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DIRIGISMO E
SUBJETIVISMO
A

entrevista de capa desta edição de Propriedade & Ética com o
diretor Jurídico das Organizações Globo, Antonio Cláudio Ferreira Netto, trata das mudanças que estão sendo propostas pelo Ministério da Cultura na Lei Rouanet e na legislação de Direito Autoral.
À frente da área jurídica de um conjunto de empresas que, desde que
foi fundado, há 83 anos, investe em cultura de massa, Ferreira Netto
está digerindo aos poucos as mudanças na Lei que, segundo o governo, tem o objetivo de estimular o patrocínio a projetos culturais
de caráter regional e a preços mais acessíveis.
À primeira vista parece louvável a iniciativa do governo. Quem
pode ser contra democratizar o acesso à cultura num país de flagrantes antípodas sociais? Nisso concordam investidores, mecenas, artistas e, de resto, todos que integram a fervilhante cadeia de produção
cultural brasileira. Mas muitos dos que leram o pré-projeto assinado
pelo ministro Juca Ferreira, da Cultura, estão apreensivos. A proposta do governo vale-se de expressões vagas e subjetivas ao estabelecer critérios para o incentivo cultural, como “transparência” e “alta relevância” dos projetos.
Preocupa particularmente o fato de que a proposta do Ministério
da Cultura prevê a suspensão da reserva de direitos autorais dos projetos realizados através da renúncia fiscal possibilitada pela Lei. Quem
acompanha as discussões sobre Propriedade Intelectual fez uma associação livre com a licença compulsória para medicamentos, prevista na Lei de Propriedade Industrial, aprovada em 1996, que dá ao
governo poder para “quebrar uma patente” de um remédio, se julgar de interesse público. A diferença é que, pelo projeto do ministro
Juca Ferreira, a “quebra do direito autoral” é automática. Respeitado
o embargo de três anos, o governo passa a ter direito de uso gratuito sobre a obra cultural.
Quem percebeu, até agora, certo dirigismo na forma como o governo quer tratar a cultura, se reconhecerá na entrevista que segue
com o diretor Jurídico da Globo. Nela, transparece o temor de que o
governo, através de artifícios implantados na legislação, concentre em
suas mãos a decisão sobre o que deve ser incentivado, discriminando ou privilegiando este ou aquele setor. Se for assim, será dirigismo
cultural. Em nenhum país isso deu certo.
O editor
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da casa
POR

RUBENY GOULART

É sob o comando DO DIRETOR JURÍDICO Antonio
Cláudio Ferreira Netto, de 42 anos, que o pelotão de
advogados das Organizaçoes Globo tem se debruçado
na nova legislação de incentivo à cultura proposta
pelo governo. embora não se beneficie destes
incentivos fiscais, a globo é um centro nervoso
de produção cultural, uma verdadeira fábrica
de novelas, seriados, sites, jornais e programas
noticiosos e voltados para o entretenimento.

propriedade & ética
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A CULTURA DA CASA

ara quem acredita em coincidências, alguma coisa aproximou, no tempo e na circunstância,
o advogado Antonio Cláudio Ferreira Netto dos debates sobre as
mudanças na Lei Rouanet. No início do ano passado, assim que o
Ministério da Cultura começou a
divulgar sua proposta de revisão
nas legislações de incentivo à cultura e de direito autoral, Ferreira
Netto deixava a diretoria Jurídica da Tevê Globo para assumir o
mesmo cargo no âmbito das Organizações Globo, um conjunto
de empresas cuja marca registrada é a comunicação de massa.
Mais do que circunstancial,
pode ser sintomático que Ferreira Netto tenha assumido a função na holding e, portanto, au-

mentado o seu espectro, numa
hora de revisão de uma legislação que tem regido boa parte do
que se produz em cultura no País.
Hoje, aos 42 anos, o diretor Jurídico chefia uma equipe de advogados que atua em um sem número de ações judiciais envolvendo
controladas e coligadas abrigadas
sob o chapéu da holding. Agora,
com o trabalho ampliado e sob
o signo da mudança na Lei Rounaet, Ferreira Netto está em estado de alerta. “Mudanças para melhor, são sempre bem-vindas”, diz.
“Mas não podemos estragar o que
está funcionando”, completa, recorrendo a uma espécie de truísmo calculado.
Sim, é fato que a ideia de aprimorar a legislação de direito auto-

temos que ter cuidado para não piorar
o que está funcionando bem. Precisamos
discutir com a cabeça aberta
6
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ral e de incentivo à cultura é bem-vinda entre boa parte do mecenato, artistas e demais agentes envolvidos no processo. Mas o pré-projeto que está sendo elaborado
por um grupo de trabalho no Ministério Cultura, e deverá ser encaminhado à apreciação do Congresso Nacional em julho, não
traz, até agora, a marca da convergência. No geral, o ponto crítico da nova proposta, está na concentração excessiva, nas mãos do
Ministério da Cultura, da decisão
sobre o que deve ou não receber
incentivo. No particular, tem causado espécie a ideia de suspensão
dos direitos autorais, em benefício
do governo, dos projetos contemplados pela renúncia fiscal.
O tema, obviamente, interessa
particularmente à Globo. Voltado
para a produção e distribuição de
conteúdo, desde que foi fundado,
há 83 anos, o conglomerado controlado pela família Marinho tem
imprimido com letras gigantes o
seu nome à cultura. Em todas as
suas mídias, dos jornais impressos
à tevê aberta, do canal por assinatura aos sites na internet, seus filmes, novelas, noticiários e mesmo programas de entretenimento respondem por uma avassaladora parte da produção cultural
brasileira. Direta ou indiretamente, seja através das produções próprias, licenciamentos, parcerias ou
de seus contratados, as Organizações Globo estão no centro nervoso deste debate.
Ferreira Netto deu a entrevista
à Propriedade & Ética na sede da
holding, um edifício em estilo moderno localizado no coração do
Leblon, no Rio:

P&E: Qual sua avaliação da atual legislação de Incentivo à Cultura e da Lei de Direito Autoral?
Antonio Cláudio Ferreira
Netto: Essa legislação foi muito
importante para o fomento da
nossa cultura. E falo particularmente do audiovisual, onde as
Organizações Globo estão inseridas. Veja o caso do cinema brasileiro, que esteve em franca decadência e ressurgiu, com produções de alta qualidade e com
grande potencial de crescimento. No rastro da Lei criaram-se
muitas produtoras independentes, muitas trabalhando em publicidade, mas também fazendo
projetos para a televisão, para o
cinema. São conhecidas internacionalmente, têm filmes premiados, com grandes bilheterias. A
Lei de Incentivo à Cultura efetivamente tem cumprido seu papel
de incentivar a cultura. Às Organizações Globo interessa participar ativamente destas discussões,
seja do lado da legislação de incentivo à cultura, seja pelo âmbito da Lei de Direitos Autorais,
uma vez que ambas nos atingem
direta e indiretamente.
P&E: No entanto, muitos se queixam de que esta legislação precisa ser ajustada aos novos tempos, às novas tecnologias.
ACFN: Sempre é possível
aperfeiçoar, melhorar algumas
questões burocráticas, reduzir o
tempo para aprovação dos projetos. Agora, temos que ter cuidado
para não piorar o que está funcionando bem. Precisamos discutir com a cabeça aberta, sentar
à mesa sem posições predetermi-

Dirigismo, planejamento estatal são
incompatíveis com as nossas condiçoes
culturais
nadas, inflexíveis. Por isso é preciso examinar melhor esta proposta que pretende dar mais poder
ao governo, especialmente o poder de escolher as obras e os projetos culturais que seriam beneficiados com as isenções fiscais.
Nesse caso, o caminho correto é
permanecer na estrutura atual,
que é mais democrática, mais
plural e permite aos apoiadores
escolherem os projetos que querem se engajar. Acho que isso é
mais condizente com o sistema
cultural múltiplo e variado que
temos no Brasil e deve prevalecer. Há um risco muito grande
em se centralizar as escolhas. Di-

rigismo, planejamento estatal são
incompatíveis com as nossas condições culturais.
P&E: Qual deve ser o papel do Estado neste quesito?
ACNF: Alguma participação do
Estado é inevitável, porque nós estamos falando aqui de questões
de incentivo fiscal. Mas essa participação deve ser de regulação, fiscalização, de cumprimento da expressão da lei, e não de planejamento cultural. Planejamento cultural leva a dirigismo.
P&E:A quem caberia esse planejamento cultural?
propriedade & ética
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ACNF: O mercado é que deve
se incumbir destas escolhas, utilizando as ações de incentivo, que
devem continuar a existir. E o estado pode planejar as ações de incentivo. Mas não me refiro a um
planejamento no sentido de escolher que tipo de obras devem ser
produzidas, ou quais os seus temas. Isso é muito perigoso e vai
contra a nossa tradição de liberdade de expressão no audiovisual. O
Brasil, ao lado do México, é o país
latino-americano que mais produz
audiovisual – e, acredito, com melhor qualidade aqui do que lá. Exportamos nossas minisséries, novelas, filmes e outros produtos
culturais para mais de 100 países. Não vejo razão para que exista um planejamento estatal nesta
área. Nossos autores, produtores,
diretores, atores, cenógrafos, figurinistas e criadores em geral já se
encarregam disso naturalmente. A
história tem demonstrado, que em
várias décadas de produção cultural o Brasil tem conseguido produzir conteúdo diversificado, com
qualidade, sempre se renovando e
trazendo para cá o que existe de
melhor tecnicamente no mundo. E
isso foi feito sem nenhum controle, sem nenhum planejamento estatal. É claro que muito mais pode
ser feito ainda, mas o nosso mercado está se encarregando disso.
É só olhar para trás e ver a revolução do audiovisual.
P&E: Os críticos da atual legislação
alegam que 50% da captação de
projetos culturais estão concentrados nos grandes centros e nas
mãos de apenas 3% de produtores. O que o senhor acha disso?
8
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quanto menos controle estatal na
escolha de projetos que vão ser
beneficiados, melhor para o País
ACNF: Observo que, embora haja alguma concentração, especialmente no Sudeste, já existe
produção cultural em toda a parte do Brasil. No Nordeste e no Sul
se produz muito audiovisual e, o
mais importante, com profissionais de vários estados. Quem visita o Projac, o complexo de produção audiovisual da Globo, ouve
vários sotaques, vê gente de toda
parte do Brasil. Agora, em qualquer país existem polos culturais
que centralizam as produções, ora
por questões logísticas, ora por
questões de concentração profissional. Nos Estados Unidos há uma
grande concentração de projetos

em Hollywood, outra em Nova
York. Isso é natural e ocorre com
outras atividades também, e não
apenas com a produção de audiovisual.
P&E: O que o senhor acha do critério de “alta relevância” proposto pelo Ministério da Cultura para a aprovação de projetos?
ACNF: Acredito que, quanto
menos controle estatal na escolha de projetos que vão ser beneficiados, melhor para o País. Conceitos subjetivos como estes, utilizados por quem detém o poder
de escolher os que se beneficiam
dos incentivos, têm um enorme

potencial danoso para a sociedade. Por que por mais bem intencionados que sejam os governantes, são critérios subjetivos e dão
margem a distorções, como privilegiar determinados grupos em
detrimento de outros. E não estou falando deste governo, porque a lei não é criada para ter vigência durante o período de apenas um governo. A lei tem que
considerar um futuro de longo
prazo. Concentrar no Estado o
poder de decidir quem se beneficia dos incentivos significa criar
um mecanismo de controle estatal sobre a cultura. Esse mecanismo vai permanecer sempre como
uma tentação para todos os futuros governantes. Não queremos
isso para o Brasil.
P&E: O governo precisa intervir
na cultura?
ACNF: Não precisa, e muito
menos em situações de estabilidade, como a que estamos vivendo. Os direitos constitucionais de
liberdade de informação e de expressão, da livre iniciativa, são
princípios muitos caros à nossa
sociedade. Por decisão da sociedade, expressa na Constituição,
são esses princípios que norteiam
o sistema econômico e a produção cultural. São esses preceitos que gostaríamos de ver sempre presentes na nossa legislação,
seja na de incentivo fiscal, seja
quanto à liberdade de informar,
em relação à classificação indicativa dos programas, seja em relação à legislação de direitos autorais. Enfim, acreditamos que a livre iniciativa e a liberdade de expressão deveriam ser os balizadores de toda legislação que trata de

cultura no País.
P&E: Qual, então, o papel do Estado na cultura?
ACNF: Essa discussão, hoje,
está muito focada no Estado eficaz, que deve atuar em áreas onde tem vocação, onde proporciona benefício e não provoca prejuízos. O Estado tem muito
campo para atuar como fomentador da cultura, especialmente
quando atua permitindo os investimentos que vão tornar possível
a produção cultural. Isso também
ocorre na área do audiovisual. Aí
é positiva a participação do Estado. Mas ele não pode funcionar
como planejador, como definidor

de conteúdo. Quando o Estado
funciona definindo o que se deve
produzir, como se deve produzir,
ou que produções devem ser beneficiadas em detrimento de outras, aí eu acho que ele é nocivo.
O nosso desafio é encontrarmos
formas possíveis de aperfeiçoar o
sistema que já existe hoje sem cair
nas tentações de dar ao Estado o
poder de planejador, de definidor
do que as produções culturais devem abordar.
P&E: Mas facilitar o acesso à cultura não é um dever do Estado?
ACNF: Por Lei, é papel do Estado. E, por vocação, dos veículos
de comunicação. Não é à toa que

Quando o Estado funciona definindo
o que e como se deve produzir, aí eu
acho que ele é nocivo
propriedade & ética
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está na missão das Organizações
Globo levar a cultura, a educação,
e o entretenimento aos telespectadores. Esse é um papel que está
nas definições que recebemos de
nossos acionistas, no legado do
Dr. Roberto Marinho. É uma questão de princípios para os nossos
acionistas, o Roberto Irineu Marinho, o João Roberto Marinho e o
José Roberto Marinho. Portanto é
nessa linha mesmo que nós queremos seguir, mas com liberdade,
com possibilidade de continuarmos a oferecer à população produções culturais de alta qualidade.
P&E: O senhor acha que é papel
do Estado pregar a flexibilização

do acesso à cultura pela internet,
como fez um ex-ministro?
ACNF: Primeiro acho que devemos ter cuidado com estes chavões, com essas generalizações,
como flexibilização. Se flexibilização significa aperfeiçoar os mecanismos existentes da legislação
de direito autoral, gostaríamos de
conversar sobre isso. Agora, se entendem por flexibilização impedir
que quem produz cultura – e dedica para tal muito tempo e dinheiro, envolvendo às vezes centenas de pessoas –, de auferir os
benefícios previstos em Lei, aí não
podemos concordar. E não apenas porque isso afeta as Organizações Globo como uma das maio-

não haverá produção de qualidade se
quem está investindo não puder auferir
as suas vantagens econômicas
10
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res produtoras de conteúdo nacional, mas por que afeta a produção
de conteúdo em si. Ou seja, não
haverá investimento em produção de conteúdo de qualidade se
quem está investindo não puder
auferir as vantagens econômicas
dessa produção. Da mesma forma, os diversos profissionais que
participam da produção cultural –
autores, diretores, atores, músicos,
não poderiam ser bem remunerados se os produtores das obras
audiovisuais não puderem explorar adequadamente suas produções. O que posso dizer é que as
Organizações Globo são a favor
da livre circulação de ideias, este
é um principio básico. Acreditamos que é dever, não só do Estado, mas da sociedade, dos veículos de comunicação fazer o máximo para que as obras, as produções culturais circulem entre a população. Mas isso tem que ser feito com respeito à propriedade intelectual, que é tão importante e
merece tanta proteção quanto a
propriedade sobre um bem material.
P&E: Esta circulação é livre no
Brasil?
ACNF: Neste sentido, pode-se falar, com muita tranqüilidade, que talvez no mundo inteiro não haja quem faça isso melhor do que a televisão aberta no
Brasil. Trata-se de um veiculo voltado para dezenas de milhões de
brasileiros; única forma de acesso a uma produção cultural para
dezenas de milhões de pessoas –
e com qualidade comparável ao
que há de melhor no gênero em
todo o mundo. Então, se hoje um

cidadão brasileiro não tem dinheiro para sair, ir ao cinema, comprar
um DVD, acessar a internet, não
pode ter uma televisão por assinatura, tem acesso à produção
cultural através da televisão aberta, livre e gratuita. Esperamos, no
entanto, que chegue rapidamente o dia em que todos possam ter
acesso a todas essas plataformas.
P&E: Podemos falar, então, que
já há uma democratização da
cultura?
ACNF: Sem dúvida, e é inegável que as Organizações Globo contribuíram muito para este
quadro, com a TV Globo, com
os canais Globosat, com a Globo.com e com todos os seus veículos. A tevê por assinatura está
em crescimento e a banda larga
vai permitir uma maior e melhor
oferta de conteúdo pela internet.
Quanto mais se desenvolvem essas tecnologias mais as pessoas terão acesso à informação e à
produção cultural.
P&E: Em que medida a legislação
pode estimular o investimento
em cultura?
ACNF: Na medida em que a legislação for o menos dirigista possível. O dirigismo nunca deu certo em lugar nenhum porque o
que faz a produção cultural melhorar é gente talentosa com capacidade de produção, e empresários que tenham apreço pela cultura e acreditem em projetos culturais. No audiovisual, uma área técnica que requer equipamentos de
última geração, profissionais muito especializados, e investimentos
altíssimos, o risco também é mui-

O dirigismo nunca deu certo porque o que
faz a produção cultural melhorar é gente
talentosa com capacidade de produção
to grande. Por isso é importante
que exista uma legislação permita a liberdade de criação, fomente a produção, na forma de incentivos, que combata a pirataria, que
impeça terceiros de explorar essa
mesma produção de forma parasitaria, sem ter investido nada. Se
não houver repressão aos piratas,
é claro que diminuirá a produção
cultural de qualidade. Basta ver o
que está acontecendo com a indústria fonográfica, o quanto ela
está sendo atingida com a pirataria.
P&E: Num dos itens dessa nova
proposta, o governo ganha o di-

reito de utilização da obra que financiou depois de um prazo de
cinco anos, que pode ser menor
se for projeto educacional.
ACNF: Acho que esse tema
tem que ser amplamente discutido. Não me agrada essa imposição que é similar a outros projetos
de lei que surgiram algum tempo
atrás sobre esportes. Mas acredito
também que a comunidade que
trabalha com a cultura, com o audiovisual não vai seja refratária a
uma forma negociada de utilização
dessas obras com objetivos educacionais, sempre com autorização
prévia de seus titulares. A própria
lei tem dispositivos que permitipropriedade & ética
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ria se levar cultura às escolas. Agora, nunca esquecendo que cultura
é uma atividade econômica como
qualquer outra. Se não houver um
motor econômico, não haverá produção de boa qualidade em quantidade suficiente para atender à
demanda da sociedade.

