acordos multi-
laterais com 20 organizações inter-
nacionais, envolvendo a pesquisa 
em parceria. Parte muito importan-
te desse esforço de produzir tecno-
logia de ponto é a implantação do 
Labex, uma espécie de laboratório 
virtual, que tem como objetivo bus-
car intercâmbio técnico. “Manda-
mos pesquisadores em áreas estra-
tégicas que nos interessam desen-
volver e eles ficam antenados em 
oportunidades de ações e tendên-
cias tecnológicas”, explica Brunale. 

A Embrapa tem laboratórios 
em Washington, nos Estados Uni-
dos; na Universidade de Mon-
tpellier, na França e em Wagne-
ningen, na Holanda. Estes labora-
tórios permitem aos pesquisado-
res brasileiros acesso à mais alta 
tecnologia em áreas como recur-
sos naturais, biotecnologia, infor-
mática e agricultura de precisão.

Outra ação internacional impor-
tante é o escritório da Embrapa na 
África. Localizado em Gana, realiza 
projetos de desenvolvimento agrí-
cola afim de contribuir para a se-
gurança alimentar e para o comba-
te à fome na região. Além disso, a 
empresa desenvolve ações de as-
sistência técnica e oportunidades 
de treinamento e desenvolvimento 
de Recursos Humanos, bem como 
a prospecção de oportunidades 
para o agronegócio brasileiro. pe
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A iNveNÇÃO É A  
RODA DA FORTUNA
MARCOs LEvY
sóCIO DE A. LOPEs MUNIz ADvOGADOs

O dinheiro faz o mundo ro-
dar”. A frase, tornada famo-

sa pelo filme Cabaret, de 1972, 
oculta o verdadeiro motivo pelo 
qual o “mundo roda”: a inovação. 
Como bem lembrado por Sir John 
Chisholm, Presidente Executivo da 
empresa QinetiQ Ltd., “a inovação 
é o combustível que movimenta 
o crescimento na economia glo-
bal” (The Value Innovation). Não é 
por acaso, portanto, que a grande 

maioria da empresas com o mais 
alto valor de mercado no mundo 
– conforme a lista publicada pela 
revista Forbes em 2007 – atuam 
fortemente neste campo.

De fato, a inovação e a tecno-
logia são responsáveis pelo gigan-
tesco avanço na área das teleco-
municações e da informática, assim 
como – e mais importante – pela 
invenção de produtos para a saú-
de, que melhoraram muito a quali-

dade de vida no mundo moderno.
No entanto, a pesquisa, desen-

volvimento e a inovação costu-
mam ser atacadas, sistematicamen-
te. A alegação é de que criam ne-
cessidades discutíveis e são onero-
sas e, portanto, fora do alcance das 
populações menos favorecidas dei-
xando, assim, de cumprir sua fun-
ção social. Mesmo os mais esclare-
cidos por vezes parecem não en-
tender que estas áreas, pelo altíssi-
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mo potencial de risco, demandam 
um retorno maior do que a média. 
Do contrário, não haverá investido-
res dispostos a arriscar seu capital.

Já há algum tempo, autores, 
debatedores e, especialmente a 
mídia, têm dado uma interpreta-
ção restritiva ao conceito da “fun-
ção social da propriedade”. Neste 
molde de interpretação – a meu 
ver míope – a função social de um 
determinado bem estaria inexora-
velmente ligada ao seu acesso rá-
pido e ao baixo custo para a socie-
dade, independente do custo e do 
tempo gasto no processo de inven-
ção e desenvolvimento. A facilida-
de do acesso ao respectivo bem 
seria obrigação, quase que exclusi-
va, do inventor e do produtor da-
quele determinado bem, quer este-
ja ele protegido por direito de pro-
priedade intelectual ou não.

Esta interpretação tornou-se 
bastante comum entre aqueles 
que defendem a não-patenteabi-
lidade ou o irrestrito direito de de-
cretação de licenças compulsórias 
sobre determinados tipos de pro-
dutos entendidos como necessá-
rios para determinada parcela da 
população que a eles não tem 
acesso. Mas, afinal, qual é a fun-
ção social da propriedade?

De forma resumida, a proprie-
dade atinge a sua função social 
quando o “dono” de determinado 
bem ou direito utiliza-o de forma 
apropriada e o coloca à disposi-
ção ou a serviço dos demais mem-
bros da sociedade. Este também é 
o caso da propriedade industrial?

A propriedade industrial, área 
da propriedade intelectual que trata 
das patentes, marcas, desenhos in-
dustriais e outros têm, em todos os 

países do mundo, como meta: (1) a 
divulgação dos inventos e criações 
que poderão servir de base para ou-
tras invenções ou copiados no fu-
turo e (2) a possibilidade da gera-
ção de novos produtos destinados 
a melhorar a condição de vida das 
pessoas. Este tipo de propriedade 
também cumpre indiscutível fun-
ção social, ao empregar centenas 
de milhares de pessoas.

Conteúdo da invenção
Desde o século XV, já nos pri-

meiros indícios de criação do sis-
tema de patentes, a propriedade 
industrial teve a sua função social 
bem determinada. Ora, ao se con-
ceder uma patente sobre determi-
nado produto, dando-se, em con-
seqüência, exclusividade relativa e 
por tempo determinado, a contra-
partida é a divulgação do conteú-
do da invenção, que, por sua vez, 
servirá de base para outras inven-
ções ou mesmo para reprodução 
de cópias. Estas podem ser coloca-
das no mercado por menor preço, 
uma vez que não houve, por parte 
dos copiadores, investimento em 
pesquisa e desenvolvimento. 

Há quem utilize uma inter-
pretação estreita do conceito de 
“função social” para tentar justi-
ficar que certos produtos não de-
veriam sequer ter direito a paten-
te, pois quem deles necessita não 
tem como adquiri-los. 

Ora, o acesso a produtos ne-
cessários ao bem-estar e à saú-
de da população carente é função 
do governo. Não por meio de ex-
propriação, desrespeito ou falta de 
proteção à propriedade de outros, 
mas pelo planejamento e prioriza-
ção de seus recursos que, afinal, 

pertencem à sociedade. Aliás, não 
fora pelo sistema de patentes, mui-
tos destes produtos sequer existi-
riam ou, se existissem, seus com-
ponentes e métodos de produção 
seriam mantidos como segredo in-
dustrial deixando de gerar a divul-
gação do conhecimento. 

O trabalho de criação e inven-
ção é sempre demorado e de resul-
tado incerto. Por isso ele precisa ser 
recompensado; para dar o devido 
incentivo à criação de novos pro-
dutos, novos processos que gera-
rão novos conhecimentos que es-
tarão disponíveis para toda a socie-
dade. Esta é a meta da proteção da 
propriedade industrial, que encon-
tra uma de suas melhores imagens 
no artigo primeiro, parágrafo oitavo, 
cláusula oitava da Constituição dos 
Estados Unidos da América:

“Para promover o progresso da 
ciência e das artes úteis, assegu-
rando, por tempo limitado aos au-
tores e inventores o direito de ex-
clusividade sobre seus respectivos 
escritos e descobertas.” 

Desde os seus primórdios, o 
conceito de propriedade intelec-
tual tem sido entendido como um 
“contrato entre o inventor e a so-
ciedade” para permitir uma maior 
divulgação do conhecimento, que 
é função social por excelência. 

A perdurar a visão estreita de 
que a função social de um deter-
minado bem implica seu aces-
so rápido e a baixo custo, com os 
governos tentando garantir este 
acesso por meio de controles de 
preços e de ataques à proprieda-
de industrial, não haverá, no futu-
ro, bem ou serviço disponível, pois 
inexistirão empresas economica-
mente saudáveis para criá-los. pe
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ReCÉM-eMpOssADA NA pResiDÊNCiA DA ABpi, A  

ADvOGADA JULiANA vieGAs qUeR AUMeNTAR A ReCeiTA, 

ATRAiR As eMpResAs DeTeNTORAs De MARCAs e pATeNTes, 

se ApROxiMAR DO iNpi e ReviTALizAR A eNTiDADe. 

ABpi De vOLTA 
pARA O FUTURO
POR RUBENY GOULART
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Aadvogada Juliana Viegas, que 
assumiu recentemente a pre-

sidência da Associação Brasileira 
da Propriedade Intelectual (ABPI), 
tem uma missão complexa pela 
frente. Palco, nos últimos anos, de 
disputas internas deletérias, que 
resultaram em cisões e dissidên-
cias, a ABPI, que está completan-
do 45 anos de existência, perdeu 
boa parte de seu prestígio intelec-
tual e força política. Caberá a Ju-
liana e sua nova diretoria promo-
ver, por um lado, a pacificação dos 
espíritos e, de outro, tirar a entida-
de da letargia da qual vinha sendo 
acometida nos últimos anos.

Juliana teve dificuldades para 
assumir a presidência da ABPI, no 
lugar de seu antecessor, o advo-
gado Gustavo Leonardos, do es-
critório Monsem Leonardos. Eleita 
em novembro do ano passado, foi 
impedida judicialmente de tomar 
posse por conta de um erro na 
apuração dos votos. Passou a en-
tão a liderar uma dissidência para 
a criação de uma nova entidade 
que, diga-se, tinha amplo apoio 
dos sócios. Somente em mar-
ço deste ano, depois de uma re-
contagem dos votos, tomou pos-
se. “Houve, de fato, um proces-
so traumático, que nos fez perder 
um tempo precioso, mas vejo nis-
so uma grande oportunidade para 
implementar o programa que sem-
pre defendemos”, diz Juliana.

De fato, se com a posse de Ju-
liana a entidade dissidente perdeu 
sua razão de ser, seu ideário trans-
formou-se na principal pauta pelo 
qual pretende debruçar-se a nova 
diretoria. No manifesto assinado 
pelos separatistas estão expressas, 
para bons e maus entendedores, a 

crítica à gestão anterior e, especial-
mente, a expectativa de renovação, 
princípio que, espera-se, norteie a 
nova gestão. Neste sentido, mere-
ce destaque o item que enfatiza a 
necessidade de se “prestar serviços 
relevantes aos associados e, espe-
cialmente às empresas detentoras 
de direitos de propriedade intelec-
tual, que de fato respondessem a 
suas necessidades e anseios”.

Entenda-se por associados 
cerca de 650 advogados e agen-
tes que participam dos cursos, pa-
lestras e outros serviços à dispo-
sição como revistas, livros e toda 
extensa literatura sobre proprieda-
de intelectual. E quanto às empre-
sas, estas, sim, usuárias de primei-
ra hora dos direitos de marcas e 
patentes? Não se sabe, mas pode 
estar aí, na reconhecida baixa inte-
ração com este segmento, um sin-
toma da perda gradativa de pres-
tígio da entidade. “O fato é que as 
pessoas jurídicas têm se afastado 
da ABPI por que não consideram 
que o custo-beneficio de ser sócio 
vale a pena”, reconhece Juliana.

