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A entrevista de capa desta edição de Propriedade & Ética com o 
diretor Jurídico das Organizações Globo, Antonio Cláudio Fer-

reira Netto, trata das mudanças que estão sendo propostas pelo Mi-
nistério 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 go-
verno, 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 flagran-
tes antípodas sociais? Nisso concordam investidores, mecenas, artis-
tas 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 propos-
ta do governo vale-se de expressões vagas e subjetivas ao estabele-
cer critérios para o incentivo cultural, como “transparência” e “alta re-
levância” dos projetos.

Preocupa particularmente o fato de que a proposta do Ministério 
da Cultura prevê a suspensão da reserva de direitos autorais dos pro-
jetos realizados através da renúncia fiscal possibilitada pela Lei. Quem 
acompanha as discussões sobre Propriedade Intelectual fez uma as-
sociação livre com a licença compulsória para medicamentos, pre-
vista na Lei de Propriedade Industrial, aprovada em 1996, que dá ao 
governo poder para “quebrar uma patente” de um remédio, se jul-
gar 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 gratui-
to sobre a obra cultural.

Quem percebeu, até agora, certo dirigismo na forma como o go-
verno 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, discriminan-
do ou privilegiando este ou aquele setor. Se for assim, será dirigismo 
cultural. Em nenhum país isso deu certo.
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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.

A CULTURA  
DA CASA
POR RUBENY GOULART
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Para quem acredita em coinci-
dências, alguma coisa aproxi-

mou, no tempo e na circunstância, 
o advogado Antonio Cláudio Fer-
reira Netto dos debates sobre as 
mudanças na Lei Rouanet. No iní-
cio do ano passado, assim que o 
Ministério da Cultura começou a 
divulgar sua proposta de revisão 
nas legislações de incentivo à cul-
tura e de direito autoral, Ferreira 
Netto deixava a diretoria Jurídi-
ca da Tevê Globo para assumir o 
mesmo cargo no âmbito das Or-
ganizações Globo, um conjunto 
de empresas cuja marca registra-
da é a comunicação de massa. 

Mais do que circunstancial, 
pode ser sintomático que Ferrei-
ra Netto tenha assumido a fun-
ção na holding e, portanto, au-

mentado o seu espectro, numa 
hora de revisão de uma legisla-
ção que tem regido boa parte do 
que se produz em cultura no País. 
Hoje, aos 42 anos, o diretor Jurídi-
co chefia uma equipe de advoga-
dos que atua em um sem núme-
ro 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 Rou-
naet, Ferreira Netto está em esta-
do de alerta. “Mudanças para me-
lhor, são sempre bem-vindas”, diz. 
“Mas não podemos estragar o que 
está funcionando”, completa, re-
correndo a uma espécie de truís-
mo calculado. 

Sim, é fato que a ideia de apri-
morar a legislação de direito auto-

ral e de incentivo à cultura é bem-
-vinda entre boa parte do mece-
nato, artistas e demais agentes en-
volvidos no processo. Mas o pré-
-projeto que está sendo elaborado 
por um grupo de trabalho no Mi-
nistério Cultura, e deverá ser en-
caminhado à apreciação do Con-
gresso Nacional em julho, não 
traz, até agora, a marca da con-
vergência. No geral, o ponto críti-
co da nova proposta, está na con-
centração excessiva, nas mãos do 
Ministério da Cultura, da decisão 
sobre o que deve ou não receber 
incentivo. No particular, tem cau-
sado espécie a ideia de suspensão 
dos direitos autorais, em benefício 
do governo, dos projetos contem-
plados 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 con-
trolado 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 assina-
tura aos sites na internet, seus fil-
mes, novelas, noticiários e mes-
mo programas de entretenimen-
to respondem por uma avassala-
dora parte da produção cultural 
brasileira. Direta ou indiretamen-
te, seja através das produções pró-
prias, licenciamentos, parcerias ou 
de seus contratados, as Organiza-
ções Globo estão no centro nervo-
so deste debate.

Ferreira Netto deu a entrevista 
à Propriedade & Ética na sede da 
holding, um edifício em estilo mo-
derno localizado no coração do 
Leblon, no Rio: 

TEMOS qUE TER CUIDADO pARA nÃO pIORAR 
O qUE ESTÁ FUnCIOnAnDO BEM. pRECISAMOS 
DISCUTIR COM A CABEÇA ABERTA
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P&E: Qual sua avaliação da atu-
al legislação de Incentivo à Cul-
tura e da Lei de Direito Autoral?

Antonio Cláudio Ferreira 
Netto: Essa legislação foi muito 
importante para o fomento da 
nossa cultura. E falo particular-
mente do audiovisual, onde as 
Organizações Globo estão inseri-
das. Veja o caso do cinema bra-
sileiro, que esteve em franca de-
cadência e ressurgiu, com pro-
duções de alta qualidade e com 
grande potencial de crescimen-
to. No rastro da Lei criaram-se 
muitas produtoras independen-
tes, muitas trabalhando em pu-
blicidade, mas também fazendo 
projetos para a televisão, para o 
cinema. São conhecidas interna-
cionalmente, têm filmes premia-
dos, com grandes bilheterias. A 
Lei de Incentivo à Cultura efeti-
vamente tem cumprido seu papel 
de incentivar a cultura. Às Orga-
nizações Globo interessa partici-
par ativamente destas discussões, 
seja do lado da legislação de in-
centivo à cultura, seja pelo âm-
bito da Lei de Direitos Autorais, 
uma vez que ambas nos atingem 
direta e indiretamente.

P&E: No entanto, muitos se quei-
xam de que esta legislação pre-
cisa ser ajustada aos novos tem-
pos, às novas tecnologias.