A CULTURA DA CASA

P&E: A Lei de Direitos Autorais
não deveria se ajustar a novas
tecnologias digitais?
ACNF: Ao invés de alterarem
sua Lei de Direitos Autorais, alguns países criaram leis especificas
para regulamentar sua mídia digital, como é o caso do Digital Millennium Copyright Act (DMCA), editado nos Estados Unidos. Um bom
caminho é levar esta discussão amplamente para a sociedade. Como é
um assunto muito complexo, com
muitas conseqüências, tem que
ser discutido nos mínimos detalhes. Têm que ser estudados modelos de outros países, mas à luz das
nossas especificidades. Mas, qualquer que seja o modelo escolhido
ele tem que garantir a propriedade
ao titular do direito, tem que garantir ao produtor o exercício das faculdades inerentes a essa propriedade.
P&E: Isso se aplica à produção
que circula na internet?
ACNF: Claro. Acho que a internet pode ter especificidades por
que é uma plataforma diferente
das demais. Mas sempre se levando em conta o princípio de que
pertence ao autor o direito sobre
a obra, e que ele deve explorar esses direitos. Veja, essa impossibilidade de que os autores titulares
de direito possam explorar as suas
criações em razão da pirataria, fal12
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Temos que eliminar a ideia de que a
internet, por ser um território livre,
não está sujeita à lei
sificação etc. não tem consequências negativas apenas para os empresários, que podem migrar para
outras atividades mais rentáveis. A
pirataria é nociva também, e talvez muito mais, para os artistas.
Para quem é escritor, diretor, ator
e não sabe fazer outra coisa: precisa exercer aquela atividade.
P&E: Como uma legislação pode
garantir o acesso à obra que circula na internet sem ferir o direito do autor?
ACNF: Há que se garantir o direito aos detentores da obra, mas
acho também que é preciso se definir como é que tal princípio é apli-

cável à realidade. Não há problema com a cópia privada, que, aliás,
está prevista na legislação. E se houver necessidade de aperfeiçoamento que fique mais claro ainda que
a cópia privada pode ser utilizada,
que ela não constitui uma violação
do direito autoral, desde que, claro,
seja produzida a partir de um original que foi adquirido legalmente e
previamente autorizado pelo autor.
Agora, se há formas novas de desburocratizar, agilizar o acesso ao
conteúdo autorizado previamente
pelo autor, somos todos a favor.
P&E: É possível regulamentar a
internet?

ACNF: Certamente. Temos que
eliminar a ideia de que a internet,
por ser um território livre não está
sujeita à lei. Ora, a internet faz parte da realidade do País e, portanto, está sujeita às leis assim como
qualquer outra plataforma. A internet, evidentemente, representou
uma revolução cultural, tal como
foram a televisão, o rádio, o cinema, em diversas épocas do século
passado. Precisa ser regulamentada, claro, e deve se sujeitar às leis
já existentes. Não há por que existir
esta dúvida em relação à propriedade intelectual na internet. Ninguém discute se na internet deve
ser respeitada a propriedade sobre um bem material; se na Inter-

net precisa ser respeitada a honra
ou qualquer outro direito inerente
à personalidade. Isso é óbvio. Por
que deveria existir um salvo-conduto na internet para não se cumprir a lei? Há, sim, necessidade de
se discutir um modelo de regulação, sem podar a internet. A internet tem que ser livre, mas não é
uma terra sem lei.
P&E: Com que formas de pirataria a Globo tem se deparado?
ACNF: Várias. Na TV fechada
são os famosos “gatos”. Como a
Globosat depende da assinatura e
da audiência de seus canais, o aumento da pirataria na tevê por assinatura é prejudicial. Já na internet,

esforços foram feitos no combate à
pirataria mas é preciso aumentar ainda
mais a repressão a esse crime

embora seja ainda uma plataforma menos desenvolvida, já existe
muita utilização não autorizada de
conteúdos da Globo, especialmente nestes sites postagem de conteúdo. Qualquer um faz o up link
de um vídeo gravado da tevê. Isso
também é uma forma de pirataria
que está crescendo. A Globomarcas e a Som Livre, que são das Organizações Globo, também sofrem
com pirataria de DVD, e de CD.
P&E: Os contratados da Globo
também são pirateados?
ACNF: Os contratados também sofrem com a pirataria, mas
nem todos têm licenciamentos
pessoais conosco. Reconheço que
alguns esforços foram feitos no
combate à pirataria mas acho que
é preciso aumentar ainda mais a
repressão a esse crime.
P&E: Como tem sido a conversa
com o governo no âmbito das mudanças que estão sendo propostas na Lei de Direitos Autorais?
ACNF: No campo de Direito Autoral até agora houve muito
pouco debate com os veículos de
comunicação. Acho que ainda falta aprofundar essa conversa e nós
estamos totalmente à disposição
para participar junto com os outros setores envolvidos com a produção cultural. Acredito que vários
setores da sociedade precisam participar desta discussão, que afeta a
todos. Esta discussão não é importante só para quem produz cultura. Ela interessa a cada um cidadão
brasileiro. Ter acesso à cultura é essencial; é uma garantia constitucional. A produção livre de bens culturais é interesse de todos. pe
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PIPeline

O FANTASMA
DO RETROCESSO
POR

CECI ALMEIDA

Uma ação judicial encaminhada pelo governo ao
STF questionando a constitucionalidade do pipeline
— dispositivo legal que permite a revalidação
de patentes estrangeiras — vai na contramão da
Lei 9.279/96, de Propriedade Industrial. Se for
considerado inconstitucional, 565 medicamentos
perderão as patentes.
14
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ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4234), ajuizada no último dia 24 de abril no
Supremo Tribunal Federal (STF)
pela Procuradoria Geral da República, (PGR) contra artigos da Lei
de Propriedade Industrial que tratam do sistema pipeline, tem tudo
para entrar para a história. O sistema possibilitou, há 13 anos, a proteção patentária a conhecimentos
que se encontravam em domínio
público no Brasil, através da revalidação das patentes estrangeiras.
Se o STF decidir que o pipeline é,
de fato, inconstitucional, nada mais
do que 565 patentes em vigor poderão ser anuladas de uma tacada
só. Deste total 85% são fármacos.
A possível mudança, que guarda um ar, digamos assim, “bolivariano” anuncia tremores no merca-

do e tira o sono da indústria farmacêutica, que poderá ver abreviada a vigência das suas patentes no País. Embora representem
somente 6% dos 20 mil pedidos
de patentes do setor farmacêutico depositados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI), 67% dos pipelines já foram
outorgados. Fora deste sistema, irrisórios 4% foram concedidos.
Para o presidente do Conselho Consultivo da Interfarma, Jorge Raimundo, a ação proposta no
STF entorta a lógica de mercado,
porque sai em defesa de fabricantes de medicamentos genéricos.
“Esse pipeline tem produtos muito interessantes para a indústria
de genéricos que quer começar a
produção antes da extinção da patente”, explica.

Célia Rocha
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presidente da Fenafar

As pessoas, na época da adoção da lei,
não se deram conta de o quanto isto
custaria para a saúde pública

Para entender melhor esta
questão, vale a pena lançar um
olhar atento a algumas das patentes que fazem parte do sistema pipeline. Uma delas, a atorvastatina,
medicamento popular para a redução de colesterol (Liptor), movimenta cerca de R$ 250 milhões
em vendas por ano. O coquetel de
remédios antirretrovirais, que apenas em vendas para o governo representa cerca de US$ 80 milhões
por ano, e o Viagra – campeão de
vendas em todo o planeta –, que
dispensa apresentações, também
conseguiram proteção no Brasil
pelo sistema de revalidação.
Domínio público
Especulações à parte, o certo é
que o Brasil despencará mais um
pouco no quesito atração de investimentos internacionais, caso sejam
suspensas as patentes pipeline que
ainda vigoram no País. “Uma decisão neste sentido irá criar um grande impacto, o Brasil deixará de ser
o destino para o lançamento de
novas drogas”, adverte Jorge Raimundo, da Interfarma. “A indústria
vai pensar duas vezes antes de fazer um lançamento no País”.
A ação da Procuradoria é resultado de uma representação feita
em novembro de 2007 pela Rede
Brasileira Pela Integração dos Povos (Rebrip) e pela Federação Nacional dos Farmacêuticos (Fenafar). As entidades sustentam que o
conhecimento já estava em domínio público e que o governo promoveu uma espécie de expropriação de um bem comum sem qualquer amparo constitucional. “As
pessoas, na época, tiveram uma
avaliação incorreta e não se de-

Vaso de cristal
Ocorre que, da alteração na Lei
de Propriedade Industrial, aprovada pelo Congresso Nacional, à exceção prevista para o sistema pipeline tudo foi minuciosamente discutido, rediscutido e, finalmente,
acordado pelas autoridades em
Brasília. “O modelo do pipeline que
foi adotado no Brasil é um modelo de revalidação convencional que
existe há décadas”, explica o advogado Gustavo Morais, do escritório Dannemann Siemsen Advogados. Trata-se, segundo ele, de uma
exceção ao requisito da novidade
que foi utilizado por vários países,
entre eles México, Chile e Coreia.
“A ideia de que o requisito de novidade é um vaso de cristal intocável não é correta, há possibilidade
de uma flexibilização”, diz ele.
Segundo o consultor Ney Lopes, que atuou como relator geral
da atual Lei de Propriedade Industrial, a revalidação está prevista no
acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, da
OMC) ao qual o País aderiu em 1995.
O Brasil abriu mão do período de
dez anos previstos para a sua adequação às novas normas internacionais e, em sua nova Lei de Propriedade Industrial, aprovada em maio de
1996, estendeu de imediato a proteção por meio de patentes a produtos
alimentícios, químicos-farmacêuticos
e medicamentos.

gustavo morais

advogado do escritório Dannemann Siemsen Advogados

ram conta de o quanto isto custaria para a saúde pública”, analisa a
presidente da Federação Nacional
dos Farmacêuticos (Fenafar), Célia
Rocha. “Barramos o nosso desenvolvimento nacional”.

O modelo do pipeline adotado no
Brasil é um modelo de revalidação
convencional que existe há décadas
Ney Lopes destaca que o sistema pipeline, que vigorou durante um ano (entre maio de 1996 e
maio de 1997), fez parte desta negociação e tinha regras bem claras: em primeiro lugar, o sistema
era limitado a pedidos de patentes para produtos que tinham sido
concedidos em seus países de origem, desde que ainda não tivessem sido lançados no mercado.
“Todos os produtos abrangidos
pelo pipeline foram novidade, em
razão de que não haviam chegado ao mercado consumidor e, por
isso, poderiam ser protegidos,
em caráter excepcional”, explica
o consultor. Lopes ressalta ainda
que o prazo de vigência para pipelines era menor do que 20 anos,
uma vez que a concessão se limitou ao tempo que restava desde

o pedido depositado no primeiro
país de origem.
Um dispositivo da Lei impedia
ainda que a patente fosse concedida caso uma empresa nacional
provasse seu esforço de desenvolvimento de produto ou processo a partir do conhecimento que
até então se encontrava em domínio público. “Se alguma empresa brasileira tivesse iniciado ações
para produzir aquele medicamento, objeto do pedido de pipeline, o
pedido seria negado pelo INPI, e se
não agisse dessa forma, restaria ao
Congresso Nacional incentivar a pirataria”, explica Lopes. “Ou seja, a
nova lei daria com uma mão e tiraria com a outra, ao permitir a cópia
“legalizada” de produtos ainda em
fase de desenvolvimento de pesquisa clínica. E neste caso, De Gaulpropriedade & ética
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le teria razão e o Brasil realmente
não seria um país sério”, ironiza.
Outro ponto é que a exceção
envolveu uma negociação comercial lucrativa para o governo brasileiro. Para cada depósito pelo sistema pipeline, independente de
ser deferido ou não, o governo
embolsou US$ 10 mil. O INPI recebeu no período 1.199 pedidos.
À época, a estratégia foi anunciada como uma correção a um
erro histórico. Afinal, desde 1945,
o Brasil não concedia patentes a
produtos farmacêuticos e, a partir de 1969, suspendeu também
a proteção patentária a processos
farmacêuticos a pretexto de desenvolver a indústria nacional. Baseada na cópia e não em P&D, o
setor farmacêutico brasileiro, contudo, ficou em um dos últimos vagões do trem do progresso tecnológico. Até o início da década de
90, muitos remédios tinham que
ser importados diretamente pelos
pacientes. E tornou-se afamado
o serviço oferecido pela empresa
aérea Varig – que detinha o monopólio das rotas internacionais –
de transporte gratuito de medicamentos que não eram fabricados
no Brasil.
Para a presidente da Fenafar
o atraso da indústria nacional foi
provocado justamente pela abertura ao mercado internacional.
“Nossa indústria foi sendo gradualmente engolida pelas transacionais, não tivemos incentivos”, diz
ela, ao acrescentar que outros países, como a Índia, antes de adotar as patentes para estes setores,
desenvolveram sua indústria. Para
ela, não houve ganho para o Brasil
com esta concessão, quer para a
18
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indústria e setor farmacêutico nacionais, quer para a população em
geral. “Todos foram prejudicados
pelas patentes pipeline”.
Outros observadores do ambiente de PI enxergam ganhos tanto para as empresas estrangeiras
quanto para as nacionais. “O Brasil,
com a Lei 9.279/96 – incluindo o pipeline – resgatou a credibilidade internacional e ficou em posição de
igualdade na legislação internacional de Propriedade Industrial”, sublinha Lopes. Entre os benefícios obtidos, ela cita ainda os novos investimentos em ativos fixos e a chegada de novas empresas, os processos de transferências de tecnologia, as parcerias Universidade/Empresa para novos negócios, fixação
de pesquisadores no País e o combate à pirataria. “Com o pipeline recuperamos um atraso de mil anos,
desenvolvemos o mercado, tivemos
acesso imediato a todos os antirretrovirais, ao tratamento do câncer,
entre outros”, rebate Jorge Raimundo. “Houve uma troca”.
Outro setor que se beneficiou,
na visão de especialistas, foi a indústria de genéricos. Vale lembrar
que dos 1.199 pedidos de patentes do pipeline, 245 já expiraram,
podendo ser produzidos livremente por este novo mercado. Os benefícios neste caso se estendem
ao consumidor já que os genéricos chegam às farmácias por um
preço mais em conta. “As pessoas
esquecem que a indústria de genéricos existe por causa da indústria da inovação”, enfatiza Gustavo
Morais. “Como incentivar a inovação, suprimindo as patentes? Estamos tendo uma visão subdesenvolvida da PI. Ou decidimos viver

em um país com uma economia
de inovação ou vamos vender minério de ferro, até acabar”.
Estrutura precária
O debate sobre a inconstitucionalidade dos pipelines é apenas
uma faceta de um problema muito maior: as suspeitas em relação à
competência e a visível falta de estrutura de alguns laboratórios nacionais para a produção de remédios.
“O Brasil não tem nenhuma condição de produzir estes medicamentos”, alerta Jorge Raimundo. “A noticia é péssima para um país que ainda não tem uma indústria robusta.”
Um caso exemplar nesta questão talvez seja o do remédio Efavirenz, que integra o coquetel de
antirretrovirais distribuído pelo
governo a pacientes portadores
do HIV. O Efavirenz teve o licen-

guerra JUDICIAL
Apesar de o sistema pipeline ter sido instituído em 1996, o processamento dos pedidos
só teve início em 1999. “Até esta data, os pedidos estavam, em sua grande, maioria engavetados”, revela o ex-presidente do órgão, José Graça Aranha, que na sua gestão criou um
grupo especial para desengavetar as patentes de revalidação. Para se ter uma ideia, nos três
anos que se seguiram à implementação do sistema pipeline, somente 55 das 1.199 patentes
pipelines haviam sido processadas. Hoje, 13 anos depois, 88 pipelines ainda aguardam exame. “Os casos que ainda não foram analisados pelo INPI são de empresas que não apresentaram a documentação exigida”, esclarece o presidente do órgão, Jorge Ávila.
Existem atualmente 33 patentes pipeline, alvo de ações judiciais – de um total de 88
ações impetradas entre 2005 e 2008. A briga, nestes casos, é protagonizada por laboratórios que conseguiram estender o prazo de suas patentes no exterior e entendem que a
revalidação no Brasil se aplica também às prorrogações obtidas em outros mercados. Até
agora, contudo, as sentenças favoráveis ao INPI têm superado em número as decisões a favor dos laboratórios.