Há, porém, disposição de mu-
dança. Um caminho a ser trilhado 
é o balanceamento, nos debates e 
palestras promovidos na entida-
de, entre os temas mais teóricos 
da propriedade intelectual, como 
estudos de casos, jurisprudências 
e outros assuntos de caráter práti-
co vividos pelas empresas. Em ou-
tra frente, o site da ABPI será rees-
truturado para conter informações 
relevantes para os detentores de 
marcas e patentes. Estão, inclusi-
ve, na mira da nova gestão as em-
presas brasileiras que começam a 
exportar suas marcas para o exte-
rior, como a Natura, ou as de por-

tfólio robusto na área de proprie-
dade intelectual, como a Vale do 
Rio Doce. “As empresas são práti-
cas, se a entidade estiver atuando 
no seu campo de interesse, elas 
voltarão a se filiar a ABPI”, apos-
ta Juliana.

Outra linha de ação da nova 
gestão segue na direção do Insti-
tuto Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI), com quem a ABPI 
mantém, institucionalmente, um 
equilíbrio instável. Entende-se. O 
órgão, apesar de reconhecida me-
lhoria, ainda sofre com a falta de 
agilidade e burocracia. Como a en-
tidade depende do INPI para a li-
beração de processos de registros 
de marcas e patentes, equilibra-se, 
ao mesmo tempo, numa postu-
ra crítica e amistosa. “Com o INPI, 
seremos críticos, mas construtivos, 
sempre na defesa dos interesses 
dos usuários de propriedade inte-
lectual”, simplifica Juliana. 

Tecnicamente, o relaciona-
mento com o INPI fica mais com-
plexo por conta da diversidade 
dos processos de marcas e paten-
tes, expressos nas particularidades 
de cada uma das suas diretorias. 
A ABPI quer dialogar mais com o 
INPI e flexibilizar certas exigências 
do órgão, como a de informações 
detalhadas, muitas vezes confi-
denciais, para analisar a capacida-
de de uma empresa ser a recepto-
ra de uma transferência de tecno-
logia. “Toma tempo, é desnecessá-
rio e oneroso para uma empresa, 
muitas vezes de porte e muito co-
nhecida, provar que tem a capa-
cidade de absorver determinada 
tecnologia”, explica Juliana. 

Há ainda a queixa recorren-
te de o INPI não considerar aver-
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báveis contratos de cost sharing 

agreement, em que as despesas 
com pesquisa e desenvolvimen-
to são rateadas entre várias em-
presas mundiais. “Ora, o Brasil está 
numa fase de estímulo à pesqui-
sa e inovação, e isso pode ser fei-
to tanto no Brasil como exterior”. 
“Já iniciamos o diálogo com o INPI 
neste sentido e as perspectivas são 
boas”, diz a presidente da ABPI. 

Outra das bandeiras da nova 
diretoria refere-se às práticas de 
governança corporativa. “É prio-
ridade, no momento, o planeja-
mento estratégico, para esclare-
cer claramente a missão, os valo-
res da ABPI”, diz Juliana, ao lem-
brar que a entidade que preside 
não é um órgão de classe, mas 
está voltada para o estudo e a di-
vulgação da propriedade intelec-
tual no Brasil. “A gestão tem que 
ser mais transparente para os as-
sociados, ter responsabilidade fi-
nanceira, dever de prestação de 
contas, mostrar para onde vão os 
fundos da ABPI”, diz a presidente 

da ABPI. Neste sentido, o esforço 
de aumentar o número de asso-
ciados, especialmente pessoas ju-
rídicas, está diretamente associa-
do à busca pelo aumento de re-
ceita da entidade.

A ABPI tem dois tipos de recei-
tas. As regulares, que derivam das 
anuidades pagas pelos associados 
e que servem para cobrir as des-
pesas do dia-a-dia; e as auferidas 
em eventos, que têm como pon-
to alto o seminário anual de Pro-
priedade Intelectual, a ser reali-
zado em agosto deste ano. Com 
apenas três funcionários, a entida-
de tem orçamento restrito, de tal 
forma que, qualquer nova despesa 
precisa de receita adicional, geral-
mente advinda de eventos. 

A nova sede da ABPI, no centro 
do Rio, é mais ampla que a ante-
rior, mas ainda carece de boas ins-
talações para as suas necessidades. 
Prova disso é que, desde a mudan-
ça, os livros que compõem o vasto 
acervo da biblioteca da entidade 
ainda estão encaixotados por falta 

de mobiliário. Equipamentos de vi-
deoconferência também fazem fal-
ta, uma vez que Juliana está insta-
lada em São Paulo.

Não é a primeira vez que Ju-
liana preside a ABPI. Ela esteve à 
frente da entidade por dois man-
datos seguidos, de 1996 a 1999, 
no emblemático período em que 
o Brasil votou e implementou a 
Lei 9.279/96, de Propriedade In-
dustrial. Foram anos movimenta-
dos para os escritórios de advoca-
cia, agentes e usuários de proprie-
dade intelectual e para as empre-
sas interessadas em marcas e pa-
tentes. Naquele momento havia 
uma causa e a propriedade inte-
lectual venceu. Hoje, as batalhas 
são mais pontuais. Estão na ordem 
do dia questões como a adesão 
do Brasil ao Protocolo de Madri e 
a defesa do cumprimento da Lei 
de Propriedade Intelectual, mui-
tas vezes vulnerável às interpre-
tações de conveniência de gover-
nos. Neste terreno, se for ambicio-
sa, Juliana terá muito que fazer. pe
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O MANAGeMeNT  
DO iNTANGíveL
BEATRIz AMORIM
ENCARREGADA DA DIvIsãO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E NOvAs TECNOLOGIAs  
DA ORGANIzAçãO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI)
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No final da década de 80, ao 
olhar para o modelo de cres-

cimento econômico da Coréia, O 
Brasil procurou entender as razões 
que fizeram com que os indicado-
res de competitividade e os efei-
tos sentidos na qualidade de vida 
daquele país asiático alcançassem 
índices invejáveis de desenvolvi-
mento. O exemplo coreano refor-

çou ainda mais a idéia schumpete-
riana de que conhecimento e ino-
vação estão no centro dos avan-
ços da indústria e do comércio. 

Finalmente, já na era em que 
China e Índia chamam a atenção 
do mundo, o Brasil implemen-
ta uma política industrial em que 
tecnologia apresenta-se como 
ele mento-chave para ganhos sus-
tentáveis. O modelo de substitui-
ção de importações e escolhas de 
não-adoção de medidas planeja-
das para indústria deu lugar à Po-
lítica, Industrial, Tecnológica e de 
Comércio Exterior (Pitce) e a ini-
ciativas fundamentais como a Lei 
de Inovação. 

A edição de 8 de novembro de 
2007 da Revista The Economist ofe-
rece uma longa matéria sobre os 
resultados e desafios dos dois no-
vos candidatos a protagonistas do 
mundo globalizado. Um dos as-
pectos apontados como estraté-
gico para a crescente importância 
das economias indiana e chinesa 
é justamente o sério investimento 
em um capital humano altamen-
te treinado e de elevado nível téc-
nico e científico. No caso brasilei-
ro, o estabelecimento das referi-
das políticas governamentais têm 
ajudado a inserir inovação na pau-
ta de prioridades, seja de institui-
ções públicas, seja de empresas 
que buscam conquistar ou conso-
lidar ganhos de mercado. Capaci-
dade científica necessária para co-

locação em prática de tais metas 
já existe, resultado de um esforço 
iniciado na década de 50. 

No entanto, no atual momento 
chamado por Manuel Castells de 
Era da Informação, cresce a de-
manda por novos tipos de pro-
fissionais que militam na inter-
face da ciência, tecnologia, ino-
vação e propriedade intelectual. 
Cresce a necessidade de forma-
ção de recursos humanos que ve-
nham ocupar-se do gerenciamen-
to de conhecimento. Tais gerentes 
devem ser capazes de compreen-
der a função de departamentos 
de pesquisa e desenvolvimento, 
unidades de negociação e prote-
ção de tecnologia e, ainda, de fa-
cilitar a comercialização de intan-
gíveis levando em conta oportuni-
dades de mercado. Sem esse novo 
profissional, instituições âncoras 
das políticas do governo, a saber, 
instituições de ciência e tecnolo-
gia, agências de fomento e indús-
tria, terão dificuldades de avançar 
no jogo da economia baseada em 
inovação. Esse jogo requer a for-
mação e atuação de gerentes do 
conhecimento.

No caso do Brasil, universida-
des e centros de pesquisas são 
responsáveis por grande parte 
do conhecimento gerado no país, 
uma vez que ainda são as institui-
ções acadêmicas que absorvem 
80% dos mestres e doutores e re-
cebem grande parte do investi-

A CONCessÃO De pATeNTes TeM FUNDAMeNTO 
CONsTiTUCiONAL, esTANDO seUs pRessUpOsTOs 

LeGAis DeFiNiDOs eM Leis ORDiNÁRiAs
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mento destinados à pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). A Lei de 
Inovação prevê que instituições 
de ciência e tecnologia se utili-
zem de Núcleos de Inovação Tec-
nológica (NITs) para a gestão de 
sua propriedade intelectual. Nes-
se caso, quem seriam os profissio-
nais a serem recrutados para atua-
rem em tais NITs? 

Desde 1980, por meio do 
Bayh-Dole Act que transferiu para 
as universidades o direito de se-
rem titulares de suas patentes, o 
Governo americano vem assistin-
do a um aumento significativo no 
número de Escritórios de Transfe-
rência de Tecnologia (Technolo-
gy Transfer Offices - TTOs), esta-
belecidos por instituições acadê-
micas. A alocação de profissionais 
atuando em gestão de tecnologia 
acompanhou tal crescimento, con-
forme demonstra a tabela abaixo.

Vale destacar um estudo desen-
volvido pelo Milken Institute (De-
Vol, Ross & Bedroussian, Armen, 
Mind to Market: a Global Analysis 
of University Biotechnology Trans-
fer and Commercialization, Sep-
tember, 2006, Milken Institute) em 
que se aponta a importância do re-
crutamento de gerentes de tecno-
logia como fator central de suces-
so de TTOs nos EUA. Tal estudo re-

vela que para cada dólar investi-
do no engajamento de profissio-
nais, os referidos escritórios rece-
bem um pouco mais de seis dóla-
res em renda proveniente de acor-
dos de licenciamento de tecnolo-
gia. Nessa mesma linha, a AUTM 
(Association of University Techno-
logy Members) ressalta que: “o su-
cesso de programas de transferên-
cia de tecnologia depende do seu 
corpo de gerentes, que inclui pes-
soal especializado em licenciamen-
to e em gestão”. Acrescenta que 
devem ser criadas condições para 
que haja um aumento no núme-
ro de gerentes de tecnologia, bem 
treinados e competentes. 