ACFN: Sempre é possível 
aperfeiçoar, melhorar algumas 
questões burocráticas, reduzir o 
tempo para aprovação dos proje-
tos. Agora, temos que ter cuidado 
para não piorar o que está fun-
cionando bem. Precisamos dis-
cutir com a cabeça aberta, sentar 
à mesa sem posições predetermi-

nadas, inflexíveis. Por isso é preci-
so examinar melhor esta propos-
ta que pretende dar mais poder 
ao governo, especialmente o po-
der de escolher as obras e os pro-
jetos culturais que seriam bene-
ficiados 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 que-
rem se engajar. Acho que isso é 
mais condizente com o sistema 
cultural múltiplo e variado que 
temos no Brasil e deve prevale-
cer. Há um risco muito grande 
em se centralizar as escolhas. Di-

rigismo, planejamento estatal são 
incompatíveis com as nossas con-
dições culturais. 

P&E: Qual deve ser o papel do Es-
tado neste quesito?

ACNF: Alguma participação do 
Estado é inevitável, porque nós es-
tamos falando aqui de questões 
de incentivo fiscal. Mas essa parti-
cipação deve ser de regulação, fis-
calização, de cumprimento da ex-
pressão da lei, e não de planeja-
mento cultural. Planejamento cul-
tural leva a dirigismo.

P&E:A quem caberia esse plane-
jamento cultural?

DIRIGISMO, pLAnEJAMEnTO ESTATAL SÃO 
InCOMpATÍVEIS COM AS nOSSAS COnDIÇOES 
CULTURAIS
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ACNF: Observo que, embo-
ra haja alguma concentração, es-
pecialmente no Sudeste, já existe 
produção cultural em toda a par-
te do Brasil. No Nordeste e no Sul 
se produz muito audiovisual e, o 
mais importante, com profissio-
nais de vários estados. Quem vi-
sita o Projac, o complexo de pro-
dução audiovisual da Globo, ouve 
vários sotaques, vê gente de toda 
parte do Brasil. Agora, em qual-
quer país existem polos culturais 
que centralizam as produções, ora 
por questões logísticas, ora por 
questões de concentração profis-
sional. 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 audio-
visual.

P&E: O que o senhor acha do cri-
tério de “alta relevância” pro-
posto pelo Ministério da Cultu-
ra para a aprovação de projetos? 

ACNF: Acredito que, quanto 
menos controle estatal na esco-
lha de projetos que vão ser bene-
ficiados, melhor para o País. Con-
ceitos subjetivos como estes, uti-
lizados por quem detém o poder 
de escolher os que se beneficiam 
dos incentivos, têm um enorme 
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ACNF: O mercado é que deve 
se incumbir destas escolhas, utili-
zando as ações de incentivo, que 
devem continuar a existir. E o es-
tado pode planejar as ações de in-
centivo. Mas não me refiro a um 
planejamento no sentido de esco-
lher que tipo de obras devem ser 
produzidas, ou quais os seus te-
mas. Isso é muito perigoso e vai 
contra a nossa tradição de liberda-
de de expressão no audiovisual. O 
Brasil, ao lado do México, é o país 
latino-americano que mais produz 
audiovisual – e, acredito, com me-
lhor qualidade aqui do que lá. Ex-
portamos nossas minisséries, no-
velas, filmes e outros produtos 
culturais para mais de 100 paí-
ses. Não vejo razão para que exis-
ta um planejamento estatal nesta 
área. Nossos autores, produtores, 
diretores, atores, cenógrafos, figu-
rinistas e criadores em geral já se 
encarregam disso naturalmente. A 
história tem demonstrado, que em 
várias décadas de produção cultu-
ral o Brasil tem conseguido pro-
duzir 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 contro-
le, sem nenhum planejamento es-
tatal. É claro que muito mais pode 
ser feito ainda, mas o nosso mer-
cado está se encarregando disso. 
É só olhar para trás e ver a revolu-
ção do audiovisual.

P&E:  Os críticos da atual legislação 
alegam que 50% da captação de 
projetos culturais estão concen-
trados nos grandes centros e nas 
mãos de apenas 3% de produto-
res. O que o senhor acha disso?

qUAnTO MEnOS COnTROLE ESTATAL nA 
ESCOLHA DE pROJETOS qUE VÃO SER 
BEnEFICIADOS, MELHOR pARA O pAÍS
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potencial danoso para a socieda-
de. Por que por mais bem inten-
cionados que sejam os governan-
tes, são critérios subjetivos e dão 
margem a distorções, como pri-
vilegiar determinados grupos em 
detrimento de outros. E não es-
tou falando deste governo, por-
que a lei não é criada para ter vi-
gência durante o período de ape-
nas um governo. A lei tem que 
considerar um futuro de longo 
prazo. Concentrar no Estado o 
poder de decidir quem se bene-
ficia dos incentivos significa criar 
um mecanismo de controle esta-
tal sobre a cultura. Esse mecanis-
mo vai permanecer sempre como 
uma tentação para todos os futu-
ros governantes. Não queremos 
isso para o Brasil.

P&E: O governo precisa intervir 
na cultura?

ACNF: Não precisa, e muito 
menos em situações de estabili-
dade, como a que estamos viven-
do. Os direitos constitucionais de 
liberdade de informação e de ex-
pressão, da livre iniciativa, são 
princípios muitos caros à nossa 
sociedade. Por decisão da socie-
dade, expressa na Constituição, 
são esses princípios que norteiam 
o sistema econômico e a produ-
ção cultural. São esses precei-
tos que gostaríamos de ver sem-
pre presentes na nossa legislação, 
seja na de incentivo fiscal, seja 
quanto à liberdade de informar, 
em relação à classificação indica-
tiva dos programas, seja em rela-
ção à legislação de direitos auto-
rais. Enfim, acreditamos que a li-
vre iniciativa e a liberdade de ex-
pressão deveriam ser os balizado-
res de toda legislação que trata de 

cultura no País.

P&E: Qual, então, o papel do Es-
tado na cultura?