ciamento compulsório decretado
em maio de 2007, depois de um
longo processo de negociação entre governo e a indústria detentora da patente, a Merck. A medida
tinha como objetivo maior reduzir
o preço na aquisição do medicamento que era US$ 1,50 a unidade. Ocorre que o laboratório Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, que assumiu a produção,
não conseguiu, por limitações técnicas, cumprir o cronograma de
entrega. Os remédios chegaram
com atraso de um ano ao mercado e, surpreendentemente, mais
caros do que o planejado. Ao conlcuir o processo, a Fiocruz informou que cada unidade do remédio custará R$ 1,35, preço 27,4%
superior ao do genérico comprado pelo governo brasileiro do laboratório indiano Ranbaxy.

O curioso neste caso é que a
presidente da Fenafar sugere que
após suspender a vigência das patentes pipeline, o governo recorra aos laboratórios internacionais
para que o mercado não fique desabastecido. “O fato de a patente
pipeline cair não significa que eles
vão deixar de produzir e nem de
vender para o governo. Acredito
que prazos serão dados para que o
País se prepare para produzir. Eles
não vão perder o direito de produzir, apenas a exclusividade. Na realidade, a população não ficará desassistida”, aposta. A conferir.
Há duas hipóteses para o final
desta história. Na primeira o Supremo não modula os efeitos da
decisão – o que faz com que ela
não possa retroagir para acontecimentos anteriores ao julgamento. Na segunda O STF poderá de-

clarar a nulidade das patentes retroativamente. A decisão alcançaria patentes concedidas pelo mesmo sistema que já expiraram. Na
visão de especialistas o aspecto
mais preocupante de toda esta
questão não está propriamente
no resultado em si, a possibilidade de encurtar as patentes, mas
sim na insegurança jurídica que
irá se estabelecer no País. A preocupação dos advogados, contudo, não faz sentido para o presidente do INPI, Jorge Ávila, que
não esconde certa ansiedade em
ver concluída a ação no STF. “O
instituto do pipeline gerou insegurança jurídica – o que não quer
dizer que ele é inconstitucional”,
diz ele. “Mas uma decisão sobre
esta questão irá definitivamente
aumentar – e não diminuir – a segurança jurídica no País”. pe
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A

Propriedade
Intelectual
sempre foi importante nas
relações entre Estados, mas o
seu papel econômico e político
cresceu bastante na última década, especialmente após a as20
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sinatura do TRIPS, como é conhecido o acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC)
sobre aspectos de Propriedade
Intelectual relacionados ao comércio. Podemos até mesmo di-

zer que o tema tem sido, cada
vez mais, abordado do ponto
de vista de uma moeda de troca
no cenário político e econômico
global. Apresentarei três situações que demonstram isso.

Após o fracasso das negociações para a criação de uma área
de livre comércio que compreenderia os 34 países das Américas (a
ALCA), os Estados Unidos, precursores dessa ideia, resolveram buscar alternativas, firmando acordos
bilaterais com países sul e centro-americanos. Apesar de serem
chamados de acordos de livre comércio (Free Trade Agreements ou
FTAs), tais acordos contêm um capítulo inteiro sobre Propriedade
Intelectual.
O primeiro desses FTAs firmados pelos Estados Unidos foi
com o Chile. Em seguida foi assinado o CAFTA-DR, com Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Guatemala, Nicarágua e República Dominicana, e, mais recentemente, com o Peru. Foram também firmados acordos com Colômbia e Panamá, que ainda dependem de aprovação pelo Congresso norte-americano.
O capítulo sobre Propriedade
Intelectual nos acordos de livre
comércio firmados com esses países segue, em linhas gerais, um
texto-padrão, abrangendo marcas, patentes, indicações geográficas, direitos de autor, nomes de
domínio e medidas que assegurem a efetiva proteção dos direitos. Além disso, os Estados Unidos impuseram como condição
àqueles países, de modo mais ou
menos taxativo, a obrigação de
aderir a uma série de acordos internacionais na área de Propriedade Intelectual.
Nota-se, portanto, que vários
países, em troca de vantagens comerciais, tiveram que abrir mão
de muitos princípios de suas leis

de Propriedade Intelectual para
adotar as novas regras previstas
em tais acordos de livre comércio. O segundo ponto de entrelace entre Propriedade Intelectual e
comércio se pode sentir nas disputas comerciais. Como se sabe,
os países-membros da OMC estão automaticamente sujeitos às
regras dos acordos assumidos
no âmbito multilateral da organização. Além do já mencionado TRIPS (Anexo 1C), há o GATT
(Anexo 1A), relativos a bens, e o
GATS (Anexo 1B), para serviços.
A desobediência às regras desses
acordos autoriza um país membro a apresentar uma reclamação
perante o Órgão de Solução de
Controvérsias da OMC, seguindo
o que estabelece o Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias.
Retaliação cruzada
Em uma controvérsia entre
países membros da OMC, a parte
reclamante que obtiver uma decisão a seu favor poderá suspender concessões e obrigações relativas a acordos que não têm ligação alguma com o objeto da
disputa. Por exemplo, numa disputa sobre subsídios (âmbito do
GATT), a parte reclamante e vencedora pode suspender concessões e obrigações em matéria de
Propriedade Intelectual (âmbito
do TRIPS) caso a parte demandada não cumpra a decisão do órgão. Isso é o que popularmente
se chama de “retaliação cruzada”, já que envolve dois acordos
da OMC distintos.
Obviamente, o Sistema de So-

lução de Controvérsias da OMC
não é tão simples assim e prevê
uma série de restrições para evitar que a retaliação cruzada seja
aplicada. A prioridade é sempre
uma solução amigável, uma compensação ou, ainda, uma retaliação dentro do mesmo setor ou
acordo afetado pela disputa. A retaliação cruzada deverá ser sempre o último recurso, após esgotados os outros meios para solução da disputa.
Porém, já houve casos emblemáticos em que se permitiu
ao país demandante usar a Propriedade Intelectual como forma
de pressionar o país demandado
a cumprir uma decisão da OMC.
São eles: a disputa entre Equador
e Comunidade Europeia relativa
ao regime de importação e distribuição de bananas; a reclamação movida por Antigua e Barbuda contra os Estados Unidos, relativa a jogos de azar, e a disputa
movida pelo Brasil contra os Estados Unidos em face dos altos
subsídios concedidos aos produtores de algodão.
Nos dois primeiros casos citados, Equador e Antigua e Barbuda receberam autorização da
OMC para suspender direitos de
Propriedade Intelectual caso a Comunidade Europeia e os Estados
Unidos, respectivamente, não implementassem a decisão que lhes
foi imposta pelo Órgão de Solução de Controvérsias. No entanto, nenhum daqueles países chegou a fazer uso da retaliação ou
suspender direitos de Propriedade Intelectual.
No caso da controvérsia entre
Brasil e Estados Unidos, que se arpropriedade & ética
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a PI pode servir como ferramenta para
garantir o cumprimento de compromissos
assumidos no âmbito comercial
rasta desde 2002, o Painel da OMC
deu ganho de causa ao Brasil, autorizando a suspensão de direitos
de Propriedade Intelectual caso
os Estados Unidos não retirassem
ou reduzissem substancialmente
os subsídios ao algodão. O caso
foi levado à arbitragem, mas, em
2005, as partes decidiram suspendê-la. Em 2008, o Brasil solicitou
a reabertura do painel de arbitragem, em face do descumprimento
da decisão pelos Estados Unidos,
e aguarda decisão a esse respeito. No ínterim, tramita na Câmara
dos Deputados um Projeto de Lei
que tem por objetivo dotar o Brasil de um mecanismo que permita
implementar a retaliação cruzada
envolvendo Propriedade Intelectual, em caso de descumprimento

de decisões da OMC por um Estado estrangeiro.
Os três casos narrados deixam
claro que a Propriedade Intelectual pode servir como ferramenta
para garantir ou forçar o cumprimento de compromissos assumidos no âmbito comercial, principalmente por parte de países menos desenvolvidos. De fato, países menos desenvolvidos, que
têm nas exportações de produtos
primários a base de sua economia
e dependem da importação de
produtos industrializados de países desenvolvidos, uma retaliação
na área comercial poderia trazer
mais desvantagens do que benefícios. Por isso, esses países preferem usar a Propriedade Intelectual
para pressionar os países descum-

pridores das decisões da OMC.
Finalmente, temos um terceiro ponto de convergência entre Propriedade Intelectual e comércio, embora no sentido inverso. Neste caso, a Propriedade Intelectual é utilizada como moeda
de troca, não pelos países em subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas sim, pelos desenvolvidos, como forma de assegurar
vantagens comerciais e preferências tarifárias.
A “Special 301” (Section 1303
of Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988) autoriza o
United States Trade Representative (USTR) a colocar um determinado país sob observação e, se verificar que este país não está protegendo a Propriedade Intelectual adequadamente, poderá retirá-lo do Sistema Geral de Preferências, o que significa a perda do benefício de tarifas alfandegárias reduzidas. O Brasil é um dos países
monitorados e já fez parte da chamada priority watch list. Hoje, graças aos esforços que nosso país
tem feito no combate à pirataria,
fomos rebaixados para a lower level watch list.
Como se vê, é clara e direta a
relação entre Propriedade Intelectual e comércio. A proteção insuficiente desses bens imateriais reflete diretamente no fluxo de comércio entre os países, com todas
as suas consequências econômicas. Assim, podemos concluir
que a Propriedade Intelectual se
tornou uma ferramenta política
e econômica muito importante
e, se bem trabalhada, poderá se
tornar, também, uma ferramenta
para o desenvolvimento. pe
sleis@dannemann.com.br
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legislação

PROJETOS EM COMPASSO DE ESPERA
Alto renome
A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 4.890/09,
do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), que permite ao detentor de uma marca industrial pedir ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) o reconhecimento, a qualquer
tempo, do ‘alto renome’ de sua marca registrada, que lhe garante proteção especial. Segundo o projeto, esse reconhecimento poderá ser pedido sem a necessidade de anular —
judicialmente ou em processo administrativo no próprio INPI
— processos de terceiros que queiram o registro da mesma
marca em outro ramo de atividade. A proposta permite ainda
a um terceiro interessado pedir a realização de um exame de
insubsistência (falta de fundamento) do ‘alto renome’ pelo

INPI, depois de três anos do reconhecimento.
Atualmente o site do INPI reconhece 41 marcas como tendo “alto renome”: Hollywood, McDonald’s, Pirelli, 3M, Cica, Kibon, Natura, Moça, Aymoré, Visa, Ninho, Fiat, Perdigão, Itapemirim, Toyota, Lacta, Rolex, Skol, Volkswagen, Intel, Azaléia,
Olympikus, Coca-Cola, Jaguar, Elma Chips, Petrobras, Brahma, Motorola, Mercedes-Benz, Antarctica, Chica-Bon, Banco do Brasil, Coral, Helmann’s, Diamante Negro, Playboy, Veja,
Derby, Tramontina, Havaiana e Bom Bril.
O projeto será analisado ainda de forma conclusiva pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Polimorfos
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara
dos Deputados (CSSF) aprovou proposta que proíbe a concessão de patentes de indicação terapêutica de produtos
farmacêuticos de segundo uso e de substâncias polimórficas. Os medicamentos chamados de segundo uso são os
que, indicados para determinado tratamento, também têm
efeitos terapêuticos para outras enfermidades. Já substâncias polimórficas são as que possuem a mesma fór-

mula química, mas estrutura morfológica diferente. O texto aprovado pela Comissão foi um substitutivo da deputada Rita Camata (PMDB-ES) ao Projeto de lei 2.511/07, do
deputado Fernando Coruja (PPS-SC), e 3.995/08, do deputado Paulo Teixeira (PT-SP). Sujeito a análise em caráter
conclusivo, o projeto ainda será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Inovação
Os especialistas que participaram de audiência pública
na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado para discutir o tema
“Propriedade Intelectual e Inovação, requerida pelo senador

Cícero Lucena, concluíram que a legislação brasileira sobre o assunto precisa ser aperfeiçoada para garantir maior
proteção à pesquisa e desenvolvimento e elevar o Brasil a
posição de destaque no cenário internacional.

Pirataria
O Comitê de Propriedade Intelectual da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal promoveram,
no dia 27 de maio, o seminário “A Tributação e a Prática de Pirataria no Brasil – Os reflexos da carga tributária e o consumo dos principais produtos alvo de pirata-

ria no Brasil”. O evento reuniu representantes do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça (CNCP), United States Patent and Trademark Office
(USPTO), Associação Brasileira de Propriedade Intelectual
(ABPI), Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO),
Som Livre e Tozzini Freire Advogados.
propriedade & ética
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patentes

O motor da
Bosch é INOVAÇÃO

Com uma média de 15 patentes registradas diariamente
em suas subsidiárias espalhadas pelo mundo, a
Bosch vem investindo pesadamente em Inovação. No
Brasil, repicando uma campanha mundial, o esforço
e o resultado dos investimentos nesta têm sido
mostrados através de outdoors em aeroportos. No ano
passado, nada menos do que 3,1% do faturamento da
empresa foi investido em Pesquisa & Desenvolvimento.
26
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A

gigante Bosch, referência global no setor da indústria automotiva e máquinas, é uma das
campeãs mundiais em Inovação.
Há vários anos lidera o ranking
das empresas depositantes de patentes do setor automotivo na Organização Europeia de Patentes
(EPO) e na Organização Mundial
da Propriedade Intelectual (OMPI).
Em 2008 seus 32.500 pesquisadores espalhados pelo mundo geraram 3.850 patentes. Detalhe: nem
todos os produtos desenvolvidos
se tornam patentes. Pequenas inovações são simplesmente publicadas para serem estudadas no showcase público em Stuttgart, onde
a Bosch apresenta novas ideias todas as semanas.