No rol das competências dos 
novos profissionais do conheci-
mento, estejam eles em institui-
ções de C&T ou em empresas, está 
a capacidade de enxergar “novida-
de”, avaliando a melhor estratégia 
para sua proteção. Vai, ainda, mais 
além. Os novos gerentes de seto-
res centrados em conhecimento 
precisam ser bons negociadores, 
compreendendo que o objeto de 
seu trabalho já não é mais baseado 
em ativos tangíveis, e sim em pro-
priedade intelectual cuja valoração 
é outro grande desafio a ser ultra-
passado. Quem lida com tecnolo-
gia deve ter condições de decidir 

sobre o destino do conhecimento 
desenvolvido. Por vezes empresas 
vêem no licenciamento o melhor 
destino para parte do seu portfolio 
de patentes. Outras patentes desti-
nam-se a proteger o negócio e al-
gumas podem facilitar o acesso a 
conhecimentos gerados por outros 
por meio de licenciamentos cruza-
dos. Estratégias para construção e 
gestão de um portfolio de patentes 
devem ser definidas para aumen-
tar a capacidade das empresas de 
competir num mercado dinâmico 
e internacionalizado. 

No contexto dos novos geren-
tes do conhecimento deverão es-
tar aqueles capazes de redigir, 
com eficiência, um pedido de pa-
tente. Muitas matérias na impren-
sa têm chamado a atenção para o 
baixo número de depósitos de pa-
tentes no Brasil efetuados por re-
sidentes, que alcança hoje uma 
média de 30% do total dos pedi-
dos apresentados ao Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial. 
É verdade que tal índice não re-
flete a capacidade tecnológica do 
País. No entanto, a preocupação 
deveria também se estender para 
o fato de que muitos desses pedi-
dos não se convertem em paten-
tes por estarem mal elaborados. 
Apenas 10% do total de patentes 
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concedidas são de residentes. O 
redator de patentes também re-
quer uma formação especial, uma 
vez que precisa ter sólido conhe-
cimento técnico, sabendo aplicá-
-lo dentro de parâmetros defini-
dos por regras jurídicas, estando, 
ainda, consciente da dimensão 
do mercado que pretende prote-
ger. Quantos engenheiros ou bio-
tecnólogos bacharéis em Direito 
existem no Brasil? Eles são raros. 
No contexto da competição tec-
nológica, precisam ser multiplica-
dos. Tal formação híbrida pode ser 
estratégica para elevar o nível da 
qualidade das patentes nacionais. 

Está claro também que as pre-
ocupações em torno dessas novas 
atividades profissionais não devem 
limitar-se à esfera da proteção do 
intangível. O maior desafio ainda 
é transformar propriedade intelec-
tual em riqueza. O gerenciamento 
de um portfolio de intangíveis deve 
basear-se na busca de ganhos de 
mercado e de competitividade. A 
patente deve ser um ativo e não 
somente um escudo. Nesse senti-

do, competências na esfera da ne-
gociação e do licenciamento de 
tecnologia são essenciais. Habilida-
de gerencial nesses campos tam-
bém requer a atenção dos setores 
público e privado. Quantas empre-
sas brasileiras tratam proprieda-
de intelectual como ativos estra-
tégicos e quantas delas dispõem 
de gerentes capazes de otimizar 
ganhos financeiros e de mercado 
por meio de exploração de intan-
gíveis? Quantos programas de for-
mação em licenciamento de tecno-
logia existem no país?

O gerenciamento de PI pres-
supõe também o desenvolvimen-
to de estratégias em torno da va-
loração de intangíveis. Valorar 
uma marca e especialmente uma 
patente surge como mais um dos 
novos desafios não só de geren-
tes, como também de atores do 
setor financeiro e de profissionais 
das agências de fomento. Como 
dar valor à propriedade intelec-
tual de uma empresa que neces-
sita de recursos e apresenta seu 
portifolio de patentes, juntamen-

te com bens materiais, como ga-
rantia para empréstimos e finan-
ciamentos? Qual o profissional ca-
paz de conduzir tal desafio de va-
lorar patentes?

Políticas industriais centradas 
em inovação devem considerar a 
necessidade da geração urgente 
de novas competências. Oferta de 
treinamento em temas como ge-
renciamento de intangíveis ainda 
não existe de maneira estruturada. 
O tão esperado salto de competi-
tividade baseado em tecnologia 
depende também da formação 
desses novos profissionais com 
habilidades que passam pelo en-
tendimento de propriedade inte-
lectual no contexto de estratégias 
de negócios. Não se pode tratar os 
desafios da inovação, sem consi-
derar a implementação de inciati-
vas que trabalhem a formação e a 
retenção de gerentes preparados 
para um ambiente econômico ba-
seado em conhecimento. Não fa-
zê-lo pode colocar-nos como es-
pectadores de mais uma onda 
inovadora vinda do oriente. pe

NO ROL DAs COMpeTÊNCiAs 
DOs NOvOs pROFissiONAis DO 
CONHeCiMeNTO, esTÁ A CApACiDADe 
De eNxeRGAR “NOviDADe”, 
AvALiANDO A MeLHOR esTRATÉGiA 
pARA sUA pROTeÇÃO
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A CRiAÇÃO De TRiBUNAis De pRiMeiRA e seGUNDA iNsTâNCiAs 
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TRiBUNAis  
qUe FAzeM A 
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Da necessidade de atender 
uma demanda alta de pro-

cessos complexos envolvendo a 
Propriedade Intelectual (PI), sur-
giu um novo cenário no meio ju-
rídico brasileiro. Ao criar tribunais 
especializados no tema, a Justiça 
não apenas elevou a qualidade 
das discussões e do embasamen-
to das decisões judiciais, mas so-
bretudo trouxe agilidade no julga-
mento dos casos da PI. 

O primeiro passo foi dado em 
2002 com a criação de quatro va-
ras (35ª, 37ª, 38ª, 39ª) especializa-
das em PI no Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ) De ime-
diato houve uma redução drásti-
ca no tempo para solucionar os 

processos de propriedade inte-
lectual, o que fez com que, quatro 
anos depois, a especialização nes-
ta matéria fosse estendida tam-
bém à segunda instância, nas 1ª 
e 2ª Turmas do Tribunal Regional 
Federa (TRF). 

Hoje uma ação é decidida em 
menos de dois anos na primeira e 
segunda instância. A redução no 
prazo de julgamento é surpreen-
dente quando comparada ao pe-
ríodo anterior à especialização, 
época em que os julgamentos 
eram partilhados por todas as va-
ras e alguns processos tramitavam 
até 20 anos na Justiça, sem expec-
tativa de julgamento. “Seis anos 
depois da mudança estes tribu-

nais passaram a ser os mais ágeis 
do país”, comentou o advogado 
Luiz Edgard Montaury Pimenta, 
do Escritório Montaury Pimenta.

Na primeira e segunda turmas 
do Tribunal Regional Federal (TRF) 
da 2ª Região os resultados da es-
pecialização falam por si. Desde 
o ano passado o estoque de pro-
cessos relativos ao tema foi zera-
do. “Até três anos atrás, as causas 
de PI eram deixadas de lado, hou-
ve uma mudança radical”, desta-
ca o desembargador André Fon-
tes, que presidiu a segunda turma 
especializada em Propriedade In-
telectual do Tribunal Regional Fe-
deral (TRF) à época das mudanças. 

Em parte, os resultados positi-
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O ARBíTRiO CONTRA A MOROsiDADe

Simplicidade e redução de custos. É o que pro-
mete a câmara arbitral de Propriedade Intelec tual. 
O uso da arbitragem para solucionar conflitos en-
volvendo a questões de Propriedade Intelectual 
está em vias de se tornar realidade também no Bra-
sil. A iniciativa – inédita no país – está sendo cos-
turada pela Federação das Indústrias do Rio de Ja-
neiro (Firjan) e a Associação Brasileira dos Agentes 
da Propriedade Intelectual (Abapi). “Os benefícios 
de levar uma disputa para uma câmara arbitral es-
tão nas alternativas que oferecem à morosidade e 
aos altos custos que a Justiça representa”, garante 
a presidente da Abapi, Claudia Luna.

Hoje, a saída para quem quer fugir dos tribu-
nais tem sido buscar as câmaras de arbitragem no 
exterior, como a Corte Internacional de Arbitragem 

(CCI), na França, ou Centro de Arbitragem da Orga-
nização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). 
“Percebemos que há uma demanda alta no País 
para solucionar disputas fora do Judiciário, sobre-
tudo porque observamos que muitos casos são le-
vados para as cortes internacionais”, comenta Cláu-
dia Luna. 

Várias questões práticas ainda precisam ser de-
batidas e solucionadas para se poder fazer uso da 
arbitragem na solução de conflitos envolvendo a 
PI no Brasil, mas, segundo a presidente da Abapi, 
a Câmara de Arbitragem deve sair do papel ainda 
este ano. “Acreditamos que vá ter grande procura 
porque vai ser uma solução alternativa de disputa”, 
diz ela. “O judiciário, mesmo com as varas especia-
lizadas, ainda está sobrecarregado”.

vos podem ser atribuídos ao siste-
ma de trabalho, que mudou com-
pletamente. Há dois anos, todo 
mês, durante uma semana, as duas 
turmas do tribunal interrompem to-
dos os outros processos para julgar 
os de Propriedade Intelectual “Ago-
ra vencemos a pauta da PI, isso é 
único no Brasil” ressalta Fontes.

Para especialistas, o ganho 
com esta iniciativa vai além da efi-
ciência e agilidade. “Quando o po-
der judiciário confere esta condi-
ção da especialidade nota-se que 
há uma cultura de PI se formando 
na sociedade”, comenta o procu-
rador-geral do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI), 
Mauro Maia. Para ele a especiali-
zação da Justiça só veio confirmar 

o bom momento da PI no País. “As 
decisões passaram a ser feitas com 
mais base e as sentenças envol-
vem discussões muito interessan-
tes”. De fato, é consenso de que 
os grandes debates na primeira e 
segunda turmas decorrem de jul-
gamentos da PI. “Nem o Direito 
Penal suscita discussões tão calo-
rosas”, diz Maia. 

Para estar em sintonia com 
este novo ambiente o próprio INPI 
teve que rever a postura e a atu-
ação de sua procuradoria. “Não tí-
nhamos a rotina dos escritórios de 
advocacia e nem a percepção da 
relevância do tema”, revela Maia. 
Para acompanhar toda esta evo-
lução os contatos regulares com 
os magistrados e as sustentações 

orais passaram a ser habituais na 
procuradoria do INPI. 

Jurisprudência 
A mudança de postura do INPI 

foi estratégica. Afinal, os juízes da 
segunda região do TRF são os que 
estão firmando entendimentos em 
torno da PI e definindo jurispru-
dência. Já há, por exemplo, no TRF 
um entendimento firme na ques-
tão de patentes farmacêuticas – 
contrária a teses de projeção de 
prazos. Entre boa parte dos magis-
trados prevalece o entendimento 
de que a revalidação das patentes 
fere a Constituição sob muitos as-
pectos. O resultado é que algumas 
decisões recentes não agradaram 
nem um pouco às indústrias far-
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macêuticas, mas foram festejadas 
pelo INPI. “Nossa estratégia de 
produzir uma mudança de enten-
dimento não é mansa nem pacífi-
ca”, diz Maia. “É um longo traba-
lho de convencimento.”