ACNF: Essa discussão, hoje, 
está muito focada no Estado efi-
caz, que deve atuar em áre-
as onde tem vocação, onde pro-
porciona benefício e não provo-
ca prejuízos. O Estado tem muito 
campo para atuar como fomen-
tador da cultura, especialmente 
quando atua permitindo os inves-
timentos que vão tornar possível 
a produção cultural. Isso também 
ocorre na área do audiovisual. Aí 
é positiva a participação do Esta-
do. 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 be-
neficiadas em detrimento de ou-
tras, 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 de-
vem abordar.

P&E: Mas facilitar o acesso à cul-
tura não é um dever do Estado?

ACNF: Por Lei, é papel do Es-
tado. 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
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está na missão das Organizações 
Globo levar a cultura, a educação, 
e o entretenimento aos telespec-
tadores. Esse é um papel que está 
nas definições que recebemos de 
nossos acionistas, no legado do 
Dr. Roberto Marinho. É uma ques-
tão de princípios para os nossos 
acionistas, o Roberto Irineu Mari-
nho, o João Roberto Marinho e o 
José Roberto Marinho. Portanto é 
nessa linha mesmo que nós que-
remos seguir, mas com liberdade, 
com possibilidade de continuar-
mos a oferecer à população pro-
duções 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 de-
vemos ter cuidado com estes cha-
vões, com essas generalizações, 
como flexibilização. Se flexibiliza-
ção significa aperfeiçoar os me-
canismos existentes da legislação 
de direito autoral, gostaríamos de 
conversar sobre isso. Agora, se en-
tendem por flexibilização impedir 
que quem produz cultura – e de-
dica para tal muito tempo e di-
nheiro, envolvendo às vezes cen-
tenas de pessoas –, de auferir os 
benefícios previstos em Lei, aí não 
podemos concordar. E não ape-
nas porque isso afeta as Organiza-
ções Globo como uma das maio-

res produtoras de conteúdo nacio-
nal, mas por que afeta a produção 
de conteúdo em si. Ou seja, não 
haverá investimento em produ-
ção de conteúdo de qualidade se 
quem está investindo não puder 
auferir as vantagens econômicas 
dessa produção. Da mesma for-
ma, os diversos profissionais que 
participam da produção cultural – 
autores, diretores, atores, músicos, 
não poderiam ser bem remunera-
dos se os produtores das obras 
audiovisuais não puderem explo-
rar adequadamente suas produ-
ções. O que posso dizer é que as 
Organizações Globo são a favor 
da livre circulação de ideias, este 
é um principio básico. Acredita-
mos que é dever, não só do Esta-
do, mas da sociedade, dos veícu-
los de comunicação fazer o máxi-
mo para que as obras, as produ-
ções culturais circulem entre a po-
pulação. Mas isso tem que ser fei-
to com respeito à propriedade in-
telectual, que é tão importante e 
merece tanta proteção quanto a 
propriedade sobre um bem ma-
terial. 

P&E: Esta circulação é livre no 
Brasil?

ACNF: Neste sentido, pode-
-se falar, com muita tranqüilida-
de, que talvez no mundo intei-
ro não haja quem faça isso me-
lhor do que a televisão aberta no 
Brasil. Trata-se de um veiculo vol-
tado para dezenas de milhões de 
brasileiros; única forma de aces-
so 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 
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nÃO HAVERÁ pRODUÇÃO DE qUALIDADE SE 
qUEM ESTÁ InVESTInDO nÃO pUDER AUFERIR 
AS SUAS VAnTAGEnS ECOnôMICAS
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cidadão brasileiro não tem dinhei-
ro para sair, ir ao cinema, comprar 
um DVD, acessar a internet, não 
pode ter uma televisão por assi-
natura, tem acesso à produção 
cultural através da televisão aber-
ta, livre e gratuita. Esperamos, no 
entanto, que chegue rapidamen-
te 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 ine-
gável que as Organizações Glo-
bo contribuíram muito para este 
quadro, com a TV Globo, com 
os canais Globosat, com a Glo-
bo.com e com todos os seus ve-
ículos. 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 es-
sas tecnologias mais as pesso-
as 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 le-
gislação for o menos dirigista pos-
sível. O dirigismo nunca deu cer-
to em lugar nenhum porque o 
que faz a produção cultural me-
lhorar é gente talentosa com ca-
pacidade de produção, e empresá-
rios que tenham apreço pela cultu-
ra e acreditem em projetos cultu-
rais. No audiovisual, uma área téc-
nica que requer equipamentos de 
última geração, profissionais mui-
to especializados, e investimentos 
altíssimos, o risco também é mui-

to grande. Por isso é importante 
que exista uma legislação permi-
ta a liberdade de criação, fomen-
te a produção, na forma de incen-
tivos, que combata a pirataria, que 
impeça terceiros de explorar essa 
mesma produção de forma para-
sitaria, 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 in-
dústria fonográfica, o quanto ela 
está sendo atingida com a pirata-
ria. 

P&E: Num dos itens dessa nova 
proposta, o governo ganha o di-

reito de utilização da obra que fi-
nanciou depois de um prazo de 
cinco anos, que pode ser menor 
se for projeto educacional. 

ACNF: Acho que esse tema 
tem que ser amplamente discu-
tido. Não me agrada essa imposi-
ção 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 au-
diovisual não vai seja refratária a 
uma forma negociada de utilização 
dessas obras com objetivos educa-
cionais, sempre com autorização 
prévia de seus titulares. A própria 
lei tem dispositivos que permiti-

O DIRIGISMO nUnCA DEU CERTO pORqUE O qUE 
FAZ A pRODUÇÃO CULTURAL MELHORAR É GEnTE 
TALEnTOSA COM CApACIDADE DE pRODUÇÃO
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ria se levar cultura às escolas. Ago-
ra, nunca esquecendo que cultura 
é uma atividade econômica como 
qualquer outra. Se não houver um 
motor econômico, não haverá pro-
dução de boa qualidade em quan-
tidade suficiente para atender à 
demanda da sociedade. 