Apesar de ter sua liderança
reconhecida na Alemanha e na
Europa não há espaço para acomodação nesta empresa. O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) se mantém alto há anos, uma estratégia
que a Bosch estampa com orgulho pelos quatro cantos do mundo. Quem desembarcou no início
deste ano em alguns dos principais aeroportos do planeta se deparou com os out-doors da nova
campanha publicitária da empresa – inclusive em Congonhas, em
São Paulo – que revelava de forma impactante o resultado deste esforço: em 2008 a Bosch produziu 15 patentes por dia. Você
leu certo. Por dia. “É uma cam-

panha mundial corporativa que
teve o objetivo de demonstrar a
força inovadora da empresa, nosso lema é tecnologia para a vida”,
diz Bruno Bragazza, gerente de
Pesquisa e Inovação da Bosch.
Nem mesmo as turbulências
na economia internacional mudaram a estratégia da empresa no
segmento PD&I. “Continuar os investimentos na crise é a maneira pela qual poderemos sair mais
rapidamente dela”, analisa Bragazza. Em 2008, 8,3% sobre percentual de vendas foi investido em
PD&I. No Brasil este investimento correspondeu a 3,1% sobre o
percentual de vendas da companhia. E a meta é manter o patamar em 2009.
propriedade & ética
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O MOTOR DA BOSCH É INOVAÇÃO

Comparado com a sede da
empresa, pode-se dizer que a
subsidiária brasileira, em Campinas, ainda engatinha quando o
assunto é inovação de produtos.
Menos de 1% das patentes produzidas pela multinacional alemã
vem daqui. Ainda assim, a subsidiária, que conta com 500 pesquisadores, não deixa a desejar. Sua
unidade para tecnologias de combustíveis alternativos tornou-se referência mundial graças à criação
de peças e softwares que permitiram o surgimento do motor Flex
Fuel, em 1994.
A tecnologia que permite
que os carros rodem com gasolina ou com álcool se popularizou
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e, hoje, 90% dos veículos produzidos no Brasil utilizam o motor
Flex. A inovação também foi lançada comercialmente com sucesso na Europa há cinco anos.
Na Suécia, por exemplo, os carros flex representaram 25% dos
carros vendidos. Não é surpresa,
portanto, que a unidade de combustíveis alternativos da empresa
no Brasil tenha se tornado a mais
forte em número de pesquisadores e em numero de patentes na
América Latina.
As histórias de sucesso não pararam por aí. Em março de 2009,
alguns anos depois da criação do
motor Flex Fuel, a bem-sucedida
tecnologia foi ultrapassada por

um novo produto emblemático
que resultou em sete pedidos de
patente depositados no INPI, entre modelos de utilidade e de invenção. Graças a um engenhoso
sistema inovador, batizado Flex
Start,os carros Flex Fuel agora dispensam o famoso “tanquinho” de
gasolina, que até então era necessário para dar partida ao motor Flex. O projeto rendeu aos pesquisadores da unidade brasileira o
prêmio mundial de inovação realizado pela Bosch. “Foi a primeira vez na historia corporativa que
este prêmio ficou fora da Alemanha” revela, orgulhoso, o gerente
da subsidiária.
Nas instalações de Campinas

agora a meta é dobrar o número
de patentes em 2009. Para isso,
desde janeiro de 2008, a unidade
conta com um departamento corporativo que cuida do gerenciamento de inovação tecnológica
como um todo. O Brasil é o único a contar com esta estrutura na
América Latina. O foco está em
aprimorar o modelo de gestão
tecnológica e para isso o departamento abriga um setor financeiro e econômico, responsável
pela contabilidade dos projetos,
uma área jurídica de Propriedade Intelectual e um terceiro setor
responsável pela gestão dos projetos de engenharia. “Este trabalho tem várias frentes, uma delas
é realizar um mapeamento de todos os projetos de inovação tecnológica e instigar os engenheiros a patentear”, conta Bragazza

A receita da Bosch para fazer crescer o bolo de patentes da
subsidiária envolve ainda uma
política de premiação do inventor, uma prática antiga da empresa alemã. Outras frentes são
o treinamento de engenheiros, a
capacitação em inovação e PI e o
incentivo a parcerias com as universidades e os centros de pesquisa. “Ficamos com a responsabilidade tecnológica e contrataremos as universidades para fazer
parte do pacote de serviços”, antecipa Bragazza.
Toda esta estruturação tem
um motivo. A Bosch está entusiasmada com as oportunidades que
se abriram no País. “Enxergamos
este momento com certa euforia
e entusiasmo. De 2005 para cá, as
os marcos regulatórios, a Lei de
Inovação, a Lei do Bem e o forta-

lecimento do INPI são sinais positivos no cenário nacional. Temos a
esperança que o País absorva uma
cultura maior de PI”.
É claro que o sistema de PI do
País não está imune às criticas da
empresa. Atenta tanto às oportunidades quanto aos gargalos,
a subsidiária está realizando um
trabalho de aproximação com o
INPI, para tentar entender as dificuldades e lidar melhor com os
conhecidos obstáculos à inovação. “As atividade de PI no País
são incipientes, quase irrisórias,
se analisarmos os indicadores de
papers e conhecimentos e das patentes, os números não se encaixam. Mas vemos com bons olhos
as ações que vêm sendo realizadas no País”. A criação da nova
estrutura da Bosch é uma resposta a este momento. pe
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A MEMÓRIA DA MARCA
NO SHOWBIZ
A MEMÓRIA DA MARCA NO SHOWBIZ

Marianna Furtado de Mendonça & Luiz Edgard Montaury Pimenta
sócios do escritório montaury pimenta
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É

notória no cenário musical
a ocorrência cada vez maior
de reedições de grupos e músicas que fizeram sucesso no passado. Umas dessas práticas tem
sido a utilização, normalmente
por um artista que já integrou
tal grupo, do nome do conjunto musical para alavancar públi-

co/renda para seus shows e venda de CDs e DVDs.
Apesar da utilização da marca
da antiga banda – quando desautorizada – violar os direitos marcários de seu titular e configurar
prática de aproveitamento parasitário e concorrência desleal – podendo inclusive ocasionar com-

posição de perdas e danos –, essa
utilização vem sendo constantemente verificada entre os músicos que intregraram bandas famosas no passado e querem voltar ao estrelato em carreira solo
ou com seu novo conjunto.
Exemplos existem vários.
Cabe inicialmente citar o caso da
banda Earth, Wind & Fire (EW&F)
fundada em 1969 na cidade de
Chicago. Embora a marca “Earth, Wind & Fire” tenha sido depositada no Brasil e registrada nos
Estados Unidos e demais países
em nome de seu fundador, Maurice White, o músico Al McKay –
ex-guitarrista da EW&F entre os
anos de 1973 e 1981 –, formou
seu próprio grupo e decidiu apresentá-lo ao público como “Earth,
Wind & Fire Experience”, infringindo os direitos de Maurice White e causando grande confusão
entre os fãs da banda que acreditaram tratar-se da autêntica banda “Earth, Wind & Fire” ao se depararem com o anúncio do show

utilizar a marca
da ex-banda,
aparentemente, só
traz vantagens e
benefícios à nova
fase da carreira
artística do
ex-integrante
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marcas

O significado de uma marca é o resultado
da totalidade das opiniões e impressões
que os consumidores têm sobre ela
de Al Mckay.
Remanescentes do grupo “The
Doors”, o guitarrista Robby Krieger e o tecladista Ray Manzarek
formaram a banda “The Doors of
21st Century”. Podemos citar, ainda, outros exemplos desse tipo de
uso, tais como “Tunde, a voz do
Lighthouse Family”, “Roger Hodgson voz e alma do Supertramp”,
entre outros.
Tal estratégia, embora juridicamente arriscada, é justificada pelos benefícios que uma marca já
famosa pode trazer à nova empreitada artística do ex-integrante, principalmente nos casos em
que determinado sinal tenha angariado ao longo dos anos significado positivo com a audiência.
Isto porque a marca é um mecanismo de manipulação e produção de sentido. É a identidade
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da marca que o público conhece, reconhece e, eventualmente,
aprecia. O universo do significado dos sinais distintivos compreende todos os componentes abstratos e imaterias da marca: os valores, os temas, as promessas, os
benefícios, as associações formadas e angariadas com o passar dos
anos. O significado de uma marca é o resultado da totalidade das
opiniões e impressões que os consumidores têm sobre ela.
Assim, considerando que a força da marca está nas experiências
sensoriais que o público obteve
com determinado sinal distintivo
ao longo do tempo, utilizar a marca da ex-banda, aparentemente,
só traz vantagens e benefícios à
nova fase da carreira artística do
ex-integrante.
Portanto é normal que o pú-

blico que guarda na memória,
com certo afeto e nostalgia, as
músicas e shows que marcaram
seu passado, associe e transfira
tal sentimento à marca do grupo
musical, sendo certo que tal associação faz com que seja consideravelmente mais fácil a identificação e a aceitação pelo público
daquela nova empreitada artística do ex-integrante.
Ressalte-se que a memória da
marca é associada a dois componentes psicológicos: lembrança e
imagem da marca. A lembrança é
a capacidade de identificar e reconhecer uma determinada marca em qualquer lugar e ocasião. A
imagem é a opinião que os consumidores têm sobre a marca e os
valores que estes associam a ela.
Por essa razão que os profissionais de propaganda e marketing
ao traçarem suas estratégias para
a construção do conceito de uma
marca, consideram que os valores gastos com sua divulgação,
principalmente aquelas que têm
como escopo a fixação da marca
na mente dos consumidores, devem ser contabilizados como investimento e não despesa.
Ao retornar utilizando a marca
de um grupo – na maioria dos casos, registrada em nome de terceiros – que se manteve nas paradas
de sucesso durante algum tempo, os ex-integrantes conseguem
destaque e penetram no mercado com maior facilidade e de forma não tão onerosa, sendo muito mais fácil retornar à cena dessa forma, do que desenvolver e investir na divulgação de uma nova
marca desconhecida do grande público. Mas será que mesmo

com todos os benefícios apontados nesses casos, tal prática é real
mente vantajosa?
O artigo 189 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96),
em seu inciso I, tipifica como crime a reprodução e a imitação de
marca registrada. Assim, a reprodução ou imitação de marca correspondente ao nome de grupo musical registrada por terceiro consiste em infração marcária
que deve ser combatida.
Nossa Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96) não prevê qualquer limitação aos direitos
marcários do titular, que permita
ex-integrantes a utilizarem legalmente a marca do grupo musical
que fizeram parte no passado, a
não ser que licenciado para tanto. Ressalte-se ainda que nesses
casos, não há que se discutir se
há ou não possibilidade de con-

fusão, vez que essa é presumida
e é consequência imediata da reprodução.
Ademais tal conduta é caracterizada como a repudiada prática
de concorrência desleal, vez que ao
utilizar a marca de sua antiga banda, o ex-integrante faz o público
acreditar se tratar de apresentação
do antigo grupo musical, empregando meio fraudulento para desviar, em proveito próprio, clientela de outrem; crime esse que está
tipificado no artigo 195 da Lei de
Propriedade Industrial.
Na ocasião do anúncio do
show do “Earth, Wind & Fire Experience”, que ocorreria nos dias 03
e 04 de novembro de 2007, houve muita confusão entre o público, sendo certo que o show foi
cancelado em razão de manifestação do titular da marca. A situação se tornou ainda mais insóli-

o risco de se ver envolvido em litígios
judiciais é proporcional aos benefícios que a
associação com a marca famosa pode trazer

ta nesse caso, vez que a autêntica banda Earth, Wind & Fire ainda está ativa realizando diversos
shows pelo mundo e faria no Rio
de Janeiro e em São Paulo, em fevereiro de 2008 – ou seja apenas
dois meses após o show da banda de All McKay –, uma apresentação nas mesmas casas de shows onde se apresentaria a banda
“Earth, Wind & Fire Experience”.
No caso do “The Doors of
21st Century”, Krieger e Manzarek foram judicialmente impedidos pelo baterista John Desmore e pela família de Jim Morrison a utilizar a marca “The Doors” no nome da nova banda. A
ação ajuizada em 2005 na Califórnia, teve seu desfecho no início de 2008 com a decisão final
da Justiça norte-americana que
determinou que os ex-integrantes deveriam pagar US$ 5 milhões de indenização ao baterista e às famílias de Morrison e de
Pamela Courson (ex-mulher de
Morrison). Hoje, Manzarek e Krieger, identificam sua nova banda
como “Riders on the Storms”
Assim, apesar de, aparentemente, ser mais fácil voltar à cena utilizando a marca da banda famosa da qual um dia já foi membro,
o risco de se ver envolvido em litígios judiciais é proporcional aos
benefícios que a associação com a
marca famosa pode trazer.
Dessa forma, mesmo que mais
trabalhoso, a melhor maneira de
voltar ao cenário musical, evitando problemas de natureza jurídica, seria criar e investir em um
novo nome e marca para a nova
banda. pe
marianna@montaury.com.br
luiz@montaury.com.br
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Match Point
A American Apparel, que fez uso desautorizado, em campanha publicitária
veiculada nos EUA, da imagem de Woody Allen, fez um acordo com o cineasta
e pagou-lhe 5 milhões de dólares, metade do que Allen pedia por meio de ação
indenizatória.

Efeito da crise
Houve uma redução
de 20% no número participantes brasileiros no encontro anual promovido
pela INTA. Em 2008, mais
de 150 brasileiros participaram do encontro, em
Berlim. Neste ano, em
Seattle, contaram-se 120.

Webjet na marca do pênalti
A Webjet Linhas Aéreas foi condenada, conforme decisão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, exarada no dia 11 de maio de 2009, a indenizar o Fluminense Footbal Club por ter utilizado, indevidamente, a marca Fluminense no seguinte texto publicitário, que se aproveitou, ainda, de
nota dada no O Globo pelo colunista Ancelmo Gois: “Coisa feia. Tuta, do Fluminense, furou a fila do check-in da Webjet, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, segunda à noite. Na maior cara-de-pau,
o atacante passou a frente de mais de 40 pessoas. Francamente! O que aconteceu pode ser feio. Bonito
foi ver que nós já temos tanta gente para embarcar. Webjet, a sua mais nova opção de voar, não para de
crescer. Voar é simples, voe Webjet”. A Webjet terá que pagar 10 mil reais ao Fluminense.

Visita ao Projac
Os conselheiros de P&E visitaram o Projac, a convite da colega Regina Sampaio Matos. Intelectus publica uma foto do grupo visitante.
Fica, aqui, nosso agradecimento a Regina e, também, à senhora Iracema, nossa prestimosa guia.

O melhor da INTA
Um pouco do melhor
da INTA, em Seattle: a exclusiva degustação de vinhos oferecida pela firma
Hogan & Hartson; a festa
do escritório Bird & Bird
na cervejaria Pike; o jantar
brasileiro no restaurante
Chandler´s Crabhouse, e,
claro, Elle Macpherson, a
supermodel, que palestrou na abertura do evento, beautifully.

O próximo Leadership Meeting da INTA
acontecerá em Miami
Beach, de 11 a 14 de
novembro de 2009.
pe
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MISSÃO ESPINHOSA
O novo presidente da Interfarma, Antonio Brito, ex-governador
do Rio Grande do Sul, deverá usar
sua habilidade política para convencer o Governo de que o desenvolvimento do País passa pelo
respeito às patentes, farmacêuticas inclusive. Parece óbvio. E é.
Mas como diria Nelson Rodrigues,
“difícil é enxergar o óbvio”.

Cirque privé
Requerida, judicialmente,
no Canadá, a proibição do livro “A fabulosa história do criador do Cirque du Soleil”. Trata-se de uma biografia não autorizada de Guy Laliberté, dono do
Cirque du Soleil e de uma fortuna estimada em US$ 2,5 bilhões.