Um caso clássico aconteceu em 
2006, quando os desembargadores 
da primeira Turma do TRF da 2a. 
região negaram, por unanimida-
de, a extensão da patente do Pla-
vix, do laboratório Sanofi-Aventis. 
“Aqui no tribunal o que fazemos 
é aplicar a Constituição e buscar o 
equilibro entre o inventor, o prote-
gido e a sociedade, esse é o sím-
bolo no TRJ”, afirma o desembar-
gador Fontes. “Em todos os outros 
países os escritores, juristas e estu-
diosos dão o tom do equilíbrio à 

PI.” No Brasil, ao contrário, segun-
do Fontes, a grande parte dos es-
tudiosos está na advocacia, o que 
gera interpretações pro domo sua 

(do latim: só na vantagem do clien-
te). “Isto tira a cientificidade da PI e 
o equilíbrio da matéria”, esclarece.

No enfrentamento com juízes 
e desembargadores a indústria 
dos remédios tem buscado sair da 
esfera dos tribunais do Rio de Ja-
neiro. A quase totalidade da fuga 
é por conta das patentes de re-
médios, segundo o procurador do 
INPI. “Há uma estratégia das em-
presas não ajuizarem mais as suas 
ações de patentes aqui na segun-
da região e vão buscar a proteção 
jurisdicional em Brasília, para a pri-
meira instância”, conta Maia. 

A idéia de especialização de juí-
zes e desembargadores em Proprie-
dade Intelectual, na análise do INPI, 
deve ser pensada também em Brasí-
lia, até mesmo pelos tribunais supe-
riores. “Hoje o STJ dá uma tratamento 
para a PI de cunho privativista, mas o 
sistema tem que ser norteado pelo in-
teresse público por que a PI tem uma 
função social”, diz o procurador. “O di-
reito não muda, mas a percepção do 
caso poderia ser outra.“ 

A especialização, ao que tudo 
indica não deve ficar realmente 
limitada ao Rio de Janeiro. O de-
sembargador André Fontes lem-
bra que a especialização por en-
quanto beneficia somente causas 
que envolvem o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI), já 
que o TRF não julga os incontá-
veis casos sobre violação de di-
reitos de marcas e patentes entre 
particulares. Segundo o desem-
bargador, o estado de São Pau-
lo deve responder por 90 ou 95% 
das questões de PI entre particu-
lares. Nos tribunais de São Paulo 
uma ação de PI envolvendo par-
ticulares não é solucionada em 
menos de quatro anos, razão pela 
qual muitos advogados tendem a 
trazer suas causas para o Rio de 
Janeiro

O advogado Luiz Edgard Mon-
taury Pimenta, é um dos defenso-
res da especialização. “A produtivi-
dade destes tribunais é muito su-
perior ao de outros tribunais do 
País.” afirma. Para Fontes a espe-
cialização é uma tendência mun-
dial. “O tribunal deve manter um 
ritmo de estudo permanente, ou-
vir todas as instituições, univer-
sidades, instituições privadas e o 
terceiro setor”, conclui. pe
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peLA DeFesA DAs MARCAs  
BRAsiLeiRAs NO exTeRiOR
LUIz EDGARD MONTAURY PIMENTA E CLARIssA CAsTRO JAEGGER
ADvOGADOs DO EsCRITóRIO MONTAURY PIMENTA

A preocupação das empresas 
brasileiras com a proteção de 

suas marcas é relativamente recen-
te. Décadas atrás, ainda não exis-
tia uma consciência quanto à im-
portância da função da proprie-
dade industrial no mercado bra-
sileiro. Por essa razão, era comum 
a não-adoção de práticas eficazes 
para proteção de signos distinti-
vos quando do lançamento de um 
novo produto ou serviço. De fato, 
esse panorama vem mudando e a 
preocupação de verificação da dis-
ponibilidade de uma nova marca a 
ser lançada passou a ser fator im-
portante, ou mesmo, determinan-
te, para o seu lançamento.

Todavia, a proteção de uma 
marca somente no território bra-
sileiro deixou de ser suficiente 
para algumas empresas. O cená-
rio mundial ganhou novas propor-
ções com a globalização e a inter-
net, informações são hoje instan-
taneamente obtidas e divulgadas, 
operando mudanças estruturais, 
financeiras e políticas nos países e 
principalmente nas empresas. Atu-
almente muitos empresários brasi-
leiros já pensam globalmente, vi-
sando desfrutar das vantagens e 
oportunidades de novos merca-
dos, via exportação, licenciamen-
to ou por intermédio de um siste-
ma de franquia. 

A falta de uma cultura ou mes-
mo informação a respeito de pro-
teção de seus direitos de proprie-
dade industrial (marcas, patentes) 
em outros mercados tem levado 
empresas brasileiras a enfrentar 
problemas graves, até mesmo de 
se ver impedidas de atuar nesses 
mercados. 

Cada vez mais, de alguns anos 
pra cá, empresas brasileiras têm se 
surpreendido ao tomar conheci-
mento de que sua marca já foi re-
gistrada – ou está em vias de – por 
um terceiro. Com mais freqüência 
do que se imagina, terceiros regis-
tram marcas brasileiras conhecidas 
em determinado ramo de ativida-
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de, e isso por diversas razões, den-
tre as quais destacamos as seguin-
tes: 1) impedir o ingresso de mais 
um concorrente naquele mercado; 
2) impedir que se utilize de um ou-
tro fornecedor naquele país (mui-
to comum em países asiáticos); 3) 
beneficiar-se da reputação daquela 
marca, lançando produtos ou servi-
ços naquele mercado, sem que te-
nha obtido qualquer licença nesse 
sentido; ou 4) para negociá-la com 
seu verdadeiro titular, normalmen-
te por valores exorbitantes.

Diversas marcas genuinamente 
brasileiras, tais como SALINAS, SPO-
LETO, GOL, O GLOBO, SANDPIPER, 
GULA GULA, FLAMENGO, já enfren-
taram obstáculos ao tentar ingres-
sar em outros mercados. Nesse to-
cante, alguns casos que tiveram 
destaque merecem ser citados.

Após quatro anos envolvida 
em uma disputa judicial no Mé-
xico, foi que a MKT Licenciamen-
tos Ltda. pôde comercializar seus 
biquínis SALINAS no México. A 
marca havia sido registrada por 
uma empresa local, que impediu 
por vários anos a distribuição dos 
produtos genuínos brasileiros no 
mercado mexicano. 

Problema semelhante sofreu 
a Spoleto Franchising Ltda. cuja 
marca SPOLETO foi registrada na 
Colômbia por uma empresa lo-
cal, que inclusive abriu diversos 
restaurantes do mesmo gênero 
e nome em Bogotá. A partir daí, 
providências legais vêm sendo to-
madas para anular o registro feito 
pela empresa colombiana. 

Apesar de sua importância, 
entretanto, poucas empresas bra-
sileiras exportadoras têm conhe-
cimento dos benefícios que o re-

gistro da marca no exterior pode 
lhes trazer, evitando que tercei-
ros, agindo de boa ou má-fé, re-
gistrem antes marca idêntica e/ou 
semelhante. Além dos transtornos 
enfrentados ao verificar que sua 
marca já foi registrada por em-
presa não autorizada, tais como, 
a demora – normalmente longa 
– em disputas sem poder explo-
rar aquele mercado; custos eleva-
dos com adoção de medidas le-
gais; custos com tradução de do-
cumentos e provas para a língua 
local; produção de provas antigas 
a fim de comprovar anterioridade 
e notoriedade; e, principalmente, 
a incerteza de resultados.

Proteção abrangente
Vale ressaltar que é bastante 

razoável a relação custo/benefício 
de se agir preventivamente, ou 
seja, registrando marca nos países 
de interesse e potencial interesse, 
assim como em alguns países-cha-
ve com probabilidade maior de 
problemas, sobretudo comparan-
do-se com o elevado custo que se 
incorrerá com a tomada das me-
didas legais cabíveis naquele país. 

Na Argentina, por exemplo, 
o processamento de um pedido 
de registro de marca leva em tor-
no de doze meses, tempo relativa-
mente curto se comparado à mé-
dia mundial; todavia, impugnações 
como oposições, procedimentos 
de nulidade e caducidades tornam 
qualquer procedimento mais len-
to, além de aumentar substancial-
mente os custos envolvidos. 

No Paraguai, por sua vez, país 
onde ocorre com maior freqüên-
cia a prática da pirataria de mar-
cas, sobretudo brasileiras, é impor-

tante impedir que empresas locais 
registrem marcas de empresas 
brasileiras em seus próprios no-
mes, e os produtos por essas em-
presas fabricados passem a ser “le-
gais”, e que ingressem em outros 
países, inclusive no Brasil, como se 
fossem originais. Pode-se, em tese, 
combater o ingresso de tais pro-
dutos em nosso país, mas a pro-
dução local com a marca só pode-
rá ser evitada mediante a anula-
ção do respectivo registro no INPI 
ou Justiça do Paraguai.

Em relação ao registro de mar-
ca na Europa, atualmente exis-
te um sistema, denominado Mar-
ca Comunitária, por intermédio do 
qual é possível se obter registro de 
marca em 27 países mediante um 
único depósito: Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Bulgária, Chipre, República 
Checa, Dinamarca, Eslováquia, Eslo-
vênia, Espanha, Estônia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itá-
lia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, 
Malta, Países Baixos, Polônia, Por-
tugal, Reino Unido, Romênia e Sué-
cia. Esse sistema garante às empre-
sas brasileiras uma proteção, sem 
dúvida, mais abrangente, além de 
uma considerável redução de cus-
tos, quando comparados àqueles 
relativos ao registro de marca em 
cada país.

Assim, o titular de uma mar-
ca que a registra em diversos paí-
ses ou territórios, nos quais presta 
seus serviços ou faz circular seus 
produtos, possui não só a exclusi-
vidade de uso dela naquelas res-
pectivas jurisdições, como tam-
bém está capacitado a tomar to-
das as medidas judiciais e extraju-
diciais cabíveis na defesa de seus 
direitos e interesses. pe
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COCA-COLA  
COM GOsTO  
De MATO
POR ANDRéA FERREIRA

eNGAJADA NA ONDA veRDe, A FiLiAL BRAsiLeiRA DA 

COCA-COLA iNvesTe ANUALMeNTe R$ 9 MiLHOes eM 

pROGRAMAs sOCiOAMBieNTAis e sUpeRA As MeTAs 

De sUsTeNTABiLiDADe pRATiCADAs eM sUAs OUTRAs 

UNiDADes MUNDiAis.
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ReCiCLAGeM De eMBALAGeNs

Por ser a principal matéria-prima da empresa, a 
água é um ponto primordial, mas as embalagens, 
de alumínio e de plástico, também são uma pre-
ocupação da companhia. A reciclagem foi a solu-
ção encontrada para amenizar os impactos ao meio 
ambiente. Com o programa Reciclou, Ganhou, cria-
do em 1996, o país é hoje recordista na reciclagem 
de alumínio, com um índice de 96%. A vantagem é 
que, quando se recicla, são economizados 95% da 
energia necessária para produzir uma latinha pela 
primeira vez. Cada tonelada de alumínio usado que 
se recicla significa uma economia de 5 mil quilos 
de bauxita.