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, al-
guns países criaram leis especificas 
para regulamentar sua mídia digi-
tal, como é o caso do Digital Millen-
nium Copyright Act (DMCA), edita-
do nos Estados Unidos. Um bom 
caminho é levar esta discussão am-
plamente para a sociedade. Como é 
um assunto muito complexo, com 
muitas conseqüências, tem que 
ser discutido nos mínimos deta-
lhes. Têm que ser estudados mode-
los de outros países, mas à luz das 
nossas especificidades. Mas, qual-
quer que seja o modelo escolhido 
ele tem que garantir a propriedade 
ao titular do direito, tem que garan-
tir ao produtor o exercício das facul-
dades inerentes a essa propriedade.

P&E: Isso se aplica à produção 
que circula na internet?

ACNF: Claro. Acho que a inter-
net pode ter especificidades por 
que é uma plataforma diferente 
das demais. Mas sempre se levan-
do em conta o princípio de que 
pertence ao autor o direito sobre 
a obra, e que ele deve explorar es-
ses direitos. Veja, essa impossibi-
lidade de que os autores titulares 
de direito possam explorar as suas 
criações em razão da pirataria, fal-

sificação etc. não tem consequên-
cias negativas apenas para os em-
presários, que podem migrar para 
outras atividades mais rentáveis. A 
pirataria é nociva também, e tal-
vez muito mais, para os artistas. 
Para quem é escritor, diretor, ator 
e não sabe fazer outra coisa: preci-
sa exercer aquela atividade.

P&E: Como uma legislação pode 
garantir o acesso à obra que cir-
cula na internet sem ferir o direi-
to do autor? 

ACNF: Há que se garantir o di-
reito aos detentores da obra, mas 
acho também que é preciso se de-
finir como é que tal princípio é apli-

cável à realidade. Não há proble-
ma com a cópia privada, que, aliás, 
está prevista na legislação. E se hou-
ver necessidade de aperfeiçoamen-
to 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 origi-
nal que foi adquirido legalmente e 
previamente autorizado pelo autor. 
Agora, se há formas novas de des-
burocratizar, agilizar o acesso ao 
conteúdo autorizado previamente 
pelo autor, somos todos a favor. 

P&E: É possível regulamentar a 
internet?
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InTERnET, pOR SER UM TERRITóRIO LIVRE, 
nÃO ESTÁ SUJEITA à LEI
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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 par-
te da realidade do País e, portan-
to, está sujeita às leis assim como 
qualquer outra plataforma. A inter-
net, evidentemente, representou 
uma revolução cultural, tal como 
foram a televisão, o rádio, o cine-
ma, em diversas épocas do século 
passado. Precisa ser regulamenta-
da, claro, e deve se sujeitar às leis 
já existentes. Não há por que existir 
esta dúvida em relação à proprie-
dade intelectual na internet. Nin-
guém discute se na internet deve 
ser respeitada a propriedade so-
bre 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-con-
duto na internet para não se cum-
prir a lei? Há, sim, necessidade de 
se discutir um modelo de regula-
ção, sem podar a internet. A inter-
net tem que ser livre, mas não é 
uma terra sem lei.

P&E: Com que formas de pirata-
ria 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 au-
mento da pirataria na tevê por assi-
natura é prejudicial. Já na internet, 

embora seja ainda uma platafor-
ma menos desenvolvida, já existe 
muita utilização não autorizada de 
conteúdos da Globo, especialmen-
te nestes sites postagem de con-
teúdo. Qualquer um faz o up link 
de um vídeo gravado da tevê. Isso 
também é uma forma de pirataria 
que está crescendo. A Globomar-
cas e a Som Livre, que são das Or-
ganizações Globo, também sofrem 
com pirataria de DVD, e de CD. 

P&E: Os contratados da Globo 
também são pirateados?

ACNF: Os contratados tam-
bém 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 mu-
danças que estão sendo propos-
tas na Lei de Direitos Autorais?

ACNF: No campo de Direi-
to Autoral até agora houve muito 
pouco debate com os veículos de 
comunicação. Acho que ainda fal-
ta aprofundar essa conversa e nós 
estamos totalmente à disposição 
para participar junto com os ou-
tros setores envolvidos com a pro-
dução cultural. Acredito que vários 
setores da sociedade precisam par-
ticipar desta discussão, que afeta a 
todos. Esta discussão não é impor-
tante só para quem produz cultu-
ra. Ela interessa a cada um cidadão 
brasileiro. Ter acesso à cultura é es-
sencial; é uma garantia constitucio-
nal. A produção livre de bens cultu-
rais é interesse de todos. pe

ESFORÇOS FORAM FEITOS nO COMBATE à 
pIRATARIA MAS É pRECISO AUMEnTAR AInDA 
MAIS A REpRESSÃO A ESSE CRIME
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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.

O FAnTASMA  
DO RETROCESSO
POR CECI ALMEIDA

PIPeline
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AS pESSOAS, nA ÉpOCA DA ADOÇÃO DA LEI, 
nÃO SE DERAM COnTA DE O qUAnTO ISTO 
CUSTARIA pARA A SAÚDE pÚBLICA
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A ação direta de inconstitu-
cionalidade (ADI 4234), ajui-

zada no último dia 24 de abril no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
pela Procuradoria Geral da Repú-
blica, (PGR) contra artigos da Lei 
de Propriedade Industrial que tra-
tam do sistema pipeline, tem tudo 
para entrar para a história. O siste-
ma possibilitou, há 13 anos, a pro-
teção patentária a conhecimentos 
que se encontravam em domínio 
público no Brasil, através da reva-
lidação das patentes estrangeiras. 
Se o STF decidir que o pipeline é, 
de fato, inconstitucional, nada mais 
do que 565 patentes em vigor po-
derão ser anuladas de uma tacada 
só. Deste total 85% são fármacos.

A possível mudança, que guar-
da um ar, digamos assim, “boliva-
riano” anuncia tremores no merca-

do e tira o sono da indústria far-
macêutica, que poderá ver abre-
viada a vigência das suas paten-
tes no País. Embora representem 
somente 6% dos 20 mil pedidos 
de patentes do setor farmacêu-
tico depositados no Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial 
(INPI), 67% dos pipelines já foram 
outorgados. Fora deste sistema, ir-
risórios 4% foram concedidos. 