Música na internet

A opinião do dr. Honoris Causa
Sítios há que dispõem de
um programa de computador
que permite a troca de arquivos
no formato MP3. A possibilidade de compactar um arquivo
musical num formato denominado MP3 fez dos sítios virtuais que disponibilizam canções
os mais visitados do ciberespaço. Sabido é que muitos sítios optaram pelo oferecimento
gratuito de músicas compactadas, defendendo a livre circulação dos arquivos musicais independentemente do consentimento dos respectivos compositores e intérpretes, artistas
protegidos internacionalmente
pelos direitos autorais. De fato, o direito autoral reserva ao
autor a faculdade da colocação da obra em rede à disposição do público. Não é, ao contrário do que muitos pensam, o
direito de comunicação ao público que é violado pelos sítios
que disponibilizam músicas

sem o consentimento dos titulares dos direitos autorias sobre as obras colocadas em rede. Só há comunicação ao público, por natureza, quando há o
ato de comunicação, que é um
ato voluntário que pressupõe a
existência de um comunicador
e de um destinatário da mensagem comunicada. A questão
autoral se esgota com a própria disponibilização.
As ações e as discussões
caminham, enquanto as máquinas de música se abastecem. Qual é o futuro? Difícil precisar com rapidez. Aliás,
tratando-se de rapidez, lembro de que entre as virtudes de
um certo Chuang-Tsê encontrava-se uma inigualável habilidade para desenhar. Ciente de
tal fato, o rei pediu a ChuangTsê que desenhasse um caranguejo. O desenhista respondeu-lhe que para executar a
tarefa precisaria de cinco anos

e de uma casa com doze empregados. Passados os cinco
anos, não havia sequer iniciado
o desenho, de modo que requisitou ao monarca outro igual
período de tempo. O pedido foi
concedido. Ao completar-se o
décimo ano, Chuang-Tsê pegou
finalmente o pincel e, num instante, com um único gesto, desenhou um caranguejo, o mais
perfeito que jamais se viu.
Um quadro capaz de retratar com precisão as conse
quências do impacto do ciberespaço sobre os direitos autorais precisa de tempo para
ser desenhado. E no transcurso desse necessário período,
serão igualmente necessários
os empregados, como os requisitados por Chuang-Tsê; no
caso, empregados na função
de construir o equilíbrio dos
fatores que sirva verdadeiramente à sociedade em que nós
nos inserimos.
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O DIREITO AUTORAL NA ERA DA INTERNET

O DIREITO AUTORAL
NA ERA DA INTERNET
Ricardo Pinho
Sócio de Daniel Advogados

O

Brasil não possui uma legislação moderna como o “Digital Millennium Copyright Act” norte-americano e decisões relativas a
temas de direito autoral na internet
ainda não são muito comuns. Muito se tem falado sobre a necessidade de mudança da Lei de Direitos
Autorais (LDA), a Lei nº 9.610, de
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19/02/1998, sob o argumento de
que já estaria antiquada e, portanto, insuficiente para lidar com as
novas situações, notadamente de
violação de direitos autorais trazidas com o advento da “era da internet”. Será verdade? Vejamos.
Tome-se como exemplo a nova
“onda” da internet: os sites de ipos-

tagem (uploading) e recuperação
(downloading’) de vídeos. A Lei de
Direito Autoral, de 1998, seria suficiente para fundamentar uma demanda em razão da reprodução
indevida (desautorizada) de um vídeo num site que oferece tais serviços? Primeiramente, é importante destacar que “vídeos” se qualifi-

cam como obras audiovisuais passíveis de proteção por direito autoral. Portanto, quando um vídeo
protegido é reproduzido sem a autorização do titular dos respectivos
direitos autorais, haverá uma infração de tais direitos. A reprodução
será indevida e o vídeo será considerado contrafeito.
Ao disponibilizar uma cópia
não autorizada de um vídeo nos
servidores de um site o usuário
atua como um “infrator imediato”
e coloca o próprio site do serviço na posição de “infrator mediato”. O usuário tem a responsabilidade primária pela infração, uma
vez que foi ele próprio que reproduziu o vídeo sem autorização. Já
o site do serviço, por estar armazenando uma cópia não autorizada do vídeo em seus servidores,
tem uma responsabilidade secundária. A disponibilização, pelo site
do serviço, de ferramentas para a
formatação e postagem dos vídeos evidencia a sua responsabilidade pela infração indireta, uma vez
que a Lei de Direitos autorais brasileira não prevê nenhuma forma
de “infração por contribuição”.
Não existem diferenças práticas entre um “infrator imediato”
(com responsabilidade primária)
e um “infrator mediato” (com responsabilidade secundária), a não
ser o fato de que o site do serviço fica mais exposto ao risco de
ser responsabilizado pela infração
do que o usuário. Por outro lado,
o site de serviço terá responsabilidade primária para as todas as modalidades de infração que são próprias das atividades desenvolvidas
pelo site (e não daquelas desenvolvidas pelo usuário), tais como:

I) disponibilizar o vídeo contrafeito para o público, que é uma infração imediata ao direito do titular do direito autoral sobre o vídeo
de “comunicar sua obra para o público” e de “distribuí-la” (Artigo 29,
incisos VI e VII), da LDA;
II) disponibilizar o vídeo para o
público equivale a transmitir o vídeo (no caso, via internet), que é
uma infração imediata ao Artigo 29,
inciso VIII, alíneas (h) e (j), da LDA; e
III) a hospedagem (ou armazenagem) desautorizada do vídeo,
que é uma infração imediata do
Artigo 29, inciso XI, da LDA.
O fato de que o site do serviço é custeado por publicidade demonstrará a natureza comercial
do serviço e poderá ser utilizado
para provar a sua intenção de gerar receita e lucrar com a postagem, hospedagem e transmissão
de vídeos contrafeitos. Este fato
pode ter reflexos no cálculo de
uma eventual indenização a ser
paga ao titular de direitos sobre
o vídeo indevidamente reproduzido. Pode, ainda tornar os patrocinadores do site corresponsáveis
pela infração, uma vez que poderá ser alegado que a publicidade
que estes fazem no site do serviço
incrementa os seus lucros.
O posicionamento dos anúncios na página do site não terá
qualquer efeito com relação à responsabilidade do site, a menos
que seja cobrado mais por anúncios exibidos nas mesmas páginas nas quais são exibidos vídeos contrafeitos. Contudo, pode ter
efeitos com relação à responsabilidade dos anunciantes. Isto porque um anunciante cujo anúncio
é exibido na mesma página em

que um vídeo contrafeito é exibido pode ser considerado responsável por incentivar a cópia desautorizada de vídeos. Já um anunciante pode ser considerado isento de
tal responsabilidade se o referido
anúncio aparece juntamente com
a exibição autorizada de um vídeo
ou numa página na qual nenhum
vídeo é exibido.
Liminares
Levada à esfera judicial, a matéria poderá ensejar que liminares sejam concedidas e executadas contra os infratores. As liminares são normalmente concedidas
quando o autor demonstra, numa
ação judicial: 1) existência de seu
direito; 2) a existência de fato da
infração a seu direito; 3) a probabilidade de que o autor obtenha
uma decisão final a ele favorável;
4) a probabilidade de que a infração está causando ou causará prejuízo a seu direito e seus negócios;
5) a necessidade da urgência na
concessão da medida para evitar-se maiores prejuízos a seu direito e seu negócio; 6) a impossibilidade de reversão futura dos danos ou de sua adequada compensação financeira; e 7) a possibilidade de que a liminar seja cassada,
no futuro, sem que sejam causados danos imerecidos ao réu.
Finalmente, a preocupação
com a duração das medidas judiciais, no Brasil, desde a sua propositura até o seu julgamento final
e, ainda, com a ineficácia de tais
decisões, fez com que a nossa lei
processual civil fosse mudada de
modo a permitir que os julgadores concedam liminares que antecipem (parcialmente ou totalmenpropriedade & ética
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A efetividade das decisões leva a
preocupações com a sua execução

te) os efeitos de uma decisão final
(quando resta demonstrado que
há uma possibilidade de que tal
decisão seja favorável ao autor) e
garantam a efetividade das decisões e julgamentos.
A efetividade das decisões leva
a preocupações com a sua execução. Assim, magistrados e tribunais estão mais conscientes da
necessidade de garantir a eficácia das decisões e estão acompanhando a execução das mesmas com maior proximidade. Em,
2006, no caso da modelo Daniela
Cicarelli contra dois sites brasileiros e o site YouTube, Inc.1, foi requerida uma liminar para imediatamente obrigar os sites a impedir a postagem e a recuperação
de um vídeo, em que apareciam a
modelo e seu namorado e que foi
feito sem a permissão de ambos.
A liminar foi negada pelo juízo de
primeira instância, mas posteriormente concedida pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Apesar de a liminar poder ser
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facilmente executada com relação
aos sites brasileiros (sujeitos à jurisdição da Justiça brasileira), sua
execução com relação ao site estrangeiro (não sujeito à jurisdição
brasileira) parecia ser pouco factível.2 Surpreendentemente, contudo, o juízo de primeira instância
ordenou aos operadores brasileiros do “backbone” que bloqueassem o acesso ao site estrangeiro e
este ficou inacessível aos internautas brasileiros até o site estrangeiro encontrar uma solução técnica
que permitisse que os internautas
o acessassem, mas não pudessem
acessar (assistindo, postando ou
recuperando) o vídeo “proibido”3.
Este caso não se originou em
razão de uma infração de direito
autoral, mas na violação dos di-

reitos da personalidade, tal como
protegidos pela Constituição Federal. Não obstante tal fato, ficou
demonstrado que o Poder Judiciário brasileiro pode conceder liminares e ordens judiciais para impedir
o acesso a determinados sites (e a
seus conteúdos), mesmo que estes
não estejam sob a jurisdição brasileira e pode, ainda, tomar outras
medidas para garantir a execução
e eficácia de suas decisões.
Em tese, um caso relativo à violação de direitos da personalidade
parece ser mais forte do que um
caso relativo a uma infração de direito autoral. Quando melhor examinada, esta impressão se revela falsa. O direito autoral também
é protegido pela Constituição Federal brasileira. A importância da
indústria de entretenimento e das
redes de televisão brasileiras não
pode ser negada. Os direitos de intérpretes (notadamente de cantores e músicos) são igualmente protegidos e amparados pelo Poder
Judiciário brasileiro.
Nossa conclusão é no sentido de que, muito embora não tão
moderna quanto a legislação de
direito autoral de outras jurisdições, a Lei de Direito Autoral brasileira pode ser considerada suficiente para fundamentar disputas relativas às modernas formas
de infração de direito autoral que
têm surgido com o advento da
“era da internet”. pe
ricardo.pinho@daniel.com.br

1. O processo correspondente corre em segredo de justiça (Processo nº 583.00.2006.2045634 {1440} – 23 – São Paulo).
2. De acordo com a legislação processual brasileira, o nacional de um país estrangeiro deve ser
citado e intimado através de carta rogatória, utilizando-se do serviço diplomático.
3. Em 0 de janeiro de 2007, o Tribunal de Justiça determinou o desbloqueio do acesso ao site
YouTube.com.
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CÓPIA

UM REMÉDIO
CONTRA A
FALSIFICAÇÃO
POR

Ceci Almeida

A indústria farmacêutica vai enfrentar a falsificação
de remédios com a tecnologia de rastreabilidade
bidimencional. Ao mesmo tempo, a Anvisa estuda a
implementação de um selo padrão de autencidade
para todos os medicamentos produzidos no Brasil.
Dará certo? Fato mesmo é que o problema da
falsificação de remédios, de certo, não se resolverá
com um golpe único e certeiro, mas com um conjunto
de medidas envolvendo toda a sociedade.
40
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E
UM REMÉDIO CONTRA A FALSIFICAÇÃO

stá para ser anunciada nos
próximos dias pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a nova arma que será
empregada contra a falsificação
de remédios no País. Governo e
indústria apostam em um sistema
de rastreabilidade bidimensional
(2D) para fazer minguar o crescente mercado de falsificações. O objetivo do sistema – cujo armazenamento de informações e monitoramento serão feitos pela Anvisa – é possibilitar que cada medicamento receba um numero único, como um chassi, que poderá
ser acessado pela fiscalização, pela
policia e até pelo consumidor. “No
prazo final de três anos, quando o
sistema estiver implementado em
sua totalidade, o controle de me-
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dicamentos no Brasil atingirá níveis de excelência, garantindo,
além da rastreabilidade, um monitoramento eficaz sobre o uso e
prescrição destes produtos”, antecipa Dirceu Raposo, diretor presidente da Anvisa.
A Lei 11.903, que, desde janeiro de 2009, tornou obrigatório o
uso de tecnologia de rastreabilidade em medicamentos produzidos
no País, aumentou a pressão sobre
a Anvisa, que agora precisa agir rapidamente para definir o sistema
que será utilizado no Brasil. A partir
de janeiro de 2010, de acordo com
a nova legislação, todos os medicamentos produzidos no País já deverão poder ser rastreados. Não é
tarefa fácil. Esta fase, que vem sendo realizada com o apoio do ETCO

– envolve um vasto levantamento
de possibilidades tecnológicas disponíveis e em teste em diferentes
cantos do mundo. Há pelo menos
14 métodos de rastreabilidade em
estudo nos 27 países da União Europeia.
A ideia da Anvisa é implementar um sistema que permitia o
acesso imediato aos dados correspondentes à trajetória do produto e ter, assim, um instrumento muito mais poderoso de fiscalização. O método que está sendo
aplicado com sucesso em um projeto piloto na Turquia e que emprega o código 2D é, atualmente,
o que melhor condiz com os planos do governo brasileiro.
Há alguns motivos para acreditar que o sistema turco deve-

rá atrair mais a atenção da Anvisa do que outras tecnologias
que vêm sendo experimentadas
nos demais países. André Franco
Montoro Filho, diretor presidente do ETCO (Instituto Brasileiro de
Ética Concorrencial), aponta dois:
a possibilidade de se conhecer, a
partir de um identificador (um leitor de código de pontos), em tempo real na própria farmácia todas
as informações do produto que ficam centralizadas em um banco
de dados. Ele ressalta que o código de pontos permite, em um mínimo espaço, uma enormidade
de dados. Além da data da fabricação, do prazo de validade e demais informações que hoje já são
colocadas nas caixas de medicamentos, podem ser inseridos subsídios que permitem identificar se
a caixa do produto está autorizada
a ser vendida efetivamente no estabelecimento onde foi adquirida.
E esta será uma nova possibilidade de enfrentamento ao roubo de

carga e ao contrabando. O segundo ponto, destaca Montoro Filho,
é o custo do sistema, bem mais
acessível. “O código bidimensional é barato. As empresas já têm
acesso à fornecedora da tecnologia, que é a mesma que faz o código de barras”, explica. Há ainda
a preocupação de encontrar uma
ferramenta global. “Estamos tentando encontrar um padrão internacional que siga uma linha de
pensamento unificada para evitar
uma balbúrdia de tecnologias e
que não se falam entre elas”, revela Montoro Filho.
Selo de autenticidade
Ao mesmo tempo em que dá
corda ao projeto do sistema de
rastreabilidade com código 2D a
Anvisa não abandona a ideia da
aplicação de um selo-padrão de
autenticidade em todos os medicamentos produzidos no País. Esse
projeto começou a ser desenvolvido junto com a Casa da Moeda do

diretor presidente do etco

andré franco montoro filho

Estamos tentando
encontrar um padrão
internacional que siga
uma linha de pensamento
unificada para evitar
uma balbúrdia de
tecnologias e que não se
falam entre elas

Brasil (CMB) em 2005, mas não andou um passo de lá para cá. Agora, com a legislação de rastreamento, voltou a ser pensado pelas autoridades da Agência.
O projeto encontra resistência
das farmacêuticas. A argumentação da indústria é que o mecanismo não terá a eficácia do sistema de rastreabilidade, além de
ter um custo alto para as empresas. A despesa, segundo estimativa dos laboratórios, não será desprezível, em torno de 20 centavos
a unidade. “Do ponto de vista industrial a aplicação requer máquinas especiais e nada baratas para
fazer a etiquetagem. Teremos que
mudar a estrutura da produção
por conta dos selos. Quando você
está trabalhando com poucos fabricantes, o problema logístico da
cadeia de distribuição é pequeno.
Mas quando se trata de 300 ou
400 laboratórios a logística é muito complexa”, critica o gerente de
assuntos econômicos de da Interpropriedade & ética
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farma, Marcelo Liebhardt.
Em meio à contenda, coube
ao ETCO desenvolver um clima
de cooperação entre governo e
indústria. “Com a nota fiscal eletrônica houve alegações que era
algo complexo e muito caro e elas
se mostraram infundadas. O mesmo ocorrerá no caso do sistema
de rastreamento”, pondera o pre-

diretor presidente da Anvisa

CÓPIA

Cerca de 90% dos
produtos apreendidos
são na verdade sem
registros,
5% contrabandeados
e somente 5% são
falsificados

sidente da entidade, Montoro Filho. “No momento, a nossa grande
preocupação é fazer a ponte entre Anvisa e laboratórios. Estamos
tendo sucesso, mas não é algo fácil”, revela.
O fato é que o desenvolvimento de aplicativos de segurança para os remédios no Brasil nem
sempre foi um exemplo de cola-

boração entre governo e indústria. Lacres de segurança e a popular “raspadinha” já foram experimentados e continuam vigorando, mas deram em água. O primeiro não atingiu o consumidor e o
segundo foi rapidamente copiado pelo mercado de falsificações.
Neste meio tempo, vender remédios irregulares virou um gran-