T omar uma Coca-Cola já foi si-
nônimo de despojamento, li-

berdade, emoção pra valer ou ato 
de puro hedonismo. Nestes tem-
pos de ameaça ao planeta, po-
rém, beber a fórmula mágica, que 
já foi chamada de tônico do cére-
bro. e é um dos maiores sucessos 
comerciais da história, pode signi-
ficar um voto de amor à nature-
za. Hoje, Coca-Cola é isso aí: mais 
do que vender refrigerante, tra-
ta-se de abraçar uma nova causa 
e, claro, atender a um novo per-
fil de consumidor, mais preocupa-
do e engajado com as causas am-
bientais. 

O fato é que a onda verde que 
tem varrido o planeta transformou 
a Coca-Cola em uma das empre-
sas mais ativas na causa da pre-
servação do meio ambiente. Neste 
quesito, a filial brasileira acumula 

prol de preservação ambiental ou 
social. É com base nesta certeza, 
endossada pelo comportamento 
do consumidor no resto do mun-
do, que a Coca-Cola investe anual-
mente mais de R$ 9 milhões em 
projetos socio-ambientais.

No Brasil, um dos maiores mer-
cados mundiais de refrigerantes, a 
cada ano são consumidos 8,53 bi-
lhões de litros de produtos Coca-
-Cola. Dividindo esse número pela 
população do país, significaria que 
cada um dos 183 milhões de bra-
sileiros bebem, por ano, 46 litros 
de algum dos produtos da empre-
sa. Não é fácil visualizar o que re-
presenta um volume tão arrebata-
dor, mas corresponde, por exem-
plo, a uma Lagoa Rodrigo de Frei-
tas e meia, ou a 3.100 piscinas 
olímpicas cheias. São formas de 
se mensurar o sucesso da empre-
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prêmios de reconhecimento den-
tro da própria organização mun-
dial, ultrapassando metas de sus-
tentabilidade praticadas em suas 
outras unidades. “Uma nova pos-
tura está começando a brotar na 
mente do brasileiro e já pesa na 
sua decisão de consumo”, diz José 
Mauro de Moraes, Diretor de Meio 
Ambiente da Coca-Cola do Brasil, 
que engloba uma estrutura inte-
grada por um gerente, dois asses-
sores e 17 coordenadores. 

Empresas como a Coca-Cola, 
antenadas com a nova realidade 
ambiental, costumam antecipar-
-se às tendências. Segundo Mora-
es, quando questionados em pes-
quisas de comportamento, muitos 
consumidores admitem que pa-
gariam 1% a mais no valor de um 
determinado produto de uma em-
presa que fizesse alguma ação em 

Presente em 24 estados, através de 35 coopera-
tivas, o programa já promoveu a coleta e a recicla-
gem de 180 milhões de embalagens pós-consumo, 
além de conscientizar e gerar empregos para popu-
lação de rua, que atua catando as latas pelas cida-
des. A meta da companhia é chegar a todos os es-
tados brasileiros até o fim deste ano.

No caso das embalagens PET, de plástico, o 
percentual de garrafas recicladas cai pela metade 
(47%), mas os executivos da empresa garantem que 
esse número deve aumentar em breve. Já está em 
consulta pública, com permissão prevista para este 
ano, a produção de embalagens de alimentos com 
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sa, que, teve no último ano um 
crescimento de 16% nas vendas. 

A boa qualidade da água é 
uma das bandeiras ambientais da 
Coca-Cola e tema de dois de seus 
principais projetos. Um deles é o 
Água das Florestas Tropicais, que 
visa à recuperação das bacias hi-
drográficas brasileiras. Em parceria 
com a Fundação SOS Mata Atlân-
tica e investimento de R$ 27 mi-
lhões, a empresa promoverá até 
2011 o replantio de 3,3 milhões de 
árvores nas margens dos rios, au-
mentando a qualidade e a quanti-
dade da água na natureza. A fase 
inicial está sendo realizada na Ser-
ra do Japi, Alto Tietê, no estado de 
São Paulo. 

Para garantir a eficácia no pro-
cesso de purificação da água, a 
Coca-Cola aposta na conscien-
tização e participação da popu-

lação. Com o projeto Gestão Só-

cioambiental da Água, a empresa 
mobiliza os habitantes das regi-
ões ribeirinhas no monitoramen-
to e análise da qualidade da água 
através de amostras recolhidas de 
vinte bacias hidrográficas brasilei-
ras. Para capacitar esses “fiscais” 
são realizados seminários e encon-
tros técnicos que educam e pro-
movem aproximação com a em-
presa, comunidades envolvidas, 
representantes dos setores públi-
cos e responsáveis pela gestão da 
água. O projeto fornece 200 kits 
de análise e conta com a partici-
pação de oito mil pessoas.

Fim do desperdício
Acabar com o desperdício 

de água na produção das bebi-
das também é uma prática anti-
ga da empresa que, neste quesi-

to, vem batendo recordes a cada 
ano. Com o programa Água Limpa, 
a Coca-Cola busca reduzir o con-
sumo, evitar o desperdício, reuti-
lizar e buscar fontes alternativas 
de água. O resultado foi a média 
de consumo de 2,1 litros de água 
para cada litro de bebida produ-
zido em 2007, uma redução de 
4% com relação a 2006. A iniciati-
va não é nova: há 10 anos, o con-
sumo de água da empresa era de 
5,4 litros por litro de bebida pro-
duzida.

Segundo Moraes, a meta é 
atingir um nível de compensa-
ção equivalente ao volume que a 
empresa retira do meio ambiente 
no processo de produção. “Nossa 
grande ambição é não gastar mais 
de um litro de água para cada li-
tro de bebida produzido”, diz ele. 
“Gostaríamos de um dia conseguir 

utilização de resina PET reciclada, conhecida e pra-
ticada na Europa e nos Estados Unidos como bottle-

-to-bottle. A nova prática deve representar um au-
mento de 10% a 15% na reciclagem de PET.

Segundo o diretor de Meio Ambiente da Coca-
-Cola, José Mauro de Moraes, água e embalagens 
são os principais focos dos 142 projetos da empre-
sa. Em todos, procura-se aliar o lado ambiental com 
o social, o que se verifica, por exemplo, no envol-
vimento com as cooperativas: os 17 fabricantes da 
Coca-Cola apóiam pelo menos uma instituição, esti-
mulando a preservação ambiental e inserindo pesso-
as que estariam excluídas no mercado de trabalho.
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MATÉrIAS-PrIMAS E MATErIAIS 
• Utilização de resina PET reciclada em racks 
e expositores.
• Eliminação dos gases CFC/HFC em refrige-
radores.

UNIdAdES dE PrOdUçãO
• Co-geração de energia associada à produ-
ção de CO2.
• Aumento da reciclagem de água e capta-
ção da água da chuva.
• Painéis solares para aquecimento da água.
• Uso de fontes alternativas de combustíveis 
como a biomassa.
• Utilização de máquinas de alto desempenho.

EMBALAgENS
• Garrafas plásticas PET de baixo peso.
• Uso de embalagens metálicas somente 
onde existem programas de reciclagem.

dISTrIBUIdOrES
• Otimização dos processos de distribuição 
com a redução do uso dos caminhões.
• Desenvolvimento de iniciativas conjuntas 
de estímulo à reciclagem.

ArMAzENAMENTO
• Aplicação de modelos mais seguros e efi-
cientes de estocagem.
• Desenvolvimento de solução para maior 
visibilidade de cada um dos elos de cadeia 
de suprimentos.
• Redução de perdas e aplicação do sistema 6 
sigma (programa de redução de desperdício).
• Otimização das operações para redução de 
falhas e acidentes.

SISTEMA dE TrANSPOrTE
• Emprego de combustíveis alternativos (gás 
natural, etanol, biodiesel).
• Maior eficiência e dinâmica no traçado das 
rotas.
• Desenvolvimento de sistemas visando à re-
dução de distâncias e a economia de com-
bustíveis.
• Teste de novos protótipos de unidades de 
refrigeração que utilizam o CO2 em substi-
tuição ao HFC-13a.
• Controle de emissão de gases na frota. 

CONSUMIdOrES
• Programas de reciclagem e ações específi-
cas para coleta de resíduos de embalagens.
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NOssA GRANDe AMBiÇÃO É NÃO GAsTAR 
MAis De UM LiTRO De ÁGUA pARA CADA 
LiTRO De BeBiDA pRODUziDO

JOsÉ MAURO De MORAes
DiReTOR De MeiO AMBieNTe DA COCA-COLA DO BRAsiL

pas segue a mesma linha e já mo-
tivou mais de 15 mil voluntários a 
recolherem lixos em mais de 250 
quilômetros de margens de praias, 
de Norte a Sul do País.

Educação vem de casa
Seguindo a máxima de que 

educação vem de casa, a compa-
nhia implementou uma série de 
práticas na produção que reduzi-
ram os danos ao meio ambiente. 
Prova disso é que as fábricas da 
Coca-Cola no Brasil apresentam um 
consumo de energia de 0,34 mj/li-
tro, menor do que a companhia no 
resto do mundo, de 0,52 mj. 

A emissão de gases pela fro-
ta de caminhões da empresa tam-
bém sofreu uma redução substan-
cial com a Operação Qualidade do 

Ar. O programa envolve cerca de 
nove mil veículos pesados e gerou 
uma economia anual de 10 mi-
lhões de litros de combustível, o 
que equivale a cerca de R$13 mi-
lhões. Outra iniciativa foi a imple-
mentação do sistema de co-gera-
ção de energia a partir do gás na-
tural, na fábrica de Jundiaí, e o uso 
de mistura combustível com 5% 
de biodiesel de mamona e de soja 
em 140 caminhões da frota da fá-
brica de Ribeirão Preto. pe

não ter nem um mililitro de perda 
no processo de produção ou atra-
vés da redução da quantidade de 
água ou da devolução de água 
potável para a natureza”. No mo-
mento, a média de redução está 
entre 3% e 4% ao ano, o que é um 
desempenho considerável.

Os donos das idéias
Os projetos sociais e ambien-

tais da empresa são responsabili-
dade do Instituto Coca-Cola Bra-
sil, criado em 1999 para concen-
trar as ações relacionadas ao tema, 
mas os programas não surgem ne-
cessariamente por este caminho. 
“Muitas vezes as idéias vêm dos fa-
bricantes e atendem a determina-
das carências de cada região onde 
se encontram, há liberdade na es-
colha e desenvolvimento de proje-
tos que se adeqüem a cada caso”, 
diz Moraes. Frise-se, porém, que to-
dos os projetos passam pela apro-
vação da diretoria da empresa e 
de um conselho consultivo, forma-
do por executivos e personalidades 
ligadas à causa do meio ambiente.