  Para o presidente do Conse-
lho Consultivo da Interfarma, Jor-
ge Raimundo, a ação proposta no 
STF entorta a lógica de mercado, 
porque sai em defesa de fabrican-
tes de medicamentos genéricos. 
“Esse pipeline tem produtos mui-
to interessantes para a indústria 
de genéricos que quer começar a 
produção antes da extinção da pa-
tente”, explica. 

Para entender melhor esta 
questão, vale a pena lançar um 
olhar atento a algumas das paten-
tes que fazem parte do sistema pi-

peline. Uma delas, a atorvastatina, 
medicamento popular para a re-
dução de colesterol (Liptor), mo-
vimenta cerca de R$ 250 milhões 
em vendas por ano. O coquetel de 
remédios antirretrovirais, que ape-
nas em vendas para o governo re-
presenta 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 inves-
timentos internacionais, caso sejam 
suspensas as patentes pipeline que 
ainda vigoram no País. “Uma deci-
são neste sentido irá criar um gran-
de impacto, o Brasil deixará de ser 
o destino para o lançamento de 
novas drogas”, adverte Jorge Rai-
mundo, da Interfarma. “A indústria 
vai pensar duas vezes antes de fa-
zer um lançamento no País”.

A ação da Procuradoria é resul-
tado de uma representação feita 
em novembro de 2007 pela Rede 
Brasileira Pela Integração dos Po-
vos (Rebrip) e pela Federação Na-
cional dos Farmacêuticos (Fena-
far). As entidades sustentam que o 
conhecimento já estava em domí-
nio público e que o governo pro-
moveu uma espécie de expropria-
ção de um bem comum sem qual-
quer amparo constitucional. “As 
pessoas, na época, tiveram uma 
avaliação incorreta e não se de-
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ram conta de o quanto isto custa-
ria para a saúde pública”, analisa a 
presidente da Federação Nacional 
dos Farmacêuticos (Fenafar), Célia 
Rocha. “Barramos o nosso desen-
volvimento nacional”.

Vaso de cristal
Ocorre que, da alteração na Lei 

de Propriedade Industrial, aprova-
da pelo Congresso Nacional, à ex-
ceção prevista para o sistema pipe-

line tudo foi minuciosamente dis-
cutido, rediscutido e, finalmente, 
acordado pelas autoridades em 
Brasília. “O modelo do pipeline que 
foi adotado no Brasil é um mode-
lo de revalidação convencional que 
existe há décadas”, explica o advo-
gado Gustavo Morais, do escritó-
rio Dannemann Siemsen Advoga-
dos. 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 no-
vidade é um vaso de cristal intocá-
vel não é correta, há possibilidade 
de uma flexibilização”, diz ele.

Segundo o consultor Ney Lo-
pes, que atuou como relator geral 
da atual Lei de Propriedade Indus-
trial, a revalidação está prevista no 
acordo TRIPS (Acordo sobre Aspec-
tos dos Direitos de Propriedade Inte-
lectual 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 ade-
quação às novas normas internacio-
nais e, em sua nova Lei de Proprieda-
de Industrial, aprovada em maio de 
1996, estendeu de imediato a prote-
ção por meio de patentes a produtos 
alimentícios, químicos-farmacêuticos 
e medicamentos. 

  Ney Lopes destaca que o sis-
tema pipeline, que vigorou duran-
te um ano (entre maio de 1996 e 
maio de 1997), fez parte desta ne-
gociação e tinha regras bem cla-
ras: em primeiro lugar, o sistema 
era limitado a pedidos de paten-
tes para produtos que tinham sido 
concedidos em seus países de ori-
gem, desde que ainda não tives-
sem sido lançados no mercado. 
“Todos os produtos abrangidos 
pelo pipeline foram novidade, em 
razão de que não haviam chega-
do ao mercado consumidor e, por 
isso, poderiam ser protegidos, 
em caráter excepcional”, explica 
o consultor. Lopes ressalta ainda 
que o prazo de vigência para pi-

pelines era menor do que 20 anos, 
uma vez que a concessão se limi-
tou ao tempo que restava desde 

o pedido depositado no primeiro 
país de origem.

Um dispositivo da Lei impedia 
ainda que a patente fosse conce-
dida caso uma empresa nacional 
provasse seu esforço de desen-
volvimento de produto ou proces-
so a partir do conhecimento que 
até então se encontrava em do-
mínio público. “Se alguma empre-
sa brasileira tivesse iniciado ações 
para produzir aquele medicamen-
to, objeto do pedido de pipeline, o 
pedido seria negado pelo INPI, e se 
não agisse dessa forma, restaria ao 
Congresso Nacional incentivar a pi-
rataria”, explica Lopes. “Ou seja, a 
nova lei daria com uma mão e tira-
ria com a outra, ao permitir a cópia 
“legalizada” de produtos ainda em 
fase de desenvolvimento de pes-
quisa clínica. E neste caso, De Gaul-

O MODELO DO pIpELInE ADOTADO nO 
BRASIL É UM MODELO DE REVALIDAÇÃO 
COnVEnCIOnAL qUE ExISTE HÁ DÉCADAS
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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 comer-
cial lucrativa para o governo brasi-
leiro. Para cada depósito pelo sis-
tema pipeline, independente de 
ser deferido ou não, o governo 
embolsou US$ 10 mil. O INPI re-
cebeu no período 1.199 pedidos.

À época, a estratégia foi anun-
ciada como uma correção a um 
erro histórico. Afinal, desde 1945, 
o Brasil não concedia patentes a 
produtos farmacêuticos e, a par-
tir de 1969, suspendeu também 
a proteção patentária a processos 
farmacêuticos a pretexto de de-
senvolver a indústria nacional. Ba-
seada na cópia e não em P&D, o 
setor farmacêutico brasileiro, con-
tudo, ficou em um dos últimos va-
gões do trem do progresso tecno-
lógico. 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 mo-
nopólio das rotas internacionais – 
de transporte gratuito de medica-
mentos que não eram fabricados 
no Brasil. 