FALTA PUNIR
A favor, o Brasil tem uma legislação forte à
criminalização de medicamentos. A lei considera, desde 1998, a prática de falsificação de remédios como crime hediondo – prevê penas entre
11 e 15 anos de prisão. E pode até parecer surpreendente, mas nos crimes de falsificação de remédios é mais comum do que se imagina a polícia
e a própria Anvisa chegarem ao responsável. “Em
todas as operações se encontram proprietário e
responsável técnico”, conta Adilson Bezerra, assessor de Segurança Institucional da Anvisa, que
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no primeiro trimestre do ano conseguiu prender
150 pessoas em flagrante. “O problema vem depois, quando muitos conseguem a liberdade provisória”, lamenta. Por estes casos é que predomina a ideia de que ninguém é punido por este crime no Brasil. Assim, voltamos ao título desta reportagem. Afinal rastrear vai resolver? A resposta
é não, se não houver uma gestão eficiente do sistema e se todos os envolvidos não fizerem direito o dever de casa – do consumidor, aos órgãos
de fiscalização e Judiciário.

de negócio no Brasil. Uma estimativa do ETCO dá conta de que este
mercado paralelo responde por
20% das vendas: algo entre R$ 5
bilhões e R$ 8 bilhões por ano. O
diretor presidente da Anvisa, Dirceu Raposo, acha a estimativa exagerada. Destaca que boa parte das
apreensões é de fitoterápicos, os
ditos remédios naturais, que são
interditados por falta de registro
ou por não seguirem as boas práticas de fabricação. “Cerca de 90%
dos produtos apreendidos são na
verdade sem registros, 5% contrabandeados e somente 5% são falsificados”, esclarece.
No primeiro trimestre deste
ano a Anvisa, com o apoio da Policia Federal, apreendeu 170 toneladas de medicamentos falsos ou
sem registros, 8,5% a mais do que
o volume apreendido em 2008. A
notícia pode parecer positiva, por
um lado, mas dá a exata dimensão

do quanto cresceu este mercado
perigoso no País. Os medicamentos mais visados são aqueles que
estão na categoria life style: Viagra
e similares são campeões de venda
no mercado paralelo. A preferência
também se dá pelos mais caros e já
chegou às drogas para o tratamento de câncer, por exemplo.
O crescimento deste mercado não é exclusividade do Brasil,
é claro. A contrafação de medicamentos global já está calculada
para 2010 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que aposta
em um negócio que movimentará US$ 75 bilhões. Partindo de
uma base de US$ 39 bilhões, em
2005, temos aí um aumento de
90% neste período.
No mundo, as regiões mais
atingidas são, como sempre, as
com menor condição econômica,
baixa infraestrutura e capacidade
de fiscalização. No Brasil, os garga-

los para o combate são evidentes.
O controle de remédios é pífio.
Com uma rede gigantesca de 50
mil farmácias espalhadas por todo
o território nacional, nem poderia
ser diferente, analisa o diretor da
Anvisa. “O Brasil tem muito mais
farmácias do que necessita, muitas não cumprindo a legislação sanitária e profissional”, explica. “O
grande escoador de produtos falsos e ilegais são as farmácias”.
Outro gargalo é o próprio consumidor. Até hoje, orientações e
campanhas de esclarecimento não
foram suficientes para que o cidadão fizesse uma checagem mais
acurada do medicamento adquirido na farmácia. “O consumidor
precisa se incorporar a esta questão. É importante que use os mecanismos de defesa e esteja trabalhando no sentido da preservação de sua saúde”, diz Montoro Filho. pe

propriedade & ética

45

intangíveis

OS INTANGÍVEIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

OS INTANGÍVEIS DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Ana Cristina França
Sócia-diretora da APSIS

O

impacto das normas internacionais, tanto de avaliação
quanto de contabilização, é muito
maior sobre os profissionais que direta e/ou indiretamente gerenciam
ativos intangíveis do que sobre os
próprios ativos, uma vez que estes
continuam a existir e agregar valor a seus controladores. Já os profissionais envolvidos necessitam
46

propriedade & ética

de permanente atualização, como
pode ser constatado pela crescente oferta e demanda de seminários,
treinamentos internos, artigos e literatura sobre os IFRS – International Financial Reporting Standard e
assuntos correlatos, entre eles avaliação de ativos intangíveis.
No cenário mundial temos basicamente as normas internacio-

nais de contabilidade do IASB (International Accounting Standards
Board), padrão da comunidade europeia e outros países, que são os
IFRS (International Financial Reporting Standard) e as antigas IAS (International Accounting Standard)
e bem como o padrão americano
emitido pela FASB (Financial Accounting Standards Board), que são

os SFAS (Statement of Financial Accounting Standards). Em outubro
de 2002, o FASB e o IASB anunciaram um memorando de entendimentos (Norwalk Agreement) formalizando o comprometimento
de convergência de seus respectivos padrões de contabilidade.
No Brasil o processo de convergência para a contabilidade internacional foi normatizado pela
Lei 11.638/07 e pelos pronunciamentos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. É importante lembrarmos, quando pensamos neste novo cenário regulador brasileiro, que o questionamento sobre a contabilização de
ativos intangíveis é antigo. A vertente “contra” alegava a subjetividade dos processos de avaliação
e apontava a falta de padrão nos
critérios de contabilização (custo x
mercado) como geradora de diferentes demonstrações contábeis,
prejudicando a análise de empresas de mesmo segmento. Já o grupo “pró” defendia a necessidade de
as demonstrações financeiras refletirem o valor de mercado das empresas, como informação estratégica para a tomada de decisão de investimento.
Esta discussão evoluiu bastante
nos últimos 10 anos. No final dos
anos 90, fiz algumas palestras apresentando casos na maioria teóricos
ou salientando avaliação de intangíveis dentro do processo maior de
avaliação de empresas, como no
caso de fundamentação de ágio
em investimentos ou em processos de PPA (Purchase Price Allocation) envolvendo empresas estrangeiras. Em meados dos anos 2000,
uma grande operação de M&A im-

plicou tecnicamente a necessidade
da avaliação de ativos intangíveis
para o cálculo da relação de troca
pelo cálculo do Patrimônio Líquido
a Mercado (metodologia historicamente focada em avaliação de ativos tangíveis) previsto no Art. 264
da Lei das S/A. Fui pessoalmente
à CVM discutir o caso, que foi devidamente justificado e aprovado.
Hoje, apenas meia década depois,
este procedimento sai do caso particular e está previsto em lei.
Os ativos intangíveis
O valor de uma empresa é um
somatório dos seus ativos operacionais líquidos, divididos em três
grandes categorias: capital de giro
(caixa livre), ativos tangíveis (imóveis, máquinas, equipamentos,
móveis, utensílios etc.) e ativos
intangíveis (ativo não monetário
identificável sem substância física
tais como softwares, patentes, direitos autorais, carteira de clientes,
participação no mercado, direitos
de comercialização etc.).
A conceituação antiga de ativo intangível o classificava em
Propriedade Intelectual (ativos
com proteção legal) e todo o resto era tratado como goodwill (expectativa de rentabilidade futura). Na medida em que os mercados foram se sofisticando, passamos a conseguir identificar e avaliar alguns outros ativos intangíveis que estavam ali incluídos.
Eles passaram a ser reconhecidos
isoladamente, como é o caso de
uma carteira de clientes, um conhecimento específico, de uma
rede de logística, ativos que antes
não apresentavam informação suficiente para serem analisados iso-

ladamente.
A Lei 11.638/07 trouxe o novo
tratamento contábil para ativos intangíveis, regulado pelo Pronunciamento Técnico CPC-04 e obriga que
se identifiquem e contabilizem estes ativos desde que eles atendam
aos critérios previstos. Foi criada a
conta contábil ativos intangíveis,
que antes faziam parte do ativo
imobilizado e geralmente apresentava um valor insignificante, comparado ao valor de mercado do ativo.
Pelo CPC 04 existem condições
muito específicas de definição de
ativo intangível, eles precisam ser
identificáveis, controlados e geradores de benefícios e só atendidos esses critérios teremos esse reconhecimento contábil, conforme tabela 1.
Apenas os ativos intangíveis
enquadrados nas premissas apresentadas devem ser contabilizados
e reconhecidos inicialmente a custo. Já se percebe então um critério
de julgamento baseado em evidências e não apenas uma regra.
A definição de ativo intangível
requer que ele seja identificável,
para diferenciá-lo do goodwill, que
será reconhecido apenas numa
combinação de negócios, pois representa a sinergia gerada por ativos adquiridos em conjunto que,
individualmente, não se caracterizam para reconhecimento nas demonstrações contábeis. O goodwill
gerado internamente não deve ser
reconhecido como ativo.
Num processo de combinação
de negócios, o comprador deve
reconhecer na data da aquisição,
separadamente, o goodwill e os
ativos intangíveis identificáveis.
O custo individual será seu valor
justo de mercado na mesma data
propriedade & ética
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da aquisição, com base nos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
Com a Lei 11.638/07, o ativo
intangível que antes era amortizado em determinadas situações
(principalmente o goodwill), agora
só poderá ser amortizado se apresentar uma vida útil determinada em instrumento contratual específico. Outra alteração foi proibir a reavaliação de ativos intangíveis, que já não tinha parecer favorável da CVM (como previsto pelo
IBRACON).
Para determinar se um ativo
intangível perdeu valor, a empresa
deverá fazer o teste de impairment
- Redução ao Valor Recuperável
de Ativos (CPC 01) que determina
quando e como a entidade deve
revisar o valor contábil de seus ativos, como determinar o seu valor
recuperável e quando reconhecer
ou reverter perda por desvalorização (não sendo esta opção de reversão aplicável ao goodwill).
Metodologias de avaliação
A definição do padrão de va-
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lor vem a ser a primeira e uma das
mais importantes definições no
processo de avaliação. Existem algumas definições de valor que se
aplicam às diferentes situações em
análise, sendo a principal Valor Justo de Mercado, que é o valor pelo
qual um ativo pode ser negociado
entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.
Em negociações entre partes específicas temos Valor de Investimento ou Valor de Liquidação, que tem
um ágio ou deságio embutido por
liquidez, controle ou sinergia.
Quando falamos de ativo intangível, existem algumas situações que são fundamentais para
que este tenha valor: 1) melhores
preços de venda de produto/serviço que seu concorrente (geralmente atribuído à marca); 2) possibilidade de execução de serviço/
produto com menor custo; ou 3)
melhor solução funcional.
Ou seja, em qualquer uma des-

sas hipóteses, o detentor do ativo
intangível tem através do controle (e não necessariamente da propriedade), um potencial de melhorar o caixa líquido da empresa.
Todas as abordagens partem do
princípio de substituição. Este princípio presume que um comprador
prudente não irá pagar por uma
propriedade um valor maior do que
o custo de aquisição de uma propriedade substituta com a mesma
utilidade. A partir do princípio de
substituição, são definidos três tipos de abordagens que podem ser
utilizadas para a determinação de
valor de um ativo intangível. Para
cada avaliação deve ser escolhida
a abordagem mais adequada podendo no entanto serem utilizadas
em conjunto. São elas: abordagem
de mercado, abordagem de custo e
abordagem da renda.
A abordagem de custos deseja medir o capital necessário para
reproduzir o ativo intangível ou a
propriedade intelectual em estudo, com idêntica capacidade de
geração de benefícios futuros. Temos duas grandes metodologias

NATUREZA

CRITÉRIO

IDENTIFICAÇÃO

• for separável, podendo ser vendido, transferido, licenciado, alugado
ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo ou passivo
relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou
• resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais
direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

CONTROLE

• A entidade detém o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados
pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de terceiros a esses benefícios;
• conhecimento de mercado e o técnico podem gerar benefícios econômicos futuros
(proteção por direitos legais, acordo comercial, dever legal de confidencialidade);
• equipe de pessoal especializado capaz de identificar habilidades
adicionais e benefícios econômicos futuros ; ou
• fidelidade da carteira de clientes ou participação de mercado

BENEFÍCIO ECONÔNIMO
FUTURO

• podem incluir a receita da venda de produtos ou serviços, redução de
custos ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade.

propriedade & ética

dentro dessa abordagem: a) custo histórico - são levantados os
gastos incorridos realizados para
a criação do ativo em estudo; e b)
custo de reposição, - é orçado o
investimento necessário para reproduzir o ativo novo com idêntica capacidade geradora de benefícios futuros e considerados
os ajustes de depreciação física e
obsolescência técnica e econômica. Nesta metodologia é necessário analisar se existe alguma obsolescência nesse ativo, seja funcional, tecnológica ou mesmo econômica. Você pode ter um ativo que
há 10 anos foi uma grande inovação e que hoje já está ultrapassado, já tem uma vida útil muito determinada. Então você tem que levar isso em consideração, mesmo
que custe muito caro para desenvolvê-lo novamente, não tem valor, apesar de ser uma metodologia de custo, estamos focando um
valor potencial.
A abordagem de custos é sempre um bom indicativo de valor
em conjunto com outras abordagens, principalmente nos casos
onde pode ser o único método
disponível. É muito indicada para
a avaliação de ativos intangíveis
operacionais, de uso exclusivo da
empresa (software, rede de distribuição, base de dados histórica).
No entanto é uma abordagem
muito conservadora (o que pode
ser bem visto em tempos de crise)
por não considerar riscos e tendências futuras, nem receitas e demais
benefícios futuros que os ativos
podem gerar em conjunto. A metodologia é de modo geral de fácil
aplicabilidade, porém, certos ativos
podem apresentar dificuldade na

abordagem de custos é um bom indicativo de
valor em conjunto com outras abordagens
determinação de fatores de obsolescência tecnológica e econômica.
A abordagem de mercado visa
comparar o ativo intangível em
análise a outros recentemente vendidos ou em oferta. Na teoria, essa
é a melhor metodologia de avaliação, porque estamos partindo de
dados reais, preços de negociações efetivadas. No caso de avaliação de empresas, conseguimos utilizar esta abordagem com uma certa segurança (múltiplos). No caso
de ativo intangível, a amostra tende a ser pouco significativa, dificultado sua aplicabilidade.
O processo de avaliação inicia-se com o levantamento de dados
de mercado (pesquisa) onde são
levantados os dados disponíveis
sobre ativos intangíveis vendidos
recentemente ou em oferta.
A seguir elaboramos os cálculos dos múltiplos de valor onde
são escolhidos os fatores julgados
relevantes na formação de valor
do ativo (market share, volume e

preço de vendas, lucros, EBITDA,
proteção legal, vida econômica
remanescente). São calculados os
múltiplos apropriados e consideradas as diferenças quantitativas
e qualitativas. Nesta etapa é fundamental lembrar que estes múltiplos devem refletir a diferença de
riscos entre os ativos, por isso devemos adotar múltiplos que façam
esta referência ao perfil de risco.
Uma vez definidos, vamos adotá-los para o ativo em estudo de
forma a obter diferentes indicações
de valor. Estes valores devem ser
julgados e criticados em razão das
informações relevantes disponíveis.
É um método bastante direto
de avaliação e sempre determina
valores mínimos e máximos como
ponto de partida. Atualmente já
existem vários estudos setoriais
sobre fatores de desempenho mas
em decorrência da dificuldade na
coleta de dados (apenas grandes
marcas são comercializadas de forma aberta e geralmente são vendipropriedade & ética
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das como parte integrante da empresa e não isoladamente), dificilmente esta metodologia pode ser
utilizada como única abordagem,
pois necessita de uma interpretação adequada dos dados e quanto
maiores as diferenças entre os dados de mercado e o ativo avaliado,
menos indicado o método.
Rentabilidade futura
Esta abordagem define o valor
do ativo como sendo o valor atual dos benefícios futuros que resultam do seu direito de propriedade
ou controle. O método da renda
é utilizado quando o valor do ativo intangível não está associado
diretamente ao custo de reposição, mas à sua capacidade de gerar rendas futuras a seus proprietários. Entre os métodos mais utilizados temos quatro grandes grupos
de renda que podemos considerar.
1) Fluxo de caixa dos royalties:
O valor do ativo é igual ao valor
presente do fluxo de caixa descontado, gerado pelo pagamento de
royalties pelo uso de determinado ativo. O royalty nada mais é do
que uma versão do aluguel para o
ativo intangível, o direito de você
usar determinada marca. Hoje temos base de dados que já definem
percentuais praticados de royalty,
então isso facilitou muito o processo de avaliação. Já temos uma
fonte daquele setor e conseguimos
estimar um valor médio. Hoje essa
tem sido a metodologia mais adotada para avaliação, desde que seja
um segmento que tenha essa prática de pagamento de royalty.
2) Fluxo de caixa de over pricing:
O valor do ativo é igual ao valor presente do fluxo de caixa descontado,
50
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gerado pela parcela de acréscimo de
preço de venda de produtos acima
dos valores médios praticados por
produtos sem marca. O ativo intangível permite a prática de um Premium Price, onde você consegue
vender o seu serviço ou produto
por um preço maior do que um outro sem uma marca forte.
3) Fluxo de caixa incremental
de maior lucratividade: O valor do
ativo é igual ao valor presente do
fluxo de caixa descontado, oriundo
da parcela de maior lucratividade
gerada por determinado ativo ou
tecnologia, acima da média setorial. Projetamos um fluxo de caixa
incremental de lucratividade, viabilizado pela econômica gerada por
algum processo operacional, segredo industrial ou know-how que
permite reduzir os custos .
4) Valor do ativo intangível
dentro do valor do negócio: A última opção que temos é trabalhar
com a decomposição de valores.
Por esta abordagem, o valor do
ativo é então o valor presente do

fluxo de caixa descontado da empresa ou linha de negócio, segregados os ativos monetários e tangíveis . Este fluxo é gerado a partir
dos dados disponíveis e projetado
em condições compatíveis com a
taxa de desconto utilizada.
Por esta metodologia, para chegarmos ao valor dos ativos intangíveis, avaliamos a empresa como
um todo e deduzimos o capital de
giro e o ativo tangível (não o contabilizado mas seu valor de mercado que tende a ser maior do que
está registrado no balanço).
Determinação do valor global
Este método se inicia pela avaliação da empresa ou linha de negócio
onde o ativo está inserido, compreendendo as seguintes etapas:
• diagnóstico da empresa (aspectos societários, técnicos, operacionais e econômico-financeiros)
• análise do mercado de atuação
• premissas e cenários
• modelagem e projeções de
fluxo de caixa

avaliamos a empresa e deduzimos o
capital de giro e o ativo tangível

NATUREZA

CRITÉRIO

( - ) Capital De Giro

• Ativo circulante – passivo circulante

( - ) Ativos Tangíveis

• Terrenos, construções, máquinas & equipamentos, móveis & utensílios,
veículos, computadores e periféricos, ferramentas, instalações etc.