Além dos programas de lon-
ga duração, a Coca-Cola reali-
za regularmente eventos que en-
volvam educação e preservação 
ambiental. Um exemplo bem ca-
rioca foi a parceria com a Liesa, 
Comlurb e Riotur durante o Desfi-
le das Escolas de Samba, nos car-
navais de 2006 e 2007, que pro-
moveu a educação ambiental dos 
foliões no Sambódromo e patro-
cinou 60 catadores de oito coope-
rativas que trabalharam na coleta 
e separação de material reciclável 
durante a festa. Foram recolhidas 
mais de 8 toneladas de material 
reciclável. O Programa Praias Lim-
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MAis pRós DO qUe CONTRAs NA 
ADesÃO AO pROTOCOLO De MADRi
GABRIEL F. LEONARDOs
PREsIDENTE DA COMIssãO DE PROPRIEDADE INDUsTRIAL E PIRATARIA (CPIP) DA sECCIONAL  
DO EsTADO DO RIO DE JANEIRO DA ORDEM DOs ADvOGADOs DO BRAsIL (OAB/RJ)

propriedade industrial.
Além disso, o tema integrou 

as intensas discussões acerca da 
constituição da ALCA – Área de Li-
vre Comércio das Américas (que, 
atualmente, parece uma possi-
bilidade remota). De fato, em to-
das as sugestões de textos de tra-
tados apresentadas pelos Estados 
Unidos, sempre surgia como uma 
condição de admissão à ALCA a 
adesão dos países interessados 
ao Protocolo de Madri. 

O parecer da OAB/RJ teve por 
objetivo responder a várias per-
guntas a respeito do Protocolo 
de Madri e da avaliação da conve-
niência da adesão do Brasil. S.m.j., 
trata-se do primeiro trabalho rea-
lizado em nosso país por uma en-
tidade desvinculada do governo 
que analisa a questão sob a ótica 
dos legítimos interesses nacionais, 
pesando prós e contras de todos 
os aspectos cruciais do Protocolo.

O Sistema de Madri
O Sistema de Madri é adminis-

trado pelo Escritório Internacio-
nal (“Escritório Internacional”) da 
Organização Mundial da Proprie-
dade Intelectual – OMPI (“OMPI”), 

tendo dois objetivos fundamen-
tais: (a) viabilizar o simultâneo re-
gistro de marcas em diferentes ju-
risdições; e (b) facilitar a adminis-
tração desses registros, uma vez 
que o registro internacional é úni-
co, valendo para todos os países 
membros do Sistema de interesse 
do titular. 

Assim, o objetivo do Sistema 
é simplificar a obtenção de regis-
tro de marcas em cada país de in-
teresse do titular do registro, atra-
vés de um único registro interna-
cional, cujos efeitos podem ser 
estendidos aos diversos países 
membros do Acordo ou do Proto-
colo. O registro internacional é ne-
cessariamente baseado em um re-
gistro nacional (no caso do Acor-
do), e em um pedido ou registro 
nacional (no caso do Protocolo). 

É importante mencionar que 
os países industrializados de gran-
de importância para a econo-
mia mundial, como Estados Uni-
dos, Japão e Inglaterra, não aderi-
ram ao Acordo. Vários fatores ex-
plicam esse fenômeno. O primei-
ro deles é o financeiro. Para esses 
países, dentre outros, em que exis-
te um exame extensivo e de méri-

OProtocolo de Madri integra, 
ao lado do Acordo de Ma-

dri, o chamado “Sistema de Ma-
dri”, que institui mecanismo cen-
tralizado de obtenção e manuten-
ção de registros de marca nos pa-
íses signatários. O Sistema de Ma-
dri é, assim, formado pelo Acor-
do de Madri, de 1881, e pelo Pro-
tocolo de Madri, de 1989 (que en-
trou em vigor nos países signatá-
rios em 01 de dezembro de 1995 
e passou a ser aplicado em 01 de 
abril de 1996).

Nos últimos anos, com ade-
são ao Protocolo de Madri de paí-
ses ou comunidades político-eco-
nômicas internacionais de maior 
relevância no cenário econômico 
mundial, como os Estados Unidos 
e a União Européia (tendo esta 
aderido como se um país fosse, 
o que, na prática, ocorre através 
da ligação do Protocolo ao siste-
ma unificado de registro de mar-
ca comunitária, administrado pelo 
Escritório Europeu de Marcas1), au-
mentou a pressão internacional 
para que o Brasil também aderis-
se ao Protocolo, e o assunto vol-
tou à pauta de governantes, em-
presários, advogados e agentes da 
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to efetuado por técnicos especia-
lizados, as taxas oferecidas aos Es-
critórios Locais pela OMPI, para a 
extensão em seus territórios do re-
gistro internacional da marca, no 
âmbito do Acordo, pareciam insu-
ficientes. Outros três fatores para a 
não-adesão de diversos países ao 
Acordo eram: (a) o fato de a lín-
gua oficial do Acordo ser o fran-
cês, (b) o fato de o registro inter-
nacional ser, necessariamente, ba-
seado em um registro-base e não 
também em um pedido de re-
gistro-base, e (c) o fato de o país 
para o qual foi solicitada a exten-
são dispor de apenas 1 (um) ano 
para apresentar sua decisão final 
acerca da viabilidade da proteção 
da marca em seu território. 

Com o advento do Protoco-
lo, tais fatores foram alterados e 
a adesão pareceu interessante e 
viável a esses e outros países. O 
que mudou: (a) os países mem-
bros passaram a ter a liberdade de 
cobrar taxas diferenciadas, indivi-
duais, até o valor das suas taxas 
nacionais, para processar o pedido 
de extensão do registro internacio-
nal ao seu território; (b) as línguas 
oficiais do tratado passaram a ser 
o francês, o inglês e o espanhol – 
o que permitiu que diversos países 
aderissem, sem a necessidade de 
tradução de documentos e publi-
cações; (c) o registro internacional 
passou a poder ser baseado em 
um pedido nacional, e não mais 
apenas em um registro nacional; e 
(d) o país para o qual foi solicita-
da a extensão passou a dispor de 
18 (dezoito) meses para apresen-
tar sua decisão, e não 1 (um) ano, 
como no caso do Acordo. 

Esses fatores estimularam a 

adesão de uma série de países 
ao Protocolo, entre eles Estados 
Unidos, Austrália, Inglaterra, Ja-
pão, Portugal e a própria União 
Européia.

É inegável que o Protocolo será 
do interesse para o empresariado 
brasileiro que exporta para diver-
sos países do mundo e pretende 
registrar sua marca em cada um 
desses países. Porém, é impor-
tante esclarecer que a maior par-
te do empresariado brasileiro ex-
portador tem como alvo os paí-
ses da América do Sul, que não in-
tegram o Protocolo. Além disso, a 
maioria dos depositantes de pedi-
dos de registro de marcas perante 
o INPI tem sua atuação restrita ao 
território nacional, razão pela qual 
não aufeririam qualquer benefício 
direto com a adesão do Brasil ao 
Protocolo, como compensação do 
impacto que sofreriam com o au-
mento do volume das “marcas de 
reserva”. 

Finalmente, não se pode es-
quecer que as empresas brasilei-
ras internacionalizadas já possuem 
subsidiárias em países-membros 
do Protocolo e já estão utilizando 
o Sistema de Madri ao realizar de-
pósitos internacionais através de 
tais subsidiárias.

Mesmo os empresários na-
cionais exportadores, em tese os 
grandes beneficiários do Sistema 
de Madri, deverão avaliar a con-
veniência de utilizar o Protoco-
lo para a obtenção do registro de 
marcas no exterior, pois em um 
grande número de caso é possí-
vel haver o aumento dos custos, 
e não a esperada redução.

A INTA - International Trade-
mark Association, uma associa-

ção norte-americana fundada em 
1878, formada por titulares de 
marcas e profissionais que mili-
tam nessa área (de mais de 190 
países), publicou um guia2 para os 
usuários do Acordo e do Protoco-
lo de Madri. Nele é explicado que 
o titular de uma marca (ou depo-
sitante) deve comparar as vanta-
gens e desvantagens inerentes ao 
uso, para registro de suas marcas, 
do Acordo de Madri, do Protoco-
lo de Madri, da Marca Comunitá-
ria (CTM) e da proteção indivi dual, 
país a país.

redução de custos
É destacado no guia acima 

mencionado que, caso o deposi-
tante de um pedido de registro 
de marca pretenda registrar sua 
marca em apenas alguns países, e 
deseje ter a liberdade de transfe-
rir suas marcas para qualquer ou-
tro titular, não apenas para aque-
les residentes, domiciliados ou ori-
ginários de um país membro do 
Sistema de Madri, ele deve procu-
rar registrar suas marcas individu-
almente, em cada país de interes-
se, o que importará em redução 
de custos e em maior flexibilida-
de na transferência das marcas. 

Além disso, caso o depositan-
te tenha interesse na Comunida-
de Européia, é possível que a pro-
teção de uma marca através do 
registro como Marca Comunitá-
ria (CTM) seja mais interessante 
do que o registro através do Sis-
tema de Madri. Isso porque, por 
exemplo, se algum terceiro inte-
ressado requerer a caducidade da 
marca, no caso da Marca Comuni-
tária bastaria comprovar o uso em 
qualquer dos países membros da 
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Comunidade Européia para que a 
caducidade fosse negada. 

Por outro lado, também fica 
claro que o Protocolo pode ser útil 
para obtenção de um registro de 
marca na Comunidade Européia. 
Isso porque o interessado pode-
ria pedir um Registro Internacio-
nal com extensão para a Comuni-
dade Européia, que, diante de al-
gum obstáculo, poderia converter-
-se em pedido de registro de Mar-
ca Comunitária que, por sua vez, 
sofrendo novo entrave, poderia 
converter-se em pedidos indivi-
duais para cada país integrante da 
Comunidade Européia. Em todos 
esses casos, seria mantida a data 
inicial do pedido de Registro Inter-
nacional para fins de prioridade.

Uma vez concedido o regis-
tro, do ponto de vista dos custos 
de manutenção para o titular de 
Registros Internacionais, verifica-
-se que os mesmos efetivamente 
se reduzem, uma vez que passa a 
ser possível requerer-se a prorro-
gação, ou a anotação de transfe-
rência, ou a alteração de nome e 
sede, através de uma única peti-
ção, que valerá em todos os paí-
ses para os quais o Registro Inter-
nacional tenha sido estendido.

Porém, para a obtenção da 
extensão do Registro Internacio-
nal, um grande número de países 
membros do Protocolo de Madri 
cobra taxas individuais (equiva-
lentes às suas taxas internas) para 
o processamento dos pedidos de 
extensão, em complemento às ta-
xas devidas à OMPI. Nessas con-
dições, a redução de custos pro-
piciada pela adoção do Sistema 
de Madri somente ocorrerá quan-
do não houver obstáculos à con-

cessão da extensão que exijam a 
constituição de procurador local. 
Sendo a redução de custos um 
dos maiores atrativos do Protoco-
lo, tal circunstância deve ser leva-
da em conta.

Com efeito, verifica-se que nos 
Estados Unidos, por exemplo, a 
imensa maioria dos pedidos in-
ternacionais sofre uma recusa ini-
cial por falta de adequação da lis-
ta de produtos ou serviços à pra-
xe norte-americana. Esta recusa 
inicial exige a imediata contrata-
ção de um procurador local e sa-
be-se que, na prática, é mais caro 
adequar o pedido de registro já 
existente às normas da Repartição 
Marcaria norte-americana do que 
depositar a marca naquele país 
sem utilização do Sistema de Ma-
dri, pela via do pedido nacional, 
que já é protocolado de acordo 
com as especificações locais.