Para a presidente da Fenafar 
o atraso da indústria nacional foi 
provocado justamente pela aber-
tura ao mercado internacional. 
“Nossa indústria foi sendo gradu-
almente engolida pelas transacio-
nais, não tivemos incentivos”, diz 
ela, ao acrescentar que outros pa-
íses, como a Índia, antes de ado-
tar as patentes para estes setores, 
desenvolveram sua indústria. Para 
ela, não houve ganho para o Brasil 
com esta concessão, quer para a 

indústria e setor farmacêutico na-
cionais, quer para a população em 
geral. “Todos foram prejudicados 
pelas patentes pipeline”.

Outros observadores do am-
biente de PI enxergam ganhos tan-
to para as empresas estrangeiras 
quanto para as nacionais. “O Brasil, 
com a Lei 9.279/96 – incluindo o pi-

peline – resgatou a credibilidade in-
ternacional e ficou em posição de 
igualdade na legislação internacio-
nal de Propriedade Industrial”, subli-
nha Lopes. Entre os benefícios obti-
dos, ela cita ainda os novos investi-
mentos em ativos fixos e a chega-
da de novas empresas, os proces-
sos de transferências de tecnolo-
gia, as parcerias Universidade/Em-
presa para novos negócios, fixação 
de pesquisadores no País e o com-
bate à pirataria. “Com o pipeline re-
cuperamos um atraso de mil anos, 
desenvolvemos o mercado, tivemos 
acesso imediato a todos os antirre-
trovirais, ao tratamento do câncer, 
entre outros”, rebate Jorge Raimun-
do.  “Houve uma troca”.

Outro setor que se beneficiou, 
na visão de especialistas, foi a in-
dústria de genéricos. Vale lembrar 
que dos 1.199 pedidos de paten-
tes do pipeline, 245 já expiraram, 
podendo ser produzidos livremen-
te por este novo mercado. Os be-
nefícios neste caso se estendem 
ao consumidor já que os genéri-
cos chegam às farmácias por um 
preço mais em conta. “As pessoas 
esquecem que a indústria de ge-
néricos existe por causa da indús-
tria da inovação”, enfatiza Gustavo 
Morais. “Como incentivar a inova-
ção, suprimindo as patentes? Esta-
mos tendo uma visão subdesen-
volvida da PI. Ou decidimos viver 

em um país com uma economia 
de inovação ou vamos vender mi-
nério de ferro, até acabar”.

Estrutura precária
O debate sobre a inconstitu-

cionalidade dos pipelines é apenas 
uma faceta de um problema mui-
to maior: as suspeitas em relação à 
competência e a visível falta de es-
trutura de alguns laboratórios nacio-
nais para a produção de remédios. 
“O Brasil não tem nenhuma condi-
ção de produzir estes medicamen-
tos”, alerta Jorge Raimundo. “A noti-
cia é péssima para um país que ain-
da não tem uma indústria robusta.”

 Um caso exemplar nesta ques-
tão talvez seja o do remédio Efa-
virenz, que integra o coquetel de 
antirretrovirais distribuído pelo 
governo a pacientes portadores 
do HIV. O Efavirenz teve o licen-
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ciamento compulsório decretado 
em maio de 2007, depois de um 
longo processo de negociação en-
tre governo e a indústria detento-
ra da patente, a Merck. A medida 
tinha como objetivo maior reduzir 
o preço na aquisição do medica-
mento que era US$ 1,50 a unida-
de. Ocorre que o laboratório Far-
manguinhos, da Fundação Oswal-
do Cruz, que assumiu a produção, 
não conseguiu, por limitações téc-
nicas, cumprir o cronograma de 
entrega. Os remédios chegaram 
com atraso de um ano ao merca-
do e, surpreendentemente, mais 
caros do que o planejado. Ao con-
lcuir o processo, a Fiocruz infor-
mou que cada unidade do remé-
dio custará R$ 1,35, preço 27,4% 
superior ao do genérico compra-
do pelo governo brasileiro do la-
boratório indiano Ranbaxy. 

O curioso neste caso é que a 
presidente da Fenafar sugere que 
após suspender a vigência das pa-
tentes pipeline, o governo recor-
ra aos laboratórios internacionais 
para que o mercado não fique de-
sabastecido. “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 produ-
zir, apenas a exclusividade. Na rea-
lidade, a população não ficará de-
sassistida”, aposta. A conferir. 

Há duas hipóteses para o final 
desta história. Na primeira o Su-
premo não modula os efeitos da 
decisão – o que faz com que ela 
não possa retroagir para aconte-
cimentos anteriores ao julgamen-
to. Na segunda O STF poderá de-

clarar a nulidade das patentes re-
troativamente. A decisão alcança-
ria patentes concedidas pelo mes-
mo sistema que já expiraram. Na 
visão de especialistas o aspecto 
mais preocupante de toda esta 
questão não está propriamente 
no resultado em si, a possibilida-
de de encurtar as patentes, mas 
sim na insegurança jurídica que 
irá se estabelecer no País. A pre-
ocupação dos advogados, con-
tudo, não faz sentido para o pre-
sidente do INPI, Jorge Ávila, que 
não esconde certa ansiedade em 
ver concluída a ação no STF. “O 
instituto do pipeline gerou inse-
gurança 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 se-
gurança jurídica no País”. pe

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 enga-
vetados”, 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 exa-
me. “Os casos que ainda não foram analisados pelo INPI são de empresas que não apresen-
taram 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 labora-
tórios 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 fa-
vor dos laboratórios. 
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APropriedade Intelectual 
sempre foi importante nas 

relações entre Estados, mas o 
seu papel econômico e político 
cresceu bastante na última dé-
cada, especialmente após a as-