( = ) Propriedade
Intelectual E Outros
Ativos Intangíveis
Identificáveis

• Patentes, marcas registradas, segredo industrial, software, contratos, rede de
distribuição, carteira de clientes, títulos de publicações, domínios na internet,
acordos de não competição, pesquisas, base de dados, direitos autorais, imagens,
royalties, franquias, contrato de concessões, direitos minerários etc.

( = ) Goodwill

• Ativos não identificáveis, expectativa de rentabilidade futura

• cálculo da taxa de desconto e
valor presente (DCF)
• ajustes para determinação do
valor operacional da empresa ou
linha de negócio
Segregação de valores
Após determinado o valor operacional global da empresa ou linha de negócio, é iniciada a decomposição deste valor em ativos
monetários e tangíveis em quatro
grandes categorias. Este processo
de segregação pode ser feito pela
utilização das três abordagens anteriormente mencionadas (mercado, custo e renda).
Esta metodologia é atualmente a mais utilizada para a avaliação
dos ativos tangíveis pois considera
os benefícios futuros avaliando risco
e tendências, porém temos as mesmas dificuldades da avaliação de
empresas e também na segregação
de valores de certos ativos dada a
complexidade dos processos.
Considerações finais
Apesar das dificuldades existentes, os procedimentos de avaliação
buscam detalhar e projetar cenários prováveis, com base no criterioso processo de levantamento e

análise de dados e informações relevantes, mostrando-se a melhor
ferramenta disponível para a avaliação de propriedade intelectual e
ativos intangíveis, desde que elaborados com ética e competência.
Um ponto muito significativo
neste novo cenário de normas internacionais é a “prevalência da
essência sobre a forma”. No padrão internacional dos IFRS temos apenas os conceitos e será
o julgamento dos gestores (e não
apenas o contador, mas também
os diretores, gerentes, controllers,
auditores, advogados, avaliadores e demais consultores especializados das empresa), determinante na hora de adotar os novos tratamentos contábeis nas demonstrações financeiras. Precisamos
nos preparar para a nova linguagem dos negócios, para o aprimoramento dos processos e controles internos e realinhamento dos
sistemas operacionais.
O Brasil ainda não apresenta
uma normatização específica do
processo de avaliação de empresas e de ativos intangíveis, mas
apenas as orientações previstas
em lei. É necessário um Programa
de Certificação Profissional para a

busca contínua das melhores práticas não só para definições e unificação de conceitos de valor, mas
principalmente para as bases de
mensuração e avaliação.
Por isso, além da busca de melhores práticas e da implantação
de uma política estratégica de Propriedade Intelectual, tanto os avaliadores quanto os demais players
do mercado estão buscando seu
aprimoramento técnico em metodologias e critérios internacionais como da ASA - American Society of Appraisers, USPAP – Uniform
Standards of Professional Appraisal
Practice, IACVA - International Association of Consultants, Valuators and
Analyst , IVSC - International Valuation Standards Committee que antes restritos a especialistas, passam
agora a ser divulgados e pesquisados, como forma de suprir estas
novas necessidades do mercado.
Acredito que trabalhando juntos nestes novos desafios, os diferentes profissionais do mercado
estarão colaborando para a melhoria contínua das melhores práticas e permitindo aos usuários
das demonstrações financeiras o
melhor entendimento como base
para as tomadas de decisão. pe
anacristina@apsis.com.br
propriedade & ética
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nota baixa
congresso
POR

ceci almeida

O resultado de uma pesquisa no Congresso sobre
Propriedade Intelectual, encomendada pela FIESP ao
IBOPE, impressionou pelo grande desconhecimento
demonstrado pelos parlamentares. Quando
perguntados sobre seu grau de conhecimento do
assunto, nada menos que 67% dos entrevistados
responderam “mais ou menos”, enquanto que 12%
admitiram não ter nenhuma informação sobre o tema.
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NOTA BAIXA NO CONGRESSO

consenso entre os especialistas no assunto que o tema
da Propriedade Intelectual é pouco valorizado no Congresso Nacional. A percepção se evidencia pelo
número extraordinário de projetos
relacionados ao assunto estacionados no Parlamento: contam-se
às dezenas. Uma pesquisa inédita
realizada no final do ano passado
pelo Ibope para o grupo Coalizão
de Inovação Brasil Intelectual, que
abriga representantes da FIESP e
da Amcham, confirma que os parlamentares brasileiros viram as
costas para as questões relacionadas à Propriedade Intelectual.
O levantamento ouviu 100 parlamentares – 16 senadores e 84
deputados – em geral exercendo
o primeiro e o segundo mandatos.
Dois aspectos chamaram a atenção no estudo. O primeiro foi a
excepcional avaliação do sistema
jurídico, que recebeu quase 70%
de avaliação ótimo/bom. O segundo foi o grande desconhecimento dos parlamentares sobre o sistema de Propriedade Intelectual.
Questionados sobre o significado da Propriedade Intelectual, as definições variaram. As mais
curiosas se referiam à PI como a
“formação educacional de um
povo”, a “proteção às inovações
para o desenvolvimento cultural”
e “o conhecimento armazenado
de cada cidadão”. Igualmente peculiares foram os palpites sobre
quem seriam os maiores detentores de patentes no País. Houve
quem arriscou apontar a Coca-Cola como a campeã. Apenas 21%
dos entrevistados citaram a indústria farmacêutica como maior
depositante de patentes no Brasil.
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Para piorar ainda mais o quadro, 92% dos pesquisados revelaram ter pouco ou nenhum conhecimento sobre a posição do
governo brasileiro nas discussões internacionais envolvendo a PI. Nesse terreno os parlamentares demonstram maior intimidade apenas com a chamada
“agenda negativa da Propriedade
Intelectual” – a pirataria e os casos de licença compulsória. Uma
boa amostra disso é o apoio incondicional dos representantes
do Congresso à popular “quebra
da patente”, tida como uma arma
necessária e legítima pela maioria dos entrevistados. Alguns deles acham que as medidas poderiam ser até mais severas.
Vale lembrar que incontáveis
estudos e análises de diversos seto-

res sempre apontaram a Propriedade Intelectual como fator estratégico para a para a atração de investimentos ou atividades de pesquisa e desenvolvimento de empresas
multinacionais no País – uma informação que os deputados e senadores parecem desconsiderar ao
discutir o ambiente de negócios
para a atração de investimentos estrangeiros. Embora enxerguem que
no Brasil os investidores enfrentam
uma alta carga tributária e as dificuldades criadas pela burocracia,
mais da metade considera que o
País tem credibilidade internacional satisfatória. E mais, para eles,
após o licenciamento compulsório
da patente do Efavirenz, a imagem
do País não se alterou.
Entende-se melhor tais afirmações quando se constata que

congresso às escuras
Pesquisa mostra o baixo conhecimento dos parlamentares sobre Propriedade Intelectual:

79%
97%
94%
92%
49%
46%

têm pouco ou nenhum conhecimento sobre PI.
reconhecem que o tema é pouco discutido no Congresso.
admitem ter pouco ou nenhum conhecimento sobre a legislação brasileira de PI.
conhecem pouco ou desconhecem a posição do governo brasileiro nas discussões
internacionais envolvendo a PI.
não souberam apontar o setor industrial líder detentor de patentes no País.
têm somente algum ou nenhum interesse pelo assunto.

Fontes: FIESP/Amcham

nada menos que 67% dos entrevistados disseram conhecer “mais
ou menos” a Propriedade Intelectual e 12% admitiram não ter nenhum – isso mesmo, nenhum –
conhecimento sobre o assunto.
Para se ter uma ideia do grau de
desconhecimento dos congressistas sobre este tema, 16% não souberam apontar quais órgãos atuam na regulação de patentes, enquanto 36% citaram agências reguladoras como a Anvisa e a ANP.
Apenas irrisórios 21% afirmaram
conhecer bem o tema da Propriedade Intelectual. E 97% dos parlamentares admitiram que o assunto é pouco discutido no Congresso Nacional
Trata-se de um resultado assustador. E muito pior quando
visto com um olhar no retrovisor.

Há apenas 13 anos o Congresso
Nacional se preparava para votar
a Lei de Propriedade Industrial e
discutia-se intensamente o tema
na Câmara e no Senado. Agora a
Lei, aparentemente, é mal conhecida pelos parlamentares: 45%
dos entrevistados são de opinião
que a legislação brasileira de PI é
menos eficiente do que a de outros países. Outros 41% acreditam
que é mais rígida do que de outras nações.
Mas afinal, o que aconteceu
com os nossos parlamentares?
“Eles estão muito ligados a coisas que dão votos imediatos. Falta no Legislativo brasileiro uma
visão de médio e longo prazos.
Falta pensar o Brasil como uma
nação em desenvolvimento de
forma um pouco mais distancia-

da do presente. Eles têm uma visão curta”, afirma Solange Machado, representante no Brasil
da Câmara de Comércio dos EUA
(Amcham).
Seria ingenuidade dizer que
esse tipo de problema acontece
apenas aqui no Brasil, mas o fato
é que em todas as nações onde
houve um salto de desenvolvimento, a Inovação e a Propriedade Intelectual estiveram incorporadas à agenda política. “Nos EUA,
a Propriedade Intelectual está enraizada na política”, compara Solange Machado.
Os estudiosos do tema arriscam algumas hipóteses para explicar essa falta de interesse no
assunto pela grande maioria dos
congressistas brasileiros. Para o
diretor do Departamento de Repropriedade & ética

55

inovação

o grupo Coalizão de Inovação Brasil
Intelectual está iniciando uma
mobilização no Senado e no Congresso
NOTA BAIXA NO CONGRESSO

para fazer com que a PI e a inovação
entrem para a pauta de discussoes

Solange Machado
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Representante da Amcham NO BRASIL

lações Internacionais e Comércio
Exterior (Derex) da Fiesp, Roberto
Giannetti, uma primeira causa diz
respeito à falta de prioridade que
o País dá à pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) “Quando há um ambiente de respeito à
Propriedade Intelectual, mais recursos são liberados para pesquisas e investimentos. Ao proteger
a Propriedade Intelectual, o Brasil amplia o mercado de trabalho
e de pesquisas científicas, diminuindo a emigração de cientistas
brasileiros para outros países e es-

timulando a criação de empregos
qualificados”, afirma. Solange Machado, da Amcham faz coro. “Enquanto a Propriedade Intelectual e
a Inovação não forem prioritários
no Brasil, também não serão temas conhecidos pelo Congresso”.
Incoerência
À luz do somatório das respostas da pesquisa soou como um
contra-senso que 72% dos entrevistados tenham afirmado ser o
tema da PI de grande importância para o País e impactos positi-

Enquanto a PI e
a Inovação não
forem prioritários
no Brasil, também
não serão temas
conhecidos pelo
Congresso

vos sobre o ambiente econômico.
Ocorre que este reconhecimento
não tem sensibilizado as votações
de projetos envolvendo a PI tanto na Câmara quanto no Senado.
Um exemplo é o PL 333/99, que
trata de aumentar as penalidades
para crimes de pirataria e que há
dez anos aguarda a apreciação do
plenário.
Diante da visível sonolência
dos parlamentares em relação à
PI, o grupo Coalizão de Inovação
Brasil Intelectual está iniciando
uma mobilização nas duas Casas
para fazer com que a PI e a inovação entrem para a pauta de discussões. Os resultados foram inicialmente entregues aos presidentes do Senado, Jose Sarney, e
da Câmara, Michel Temer. A ideia
é fazer arrancar um programa de
trabalho que envolve seminários
e audiências públicas e, até o final
de ano, sensibilizar os congressistas para a temática. A ideia já teve,
segundo Solange Machado, aderência da Comissão de Ciência e
Tecnologia do Senado e da Câmara. No fim do ano, finalmente, será
refeita a pesquisa. A conferir. pe
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Propaganda

A MARCA DA
ETERNA vigilância

A Unilever, que anualmente despeja no mercado
uma infinidade de novos produtos, utiliza-se de
uma arma poderosa na guerra aberta da ética na
propaganda. Trata-se do Conselho Nacional de AutoRegulamentação Publicitária, o Conar, um órgão que há
quase 30 anos zela pelas boas regras da propaganda.
Neste fórum privilegiado, a Unilever está ora na
condição de ré, ora defendendo marcas consagradas
como Omo, Kibon, Hellman’s ou Maizena da prática de
imitação sutil ou da pirataria mais grosseira.
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O

A MARCA DA ETERNA VIGILÂNCIA

diretor Jurídico da Unilever
Brasil, Newman Debs, conhece como poucos o valor de uma
marca. À frente de um setor onde
pululam notificações, ações judiciais e outros procedimentos gerados pela guerra comercial entre
as empresas, ele tem um olho no
marketing e outro no código de
Ética. Sua referência maior, neste
campo, atende pelo nome de Conar, o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária, que
regula o mercado de propaganda.
“Aqui somos movidos pela boa ética dos negócios e sempre atentos
ao mercado”, diz Debs, do alto dos
seus 15 anos de trabalho na Unilever. ”Este é o segredo do sucesso”.
Na Unilever, que este ano completa 80 anos de Brasil, o preço

do sucesso com o consumidor é a
eterna vigilância. Com operações
em mais de 50 países, a empresa
despeja no mercado uma variedade de produtos que se desdobram
em centenas de marcas consagradas, como Comfort, Seda, Lux, Kibon, Hellmann’s, Arisco, Knorr, Becel, Maizena, Dove, Axe, Close Up e
Rexona, entre outras. Com uma média de quase uma centena de produtos lançados a cada ano, é líder
em praticamente todas as categorias em que atua, além de estar entre as duas principais fornecedoras
do varejo alimentar e de farmácias.
Antes de lançar uma marca a
área Jurídica faz um trabalho preventivo com o Marketing da empresa. O Jurídico é consultado desde o momento da ideia do produ-

to e continua envolvido em todo o
processo de lançamento, tratando
dos direitos autorais sobre as trilhas
sonoras, dos contratos com as modelos e de uma infinidade de itens
contratuais. “Temos que nos cercar
de todos os cuidados”, diz Debs.
Isso não impede que os produtos, marcas e embalagens da empresa sofram com as falsificações,
pirataria ou imitação sutil. Afinal,
trata-se de produtos valiosos que
estão no olho do furacão da disputa pelos corações e mentes do
consumidor. E quando adentram o
campo minado da propaganda, são,
muitas vezes, alvos, intencionais ou
não, de cópias ou de mensagens
que confundem sua majestade o
consumidor. Propaganda é efetivamente a alma, o cérebro do negócio