Em resumo, é importante que 
a adesão do Brasil ao Protocolo, 
bem como sua futura utilização 
pelas empresas brasileiras, levem 
em consideração todos os seus as-
pectos, positivos e negativos.

Histórico
o Brasil foi subscritor origi-

nal do Acordo de Madri, tendo-
-se mantido atualizado nas novas 
versões do Acordo até 1929. Po-
rém, em 1933, em resposta aos 
apelos do empresariado nacional 
da época, o Brasil decidiu denun-
ciar o Acordo, por iniciativa do De-
putado Joaquim Pedro Salgado Fº, 
então Ministro da pasta do Traba-
lho, Indústria e Comércio. Os paí-
ses signatários do Acordo foram 
notificados da denúncia e, após o 
decurso do prazo anual para efe-
tivação desta, encerrado em 1934, 
foi editado o Decreto n° 196, de 

O pROTOCOLO seRÁ De iNTeResse pARA O 
eMpResARiADO BRAsiLeiRO qUe expORTA 

pARA DiveRsOs pAíses DO MUNDO
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31 de dezembro de 1934, que a 
formalizou internamente.

Segundo os comentários de 
Francisco Antônio Coelho, Diretor-
-Geral do Departamento Nacional 
da Propriedade Industrial – DNPI 
(órgão antecessor do INPI), publi-
cados em 1935, na Revista de Di-
reito Industrial, as razões que leva-
ram à denúncia do Acordo, e algu-
mas delas podem ser ainda apli-
cáveis ao Protocolo, quais sejam:

(i) Desproporção entre o nú-
mero de extensões de registros 
internacionais remetidas ao Brasil 
e o número de pedidos de regis-
tro internacional depositados por 
empresários brasileiros: de 1893 a 
1931, foram remetidos para o Bra-
sil 77.424 pedidos de extensão de 
registros internacionais, enquanto 
o Brasil depositou 214 pedidos in-
ternacionais; em 1932, o DNPI con-
cedeu 3.960 pedidos de extensão, 

recusou 408 e enviou ao Escritó-
rio Internacional 8; em 1933, con-
cedeu 2.910 pedidos de extensão, 
recusou 372 e enviou ao Escritório 
Internacional apenas 4; em 1934, 
concedeu (até novembro) 2.589 
pedidos de extensão, recusou 490 
e enviou ao Escritório Internacio-
nal apenas 6. Segundo a avaliação 
de Francisco Antônio Coelho, uma 
das suas razões consistia no fato 
de que as exportações brasileiras 
eram basicamente compostas de 
produtos primários (grãos, miné-
rios, etc.), para cuja comercializa-
ção não se requer um número ex-
pressivo de marcas (normalmente, 
apenas uma por exportador). Em-
bora, no cenário econômico atu-
al, o perfil das exportações brasi-
leiras se tenha alargado, para al-
cançar produtos acabados, o fato 
é que estes ainda representam fa-
tia pequena das exportações nacio-

nais. Portanto, o comentário ainda 
tem pertinência, sendo de esperar-
-se que a adesão do Brasil ao Pro-
tocolo importe em acentuada des-
proporção entre os pedidos de ex-
tensão recebidos pelo INPI e os re-
metidos à OMPI.

(ii) Outro aspecto relevante 
suscitado pelo empresariado na-
cional no sentido da denúncia do 
Acordo permanece atual para o 
Protocolo. Nas palavras de Fran-
cisco Antônio Coelho, “era im-
possível continuar indiferente às 
queixas dos nossos industriais e 
comerciantes a cujos signos dis-
tintivos se negava proteção le-
gal sob fundamento de imitarem 
marcas internacionais que, inú-
meras vezes, são totalmente des-
conhecidas e não têm curso nos 
nossos mercados, resultando des-
sa recusa consideráveis prejuízos 
com propaganda, publicações de 
rótulos, clichês, etc., além dos ve-
xames oriundos de uma injusta e 
descabida suspeita de contrafa-
ção.” Com efeito, um dos previ-
síveis efeitos colaterais negativos 
da adesão do Brasil ao Protocolo 
consistirá no registro das chama-
das “marcas de reserva” interna-
cionais, em detrimento dos inte-
resses do empresariado nacional.

Proposta de adesão
A partir de fins da década de 

1990, o Brasil passou a estudar a 
possibilidade de adesão ao Proto-
colo de Madri. No segundo man-
dato do Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso houve grande pres-
são do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exte-
rior para que o Brasil aderisse ao 
Protocolo.

JÁ pAReCe CeRTO qUe O BRAsiL ADeRiRÁ 
AO pROTOCOLO, CONFORMe DeCisÃO 
GOveRNAMeNTAL De 16 De OUTUBRO De 2006
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A despeito da atual insuficiên-
cia de aparelhamento do INPI para 
recepcionar o Protocolo, deve-se 
reconhecer as imensas melhorias 
nos serviços desta autarquia fe-
deral nos últimos dois anos. Mui-
to embora o INPI ainda não este-
ja em condições de adotar o Pro-
tocolo de Madri, há uma inegá-
vel pressão internacional, inclusi-
ve por parte da OMPI – organiza-
ção multilateral ligada à Organiza-
ção das Nações Unidas, que fun-
ciona como uma espécie de “INPI 
internacional”, que gerencia o re-
gistro internacional de marcas –, 
para que o Brasil se torne mem-
bro do Sistema de Madri o mais 
rapidamente possível.

A respeito da governança da 
OMPI e do risco de haver excessi-
va influência dos titulares de direi-
tos de propriedade industrial nos 
desígnios daquela organização in-
ternacional, vale registrar o alerta 
formulado pelos representantes 
oficiais brasileiros na OMPI, em 
nome de nosso país, na qualida-
de de líder do “Grupo de Amigos 
do Desenvolvimento”, em propos-
ta apresentada à OMPI em 06 de 
abril de 2005.

Hoje em dia, já parece certo 
que o Brasil aderirá ao Protocolo, 
conforme decisão governamental 
que teria sido adotada em 16 de 
outubro de 2006 e noticiada, em 
primeira mão, pela revista ingle-
sa Managing Intellectual Property 
(em newsletter eletrônica de 17 de 
outubro de 2006), o que bem de-
monstra o interesse internacional 
na adesão do Brasil.

A despeito dos declarados in-
teresses internacionais na ade-
são brasileira, CPIP-OAB/RJ não 

se opõe à adesão do Brasil ao 
Protocolo, e se propôs a identifi-
car quais são as condições essen-
ciais que devem ser atendidas por 
nosso país, para que o Sistema de 
Madri traga à sociedade brasilei-
ra os benefícios almejados. Neste 
sentido, entende a Comissão que 
a adesão poderá ser benéfica ao 
Brasil desde que o INPI esteja ca-
pacitado para tanto, e que sejam 
também observados os demais 
imprescindíveis cuidados a serem 
expostos a seguir. 

Com efeito, o estudo realiza-
do para a elaboração deste pa-
recer demonstrou que a adesão 
do Brasil ao Protocolo poderá ter 
o potencial de gerar para as em-
presas nacionais benefícios ao 
menos equivalentes aos assegu-
rados aos estrangeiros, desde que 
sejam seguidas várias recomenda-
ções, que serão detalhadas mais 
adiante. Tais recomendações con-
sistem, essencialmente, em ressal-
vas e reservas que devem ser fei-
tas pelo governo brasileiro por 
ocasião da adesão e implementa-
ção do tratado.

O alerta é o de que a ade-
são ao Protocolo de Madri, sem 
tais ressalvas e reservas expostas 
adiante, certamente acarretará 
graves assimetrias e, conseqüen-
temente, prejuízo aos interesses 
nacionais.

Buscas de marcas
A eficiência do sistema de bus-

cas adotado pelo órgão responsá-
vel pelo registro de marcas em 
cada Estado membro do Protoco-
lo é de fundamental importância 
para garantir a segurança jurídi-
ca. Com efeito, por meio da busca 

prévia identificam-se anteriorida-
des, de modo a evitar-se não ape-
nas o investimento de esforços e 
recursos no desenvolvimento e di-
vulgação de marcas fadadas ao in-
deferimento, como também a vio-
lação ao direito de terceiros. 

Há vários anos, o INPI disponi-
biliza a sua base de dados ao pú-
blico em geral. Desde o lançamen-
to oficial do seu sítio na Internet, a 
consulta é ágil e gratuita, com di-
versos parâmetros de pesquisa, in-
cluindo número de processo, mar-
ca, titular e código da figura.

Ocorre que atualmente a bus-
ca no INPI possui uma defasagem 
de até 8 (oito) meses:

• 6 meses por causa da priori-
dade unionista, possível com base 
na CUP; e

• 2 meses, em média, para inser-
ção dos dados do pedido de regis-
tro no sistema de buscas do INPI.

Esta defasagem poderá au-
mentar porque se somará a tais 
prazos o tempo para que o “Escri-
tório de Origem” (no nosso caso, 
o INPI brasileiro; nos outros países, 
as repartições oficiais respectivas) 
envie o pedido internacional à Se-
cretaria Internacional (i.e., a OMPI). 
Segundo o art. 3, § 4º do Protoco-
lo, tal prazo é de 2 meses.

Ou seja, por exemplo, um pe-
dido de registro internacional 
pode ser:

• depositado 6 meses após o 
pedido de base (pois o pedido 
internacional pode reivindicar a 
data de prioridade do pedido de 
base – art. 4º, § 2º do Protoco-
lo c/c § 13.01 da Parte B do “Guia 
para o Registro Internacional de 
Marcas” editado pela OMPI);

• comunicado à Secretaria In-
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ternacional após mais 2 meses;
• publicado após 2 semanas 

no boletim oficial editado pelo 
OMPI (a “WIPO Gazette”);

• que possibilita que o INPI in-
corpore a marca em sua base de 
dados, dentro de mais 2 meses.

Como se percebe, até que uma 
marca internacional – para a qual 
se reivindique proteção também 
no Brasil – efetivamente “apare-
ça” na base de dados do INPI po-
derá demorar até 10 meses e 2 se-
manas após a data de prioridade 
da mesma!

Ademais, havendo uma exi-
gência formal da Secretaria In-
ternacional o depositante terá 3 
meses para cumpri-la, e somen-
te após o cumprimento a marca 
será publicada na WIPO Gazette, o 
que poderá aumentar ainda mais 
o prazo para a marca ser “buscá-
vel” no site do INPI brasileiro.

Tendo em vista a imensa faci-
lidade que passará a existir para 
a realização de pedidos interna-
cionais que incluam o Brasil, po-
de-se esperar que haverá um nú-
mero relevante de pedidos fei-
tos por empresas estrangeiras no 
Brasil que passarão a chegar aqui 
pela via do Protocolo, além de ha-
ver um efetivo aumento do núme-
ro de marcas estrangeiras protegi-
das no Brasil.

Ou seja, algumas milhares de 
marcas somente serão “visíveis” no 
site do INPI 13 meses e 2 semanas 
após sua data de prioridade. Isto, 
por si só, já recomenda que a cria-
ção de marcas pelas empresas bra-
sileiras seja realizada o mais cedo 
possível, junto dos estágios preli-
minares de planejamento de lança-
mento do novo produto ou serviço.