20 propriedade & ética

A pI COMO FERRAMEnTA 
DO COMÉRCIO GLOBAL
SANDRA LEIS
SóCIA DE DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IpANEMA MOREIRA

sinatura do TRIPS, como é co-
nhecido o acordo da Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC) 
sobre aspectos de Propriedade 
Intelectual relacionados ao co-
mércio. 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 situa-
ções que demonstram isso.
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de Propriedade Intelectual para 
adotar as novas regras previstas 
em tais acordos de livre comér-
cio. O segundo ponto de entrela-
ce entre Propriedade Intelectual e 
comércio se pode sentir nas dis-
putas comerciais. Como se sabe, 
os paí ses-membros da OMC es-
tão automaticamente sujeitos às 
regras dos acordos assumidos 
no âmbito multilateral da orga-
nização. Além do já menciona-
do 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 mem-
bro a apresentar uma reclamação 
perante o Órgão de Solução de 
Controvérsias da OMC, seguindo 
o que estabelece o Entendimen-
to Relativo às Normas e Procedi-
mentos sobre Solução de Contro-
vérsias. 

Retaliação cruzada
Em uma controvérsia entre 

países membros da OMC, a parte 
reclamante que obtiver uma de-
cisão a seu favor poderá suspen-
der concessões e obrigações re-
lativas a acordos que não têm li-
gação alguma com o objeto da 
disputa. Por exemplo, numa dis-
puta sobre subsídios (âmbito do 
GATT), a parte reclamante e ven-
cedora pode suspender conces-
sões e obrigações em matéria de 
Propriedade Intelectual (âmbito 
do TRIPS) caso a parte demanda-
da não cumpra a decisão do ór-
gão. Isso é o que popularmente 
se chama de “retaliação cruza-
da”, 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 evi-
tar que a retaliação cruzada seja 
aplicada. A prioridade é sempre 
uma solução amigável, uma com-
pensação ou, ainda, uma retalia-
ção dentro do mesmo setor ou 
acordo afetado pela disputa. A re-
taliação cruzada deverá ser sem-
pre o último recurso, após esgo-
tados os outros meios para solu-
ção da disputa. 

Porém, já houve casos em-
blemáticos em que se permitiu 
ao país demandante usar a Pro-
priedade 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 dis-
tribuição de bananas; a reclama-
ção movida por Antigua e Barbu-
da contra os Estados Unidos, re-
lativa a jogos de azar, e a disputa 
movida pelo Brasil contra os Es-
tados Unidos em face dos altos 
subsídios concedidos aos produ-
tores de algodão.

Nos dois primeiros casos ci-
tados, Equador e Antigua e Bar-
buda receberam autorização da 
OMC para suspender direitos de 
Propriedade Intelectual caso a Co-
munidade Europeia e os Estados 
Unidos, respectivamente, não im-
plementassem a decisão que lhes 
foi imposta pelo Órgão de Solu-
ção de Controvérsias. No entan-
to, nenhum daqueles países che-
gou a fazer uso da retaliação ou 
suspender direitos de Proprieda-
de Intelectual.

No caso da controvérsia entre 
Brasil e Estados Unidos, que se ar-

Após o fracasso das negocia-
ções para a criação de uma área 
de livre comércio que compreen-
deria os 34 países das Américas (a 
ALCA), os Estados Unidos, precur-
sores dessa ideia, resolveram bus-
car alternativas, firmando acordos 
bilaterais com países sul e cen-
tro-americanos. Apesar de serem 
chamados de acordos de livre co-
mércio (Free Trade Agreements ou 
FTAs), tais acordos contêm um ca-
pítulo inteiro sobre Propriedade 
Intelectual.

O primeiro desses FTAs fir-
mados pelos Estados Unidos foi 
com o Chile. Em seguida foi as-
sinado o CAFTA-DR, com Cos-
ta Rica, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Nicarágua e Repúbli-
ca Dominicana, e, mais recente-
mente, com o Peru. Foram tam-
bém firmados acordos com Co-
lômbia e Panamá, que ainda de-
pendem de aprovação pelo Con-
gresso norte-americano.

O capítulo sobre Propriedade 
Intelectual nos acordos de livre 
comércio firmados com esses pa-
íses segue, em linhas gerais, um 
texto-padrão, abrangendo mar-
cas, patentes, indicações geográ-
ficas, direitos de autor, nomes de 
domínio e medidas que assegu-
rem a efetiva proteção dos direi-
tos. Além disso, os Estados Uni-
dos impuseram como condição 
àqueles países, de modo mais ou 
menos taxativo, a obrigação de 
aderir a uma série de acordos in-
ternacionais na área de Proprie-
dade Intelectual.

Nota-se, portanto, que vários 
países, em troca de vantagens co-
merciais, tiveram que abrir mão 
de muitos princípios de suas leis 
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rasta desde 2002, o Painel da OMC 
deu ganho de causa ao Brasil, au-
torizando 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 suspen-
dê-la. Em 2008, o Brasil solicitou 
a reabertura do painel de arbitra-
gem, em face do descumprimento 
da decisão pelos Estados Unidos, 
e aguarda decisão a esse respei-
to. No ínterim, tramita na Câmara 
dos Deputados um Projeto de Lei 
que tem por objetivo dotar o Bra-
sil de um mecanismo que permita 
implementar a retaliação cruzada 
envolvendo Propriedade Intelec-
tual, em caso de descumprimento 

de decisões da OMC por um Esta-
do estrangeiro.

Os três casos narrados deixam 
claro que a Propriedade Intelec-
tual pode servir como ferramenta 
para garantir ou forçar o cumpri-
mento de compromissos assumi-
dos no âmbito comercial, princi-
palmente por parte de países me-
nos desenvolvidos. De fato, pa-
íses menos desenvolvidos, que 
têm nas exportações de produtos 
primários a base de sua economia 
e dependem da importação de 
produtos industrializados de paí-
ses desenvolvidos, uma retaliação 
na área comercial poderia trazer 
mais desvantagens do que bene-
fícios. Por isso, esses países prefe-
rem usar a Propriedade Intelectual 
para pressionar os países descum-
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pridores das decisões da OMC.
Finalmente, temos um ter-

ceiro ponto de convergência en-
tre Propriedade Intelectual e co-
mércio, embora no sentido inver-
so. Neste caso, a Propriedade In-
telectual é utilizada como moeda 
de troca, não pelos países em sub-
desenvolvidos ou em desenvolvi-
mento, mas sim, pelos desenvol-
vidos, como forma de assegurar 
vantagens comerciais e preferên-
cias tarifárias. 