GUARDIÃO DA ÉTICA
Criado em 1980 por profissionais de propaganda, o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) nasceu com o objetivo de assegurar a conduta ética na veiculação publicitária. O Conselho de Ética do órgão, formado por 180 membros, entre publicitários e por representantes da sociedade civil (médicos, advogados, jornalistas, dentre outros),
que se reunem em câmaras nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, permite que um anúncio reprovado pode ser retirado de circulação em poucas horas.
O Conar avalia as denúncias encaminhadas por anunciantes, consumidores ou empresas. As recomendações do órgão, como diz o nome, são meramente indicativas, visto que
não tem poderes para julgar definitivamente os casos e nem para aplicar sanções. No entanto, são em geral prontamente cumpridas, tal a respeitabilidade do órgão entre os profissionais da área.
As decisões do Conar – assim como as publicidades que lhes deram origem – podem ser
discutidas no âmbito do Poder Judiciário e de órgãos da administração. Isso porque o órgão não substitui a decisão judicial ou mesmo estatal. Em todo o caso, é inegável o papel
do Conar na regulamentação da publicidade brasileira, ainda que a organização seja contrária, a princípio, a toda e qualquer limitação da publicidade.
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Newman Debs

Diretor Jurídico da Unilever Brasil

Unilever: com gastos da ordem de
R$ 1,7 bilhão em 2008, 22,7% a mais
do que o ano anterior. É muito dinheiro por que é grande e diversificada a concorrência.
É aí que entram Debs e sua
equipe de advogados, que conta, dentre outros, com Mariângela Sampaio, do Conselho Editorial de Propriedade & Ética. Responsável pelo suporte jurídico ao
Marketing, a área sob sua jurisdição, alinhada com a matriz e demais subsidiárias latino-americanas, responde, entre outras, por
questões de direito concorrencial
e consultoria regulatória, passando por marcas, direito autoral, defesa do consumidor e meio ambiente, além de cuidar do relacionamento jurídico com as agências de publicidade. Esta carteira
de assuntos – que, aliás, fará parte da palestra que Debs proferirá
no I Seminário Propriedade Inte
lectual & Ética, a ser realizado por
Propriedade & Ética, em julho, no
Rio, com o apoio do Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (IDS), Pricewater
houseCoopers e Amcham-Rio –
leva muitas vezes a Unilever a contenciosos que deságuam no Conar.
Trata-se de um fórum em que
a Unilever transita com razoável
desenvoltura, uma vez que, na
condição de segundo maior anunciante do País, tem assento quase
que permanente. O próprio Debs,
que tem doutorado em Direito do
Consumidor, foi conselheiro do órgão, cargo atualmente ocupado
pelo vice-presidente de Assuntos
Jurídicos da empresa, Luis Carlos
Galvão. Com vários processos em
andamento, fora os solucionados

Aqui somos movidos pela boa ética
dos negócios e sempre atentos ao
mercado. Este é o segredo do sucesso
através de notificações, a Unilever
está permanentemente envolvida em contenciosos no Conar, ora
como acusadora, ora como ré. São
reincidentes, por exemplo, seus
embates com concorrentes como
Procter & Gamble, Colgate ou
L’oreal, geralmente envolvendo
anúncios televisivos ou impressos
em revistas. Assuntos como suporte técnico às mensagens publicitárias e propagandas comparativas
são discutidos em várias representações junto ao órgão. Os precedentes podem ser publicamente
consultados por meio do site do
Conar (www.conar.org.br).
Outra briga envolveu anúncios
de molho de tomate, nos quais a
atriz Letícia Spiller fazia um teste
cego de degustação num super-

mercado, comparando as latas de
duas marcas concorrentes e concluindo com a manifestação de preferência, por parte de uma consumidora, de uma sobre a outra. A pedido da Unilever, o Conselho de Ética do órgão recomendou a sustação do filme com o argumento de
que tratava-se de comparação não
objetiva, baseada exclusivamente
no paladar. Apesar de a anunciante ter mudado o anúncio, colocando uma embalagem de molho sem
mostrar a marca, o Conar recomendou novamente a retirada do anúncio. O terceiro filme feito pelo anunciante abandonou a rota da comparação, mas, mesmo assim, a Unilever foi à Justiça pedir indenização.
Já ganhou em primeira instância e
o caso está no tribunal.
propriedade & ética
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do sabão ao multivarejo

A MARCA DA ETERNA VIGILÂNCIA

A Unilever nasceu da fusão, em 1929, da inglesa Lever Brothers com a holandesa Margarine Unie, dois fabricantes de óleos e gorduras
vegetais. No mesmo ano, com a razão social S.A
Irmãos Lever, a empresa iniciou suas atividades
no Brasil, comercializando o sabão Sunlight, importado da Inglaterra. Em 1930, inaugurou, em
Vila Anastácio, São Paulo, sua primeira fábrica
no País. Posteriormente, diversificou sua produção e passou a liderar mercados com marcas
como Lux, Omo e Lever.
Em 1960, ao adquirir a Cia. Gessy Industrial,
passou a adotar o nome Gessy Lever e, dez anos
depois, entrou no mercado de alimentos com o
lançamento da Doriana – a primeira margarina
cremosa do País. Em 2000, já com marcas consolidadas como a Cica, adquiriu a Bestfoods – uma
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das maiores empresas de alimentos do mundo,
que havia acabado de incorporar as operações
da Arisco.
Em 1997, a Gessy Lever adquiriu a Kibon, ampliando sua área de atuação também para o segmento de sorvetes. Passou a ser líder de mercado
com marcas de produtos de limpeza, alimentos e
sorvetes. Para fortalecer ainda mais sua presença no Brasil, em 2001, a empresa decidiu adotar
a identidade corporativa internacional, trocando
seu nome e razão social para Unilever. Em 2008,
a empresa contabilizou vendas mundiais da ordem de 40,5 bilhões de euros.
Hoje, a Unilever Brasil conta com 12 fábricas nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco e cerca de 12 mil funcionários. A subsidiária encerrou o ano de 2008 com

um faturamento bruto de R$ 10,290 bilhões,
consolidando sua posição de terceira maior
operação da Unilever no mundo, atrás somente dos Estados Unidos e Inglaterra. A subsidiária brasileira foi a primeira operação mundial
da companhia a lançar uma campanha publicitária para comunicar a sua nova marca corporativa: no final de 2007, o técnico da seleção brasileira de vôlei masculino, Bernardinho,
e sua família, apresentavam, em salas de cinema e na TV, o portfólio de produtos da Unilever num comercial que mostrava a variedade
de marcas e categorias que estão no dia a dia
dos consumidores brasileiros. A nova logomarca reúne na forma da letra ”U” 25 ícones, como
sol, abelha, flor, colher, entre outros, está presente nas embalagens de todos os produtos

da companhia e acompanha a logo das marcas nas campanhas de mídia.
No campo da responsabilidade social a Unilever tem várias iniciativas. Nos últimos quatro anos
a subsidiária brasileira reduziu as emissões de carbono em 56%, por tonelada produzida, e o consumo de água em 32%. Anualmente, a Unilever
Brasil investe cerca de R$ 23 milhões em projetos
sociais, como as “Estações de Reciclagem Pão de
Açúcar-Unilever”, alternativa responsável de coleta seletiva de embalagens pós-consumo; “Infância
Protegida e Rural Responsável”, em Goiás, empenhado na erradicação do trabalho infantil nas lavouras de tomate dos fornecedores da Unilever
e para garantir os direitos dos trabalhadores no
campo; e o “Programa Unilever Esporte Cidadão”,
com jovens carentes. pe
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licença compulsória

A LICENÇA COMPULSÓRIA NO LIMITE DA RESPONSABILIDADE

A LICENÇA COMPULSÓRIA NO
LIMITE DA RESPONSABILIDADE
Patrícia Luciane de Carvalho
Assessora Jurídica da Agência USP de Inovação da Universidade de São Paulo (USP)
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Art. 31 do TRIPS estabelece
que a licença compulsória é
o direito de os países legislarem
dentro de seus próprios critérios
de ordem pública, em que se permite o uso por terceiro sem o consentimento do titular de sua propriedade sobre determinado medicamento ou fórmula. O TRIPS

fala em “outro uso sem autorização do titular dos direitos objeto
de patente”. E no artigo 37.2 refere-se à licença não voluntária.
No Brasil, por meio da Lei
de Propriedade Industrial (nº
9.279/1996), não é diferente, eis
que o titular ficará sujeito a ter a
patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela
decorrentes de forma abusiva, ou
por meio dela praticar abuso de
poder econômico, comprovado
nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
Ensejam, igualmente, licença compulsória a não exploração
do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do
produto, ou, ainda, a falta de uso
integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.
Conforme artigo 68 da Lei de
Propriedade Industrial poderá ser
requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para
realizar a exploração eficiente do
objeto da patente, que deverá
destinar-se, predominantemente,
ao mercado interno. No caso de a
licença compulsória ser concedida
em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à
importação do objeto da licença,
desde que tenha sido colocado no
mercado diretamente pelo titular
ou com o seu consentimento.

No caso de importação para
exploração de patente e no caso
da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente
admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou
de produto, desde que tenha sido
colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
Ente público
O terceiro pode ser um governo ou um terceiro autorizado
pelo governo. O governo ou qualquer que realize atividade pública, como o acesso a medicamentos, em nome do governo, responde desta forma, como se ente público fosse, ou seja, qualquer ato
abusivo ou com desvio de finalidade é absorvido pela responsabilidade objetiva. Entre outros critérios devem ser observados:
a) mérito individual: a concessão da licença compulsória destina-se ao restabelecimento da saúde pública sobre um fato isolado,
próprio ou específico;
b) autorização com razoável
condição comercial e dentro de
um prazo adequado: inicialmente
o estado deve propor acordo para
obter a autorização e esta deve
estar acompanhada de uma condição comercial ao detentor da titularidade que lhe seja razoável,
caso contrário, pode aquele reclamar por lucros cessantes. E o prazo adequado deve ser aquele suficiente para o restabelecimento da
situação da saúde pública sobre o
caso em concreto;
c) emergência nacional, extrema urgência ou uso público não
propriedade & ética
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é necessário que o Estado tenha
condições tecnológicas e financeiras
para desenvolver o medicamento

comercial: estes critérios atendem
ao cumprimento do direito fundamental à saúde, que possui eficácia imediata e deve ser prestado pela atuação preventiva e incidental. Como será prestado para
um atendimento público deve estar desvinculado de qualquer atividade comercial, ou seja, o estado não poderá prosseguir com
fins lucrativos e não poderá aproveitar-se do conhecimento adquirido para desenvolver outros medicamentos ou mesmo um genérico. Deve, em que pese ser difícil, manter o segredo industrial do
detentor da respectiva patente;
d) uso: objeto da autorização:
trata-se do exercício de função pública vinculada, ainda que com liberdade discricionária. O decreto
deve estabelecer a motivação que
é o objeto da concessão da licença compulsória e todo ato acessório cessa com a finalização do principal que é o objeto do decreto;

e) não exclusivo: é apenas uma
licença do tipo temporária e compulsória, sem a transferência de titularidade ou mesmo a sua cessão;
f) intransferível: a titularidade
não se transfere e o uso também
é intransferível, já que está vinculado ao caso concreto de restabelecimento da saúde pública;
g) para o mercado interno:
não se pode usar a licença compulsória para cooperar com outro estado por meio da importação paralela, eis que o uso é para
o restabelecimento da ordem pública nacional;
h) remuneração: adequada,
tendo em vista o valor econômico da licença, o qual relaciona-se
ao valor de mercado do medicamento. Caso contrário, passível de
lucros cessantes ou enriquecimento ilícito sobre propriedade de terceiro;
i) recurso: o detentor da titularidade tem o direito constitucional

ao acesso ao Poder Judiciário e às
vias administrativas, bem como a
recurso à autoridade superior;
j) para correção política anticompetitiva e desleal: a licença
compulsória pode ser utilizada para
provocar a acessibilidade e, também, para inibir práticas te caso, poder permanecer com a licença compulsória se a situação for tendente a
acontecer novamente; e,
l) exploração de patente dependente: corresponde a uma licença cruzada, em que o titular da
patente de referência está habilitado a receber uma licença compulsória com o objetivo de uso da
invenção da patente derivada.
O ato do licenciamento é uma
fase, após este há o desenvolvimento e distribuição do medicamento
para o atendimento da necessidade respectiva. Ocorre que a responsabilidade estatal vai além, ou seja,
alcança o desenvolvimento, muitas
vezes, do medicamento. E para tal, é
necessário, uma vez mais, que o Estado tenha, preliminarmente, condições tecnológicas e financeiras para
desenvolver o medicamento e, eficientemente, restabelecer as condições de saúde pública.
Caso o Estado não atente para
as exigências legais a sociedade
pode vir a responder e pagar por
esta má administração da política pública como decorrência de
possíveis acionamentos da iniciativa privada em face do desrespeito à propriedade e a livre iniciativa. E mais, o Estado que não atenda aos requisitos do licenciamento compulsório, por faltas técnicas
e financeiras, deixa de atender ao
desenvolvimento sustentável e ao
direito à acessibilidade. pe
plcarvalho@yahoo.com.br
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nunca a leveza do desenvolvimento foi tão sustentável.

A revistA brAsileirA de desenvolvimento sustentável
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os números da propriedade intelectual
patentes e desenhos industriais NO BRASIL

MAIORES DEPOSITANTES BRASILEIROS DE PATENTES

SOLIICITADOS

CONCEDIDOS

20.388

3.156

1998

21.593

5.925

1999

23.947

8.185

1997

2000

24.192

9.259

2001

23.707

7.576

2002

24.098

8.864

2003

24.872

10.179

2004

22.359

7.047

2005

21.187*

2.833*

2006

21.314

2.785

2007

24.107

1.855

*Somente a partir de 2005 o Desenho Industrial passou a ser considerado para
efeitos de estatística pela Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI.
Nesse ano o órgão teve 5.142 solicitações e 4.886 registros de Desenho Industrial.

PEDIDOS DE MARCAS NO BRASIL
DEPOSITADOS

CONCEDIDOS

1997

77.710

58.786

1998

78.092

26.340

1999

93.280

42.615

2000

107.749

18.132

2001

101.617

20.245

2002

94.311

17.255

2003

95.581

10.541

2004

94.026

12.262

2005

99.291

17.878

2006

94.660

32.658

2007

107.575

128.540

MARCAS BRASILEIRAS NOS EUA
	PEDIDOS
191

61

1998

209

59

1999

211

66

2000

357

59

2001

443

55

2002

472

110

2003

400

160

2004

453

181

2005

495

152

2006

445

195

2007

525

164

FONTE: INPI
68

REGISTROS

1997

propriedade & ética

DEPOSITANTES	NÚMERO DE DEPÓSITOS
1. UNICAMP	
2. PETROBRAS
3. ARNO
4. MULTIBRAS
5. SEMEADO
6. VALE DO RIO DOCE
7. FAPESP	
8. EMBRACO
9. DANA
10. UFMG
11. JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS
12. JOHNSON & JOHONSON	
13. USP	
14. JACTO
15. USIMINAS
16. ELETROLUX	
17. MATHEUS RODRIGUES
18. EMBRAPA
19. CNPQ	
20. CLAUDIO LOURENÇO LORENZETTI
21. UFRJ
22. UEPJMF
23. DIXIE TOGA
24. FIOCRUZ
25. RAFAEL GANZO
26. TIGRE
27. MARCHEZAN	
28. UFRGS
29. CEMIG
30. ITAUTEC-PHILCO
31. KEKO
32. ÁLVARO COELHO DA SILVA
33. ACHÉ
34. ECT
35. LACTEC
36. IPT
37. ALCOA
38. JOSÉ SEJTMAN	
39. TRW
40. CNEN	
41. DURATEX	
42. SAMARCO
43. UFP	
44. NATURA
45. JOSÉ LUIZ PARREIRA FIÚZA
46. MERITOR
47. SPLICE
48. MÁRCIO ANTÔNIO BANDEIRA LOPES
49. BRASILATA
50. UFV
OBS: Base EPODOC - Acesso: nov. 2005.
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