Por outro lado, pode-se vis-
lumbrar que ao menos no que 
concerne aos custos de buscas, 
poderá haver um aumento para 
as empresas brasileiras, pois estas 
deverão habituar-se a efetuar bus-
cas de anterioridades não apenas 
no INPI, mas também na OMPI. 
Um pedido internacional é inseri-
do na base de dados da OMPI em 
poucos dias, mesmo se ele con-
tém irregularidades que ainda de-
vem ser sanadas pelo depositante.

Com a realização de buscas no 
site da OMPI o “período de incer-
teza” no qual as marcas internacio-
nais não são localizáveis será redu-
zido para pouco mais de 6 meses, 
pois apenas estarão indisponíveis 
as marcas que podem ser requeri-
das com reivindicação de priorida-
de das União de Paris. Em contra-
partida, os custos com a busca de 
anterioridade deverá aumentar, em 
face da necessidade de também 
ser realizada uma busca interna-
cional para determinar a disponi-
bilidade de uma marca.

Conclusões
Após a análise de todos os as-

pectos relacionados ao Protocolo 
de Madri, a CPIP da OAB/RJ con-
cluiu que é viável a adesão do 
Brasil ao Protocolo de Madri, des-
de que esteja plenamente assegu-
rado o devido aparelhamento do 
INPI a fim de que este possa cum-
prir com todos os prazos e obriga-
ções provenientes do Protocolo, e, 
ainda, que sejam atendidas as se-
guintes sugestões:

1. Procurador local – A fim de 
assegurar o cumprimento do art. 
217 da LPI, que determina que 
o requerente de direitos de pro-

priedade industrial no Brasil man-
tenha em nosso país procurador 
com poderes para receber cita-
ções judiciais, ao aderir ao Proto-
colo o Brasil deverá declarar que, 
no máximo no prazo de 60 (ses-
senta) dias (cf. art. 216, § 2º da 
LPI) contados da data em que for 
realizado o registro internacional, 
o titular de um registro interna-
cional deverá protocolar junto ao 
INPI a procuração prevista nesse 
art. 217 da LPI.

2. Caducidade – A fim de se mi-
nimizar os inconvenientes causa-
dos pelas marcas de defesa (i.e. 
aquelas registradas no Brasil mas 
que aqui não são utilizadas), a LPI 
deverá ser alterada concomitante-
mente à adesão do Brasil ao Proto-
colo para que os arts. 143 e 145 da 
LPI sejam modificados, de modo a 
que a caducidade do registro mar-
cário por falta de uso passe a ser 
possível no Brasil a partir de 3 (três) 
anos de falta de uso da marca.

3. Declaração de efetivo exercí-

cio da atividade – De forma a com-
patibilizar o sistema do Protoco-
lo com a legislação brasileira (art. 
128, § 1º da LPI), sugere-se que o 
Brasil, ao formalizar a sua adesão, 
declare que exigirá do titular do 
registro internacional a declara-
ção de exercício efetivo da ativi-
dade para a qual a marca se des-
tina, que já é exigida atualmente 
dos depositantes de pedidos de 
registro de marca brasileiros. A si-
tuação é análoga à que ocorreu 
quando os EUA aderiram ao Pro-
tocolo de Madri e o Escritório In-
ternacional passou a exigir do ti-
tular do registro internacional 
que este assine uma declaração 
de que possui a intenção de usar 
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a marca no território norte-ameri-
cano, a fim de satisfazer essa pe-
culiaridade da legislação daque-
le país3. A declaração de exercí-
cio da atividade do titular pode-
rá ser complementada, median-
te exigência do INPI em caso de 
dúvida, por outras provas que de-
monstrem o efetivo exercício da 
atividade a que a marca se desti-
na a assinalar.

4. Co-titularidade – A fim de 
evitar a quebra da isonomia de 
tratamento entre os depositantes 
de pedidos de registro nacionais 
e os titulares de Registros Interna-
cionais com pedido de extensão 
para o Brasil, sugere-se que o INPI 
passe a admitir os pedidos de re-
gistro nacionais em regime de co-
-titularidade.

5. Republicação no Brasil – Para 
garantir a efetividade da publici-
dade no Brasil e, conseqüente-

mente, a validade dos atos admi-
nistrativos correspondentes, su-
gere-se que o Brasil, ao aderir ao 
Protocolo de Madri, declare que 
haverá a republicação no bole-
tim oficial do INPI, em língua por-
tuguesa, dos atos de interesse em 
nosso país, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias a contar da pu-
blicação da publicação oficial do 
Escritório Internacional, devendo 
o Brasil declarar expressamente 
no ato de adesão, ainda, que pu-
blicações feitas pelo Escritório In-
ternacional não produzirão quais-
quer efeitos no território nacional.

6. Termo inicial de contagem de 

prazos – Ao aderir ao Protocolo, o 
Brasil deverá declarar que even-
tuais prazos aplicáveis no Brasil 
(como v.g. o prazo de apresenta-
ção de oposições por terceiros) de-
verão ter como termo inicial a pu-
blicação em língua portuguesa do 

pedido internacional, feita no Bra-
sil pelo INPI. Tal publicação deve-
rá conter todas as informações da 
realizada pelo Escritório Interna-
cional, inclusive, e especialmente, 
a tradução para o português da lis-
ta de produtos ou serviços reivin-
dicados pelo pedido internacional.

7. Irretroatividade de proteção – 
A fim de evitar a insegurança jurí-
dica que resultaria da aplicação do 
Artigo 4(1) do Protocolo (que pre-
vê que os registros internacionais 
gozam de proteção a partir de sua 
concessão pelo Escritório Interna-
cional), e a fim de garantir o tra-
tamento isonômico entre deposi-
tantes de pedidos de registro na-
cionais e titulares de Pedidos de 
Registro Internacionais, sugere-se 
que a legislação brasileira conte-
nha regra expressa no sentido da 
irretroatividade da proteção con-
ferida pela concessão no Brasil da 
extensão do Registro Internacio-
nal. Conseqüentemente, a prote-
ção conferida ao Registro Interna-
cional no período compreendido 
entre a data de sua inscrição no 
Escritório Internacional e a conces-
são de sua extensão para o Brasil 
seria a mesma conferida aos pedi-
dos de registro nacionais.

8. Prazo de 18 meses para exa-

me dos pedidos de extensão para 

o Brasil – É essencial, que o Brasil 
declare, no momento de sua ade-
são, que será de 18 (dezoito) me-
ses o prazo aplicável para manifes-
tação do INPI quanto à recusa pro-
visória do pedido de extensão do 
registro internacional.

9. Manutenção do processo ad-

ministrativo de nulidade da LPI – A 
fim de evitar a insegurança jurídi-
ca decorrente das dificuldades de 

HAveRÁ UM NúMeRO ReLevANTe De peDiDOs 
FeiTOs pOR eMpResAs esTRANGeiRAs qUe 
pAssARÃO A CHeGAR AqUi peLA viA DO pROTOCOLO
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interpretação da alínea (c) do Arti-
go 5(2) do Protocolo de Madri vis-

-à-vis o direito brasileiro, sugere-se 
que ao aderir ao Protocolo o go-
verno brasileiro declare que a re-
ferida norma é inaplicável ao Pro-
cesso Administrativo de Nulidade 
disciplinado nos artigos 168 e se-
guintes da LPI, de tal modo que 
o INPI não ficará sujeito a qual-
quer prazo preclusivo para comu-
nicar ao Escritório Internacional o 
eventual cancelamento de pedido 
de extensão para o Brasil em vir-
tude de ter sido instaurado regu-
larmente (segundo a LPI) um Pro-
cesso Administrativo de Nulidade.

10. Isonomia de taxas cobradas 

pelo INPI para os pedidos nacionais 

– Sugere-se que o Brasil formali-
ze opção pela cobrança de retri-
buição individual. A fim de evitar 

quebra da isonomia de tratamen-
to entre os depositantes de pedi-
dos de registro nacionais e os ti-
tulares de Registros Internacionais 
com pedido de extensão para o 
Brasil, sugere-se que o INPI passe a 
admitir pedidos de registro nacio-
nais multiclasses, com a cobrança 
nos pedidos de extensão recebidos 
via Protocolo de idênticos valores 
de emolumentos, para cada clas-
se protegida, dos praticados para 
os pedidos nacionais. Tais valores 
são, atualmente, de US$ 470.00 por 
classe. Qualquer redução de custos 
em benefício apenas de estrangei-
ros que utilizem o Protocolo será 
inconstitucional e contrária à CUP, 
como também uma medida obvia-
mente contrária aos interesses na-
cionais pois não se justificaria que 
uma autarquia federal brasileira 

subsidiasse estrangeiros, em detri-
mento dos nacionais.

11. Subordinação à LPI da mu-

dança de titular do registro interna-

cional – Sugere-se que, ao aderir 
ao Protocolo, o Brasil faça ressal-
va no sentido de que por ocasião 
da aplicação do artigo 9 do Proto-
colo (que prevê que a Secretaria 
Internacional fará a anotação das 
mudanças de titularidade), dever-
-se-á observar a regra prevista no 
artigo 135 da LPI, segundo o qual 
são automaticamente cancelados 
os registros e arquivados os pedi-
dos de registro de marcas iguais 
ou semelhantes, relativas a produ-
to ou serviço idêntico, semelhan-
te ou afim, que porventura não te-
nham sido cedidos no mesmo ato.

12. Uso da ressalva prevista no 

Art. 14(5) do Protocolo – É essencial 
para evitar uma retroatividade no-
civa aos interesses nacionais que o 
Brasil, ao aderir ao Protocolo, de-
clare que a proteção resultante de 
qualquer Registro Internacional an-
tes da entrada em vigor desse Pro-
tocolo não será objeto de uma ex-
tensão da proteção no Brasil. pe

Este artigo é um resumo do parecer elaborado pela Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria – CPIP da Sec-
cional do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RJ, aprovado em 19 de março de 
2008, com recomendações aos Poderes Executivo e Legislativo brasileiros a respeito da possível adesão do Bra-
sil ao acordo internacional conhecido como “Protocolo de Madri de Registro Internacional de Marcas”, redigido 
pelas advogadas Paula Mena Barreto, Daniela Bessone, Elaine Ribeiro do Prado e Vivian de Melo Silveira, e que 
contou com comentários valiosos do advogado Luis Fernando Matos Jr.

qUALqUeR ReDUÇÃO De CUsTOs eM BeNeFíCiO 
ApeNAs De esTRANGeiROs qUe UTiLizeM O 
pROTOCOLO seRÁ iNCONsTiTUCiONAL
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1. O Escritório Europeu de Marcas possui o nome de “Escritório para Harmonização do Mercado Interno” e fica situado na cidade de Alicante, na 
Espanha.

2. “Practitioner’s Guide to the Madrid Agreement and Madrid Protocol Strategic Considerantions”, James N. Palik, Principal Editor Office of Ja-
mes N. Palik, Paris, France”

3. O formulário em questão pode ser obtido no sítio da OMPI na internet, no seguinte endereço eletrônico: http://www.wipo.int/edocs/formdocs/
form-madrid/en/form_mm18.pdf