A “Special 301” (Section 1303 
of Omnibus Trade and Competi-
tiveness Act of 1988) autoriza o 
United States Trade Representati-
ve (USTR) a colocar um determina-
do país sob observação e, se ve-
rificar que este país não está pro-
tegendo a Propriedade Intelectu-
al adequadamente, poderá retirá-
-lo do Sistema Geral de Preferên-
cias, o que significa a perda do be-
nefício de tarifas alfandegárias re-
duzidas. O Brasil é um dos países 
monitorados e já fez parte da cha-
mada priority watch list. Hoje, gra-
ças aos esforços que nosso país 
tem feito no combate à pirataria, 
fomos rebaixados para a lower le-

vel watch list.

Como se vê, é clara e direta a 
relação entre Propriedade Intelec-
tual e comércio. A proteção insu-
ficiente desses bens imateriais re-
flete diretamente no fluxo de co-
mércio entre os países, com todas 
as suas consequências econômi-
cas. 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 

A pI pODE SERVIR COMO FERRAMEnTA pARA 
GARAnTIR O CUMpRIMEnTO DE COMpROMISSOS 
ASSUMIDOS nO âMBITO COMERCIAL
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A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara 
dos Deputados (CSSF) aprovou proposta que proíbe a con-
cessão de patentes de indicação terapêutica de produtos 
farmacêuticos de segundo uso e de substâncias polimór-
ficas. Os medicamentos chamados de segundo uso são os 
que, indicados para determinado tratamento, também têm 
efeitos terapêuticos para outras enfermidades. Já subs-
tâncias polimórficas são as que possuem a mesma fór-

mula química, mas estrutura morfológica diferente. O tex-
to aprovado pela Comissão foi um substitutivo da depu-
tada Rita Camata (pMDB-ES) ao projeto de lei 2.511/07, do 
deputado Fernando Coruja (ppS-SC), e 3.995/08, do depu-
tado paulo Teixeira (pT-Sp). Sujeito a análise em caráter 
conclusivo, o projeto ainda será analisado pelas comis-
sões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

pOLIMORFOS

A Câmara dos Deputados analisa o projeto de Lei 4.890/09, 
do deputado Carlos Bezerra (pMDB-MT), que permite ao de-
tentor 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 ga-
rante proteção especial. Segundo o projeto, esse reconhe-
cimento 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 ten-

do “alto renome”: Hollywood, McDonald’s, pirelli, 3M, Cica, Ki-
bon, natura, Moça, Aymoré, Visa, ninho, Fiat, perdigão, Itape-
mirim, Toyota, Lacta, Rolex, Skol, Volkswagen, Intel, Azaléia, 
Olympikus, Coca-Cola, Jaguar, Elma Chips, petrobras, Brah-
ma, Motorola, Mercedes-Benz, Antarctica, Chica-Bon, Ban-
co do Brasil, Coral, Helmann’s, Diamante negro, playboy, Veja, 
Derby, Tramontina, Havaiana e Bom Bril. 

O projeto será analisado ainda de forma conclusiva pe-
las comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

ALTO REnOME

pROJETOS EM COMpASSO DE ESpERA

legislação

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

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

InOVAÇÃO

O Comitê de propriedade Intelectual da Câmara de Co-
mércio Americana do Rio de Janeiro e a Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte do Senado Federal promoveram, 
no dia 27 de maio, o seminário “A Tributação e a práti-
ca de pirataria no Brasil – Os reflexos da carga tributá-
ria e o consumo dos principais produtos alvo de pirata-

ria no Brasil”. O evento reuniu representantes do Conse-
lho nacional de Combate à pirataria do Ministério da Jus-
tiça (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.

pIRATARIA
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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.

O MOTOR DA 
BOSCH É InOVAÇÃO

patentes

26 propriedade & ética
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Agigante Bosch, referência glo-
bal no setor da indústria au-

tomotiva e máquinas, é uma das 
campeãs mundiais em Inovação. 
Há vários anos lidera o ranking 
das empresas depositantes de pa-
tentes do setor automotivo na Or-
ganização Europeia de Patentes 
(EPO) e na Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual (OMPI). 
Em 2008 seus 32.500 pesquisado-
res espalhados pelo mundo gera-
ram 3.850 patentes. Detalhe: nem 
todos os produtos desenvolvidos 
se tornam patentes. Pequenas ino-
vações são simplesmente publica-
das para serem estudadas no sho-

wcase público em Stuttgart, onde 
a Bosch apresenta novas ideias to-
das as semanas.

  Apesar de ter sua liderança 
reconhecida na Alemanha e na 
Europa não há espaço para aco-
modação nesta empresa. O inves-
timento em Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação (PD&I) se man-
tém alto há anos, uma estratégia 
que a Bosch estampa com orgu-
lho pelos quatro cantos do mun-
do. Quem desembarcou no início 
deste ano em alguns dos princi-
pais aeroportos do planeta se de-
parou com os out-doors da nova 
campanha publicitária da empre-
sa – inclusive em Congonhas, em 
São Paulo – que revelava de for-
ma impactante o resultado des-
te esforço: em 2008 a Bosch pro-
duziu 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, nos-
so lema é tecnologia para a vida”, 
diz Bruno Bragazza, gerente de 
Pesquisa e Inovação da Bosch. 

  Nem mesmo as turbulências 
na economia internacional muda-
ram a estratégia da empresa no 
segmento PD&I. “Continuar os in-
vestimentos na crise é a manei-
ra pela qual poderemos sair mais 
rapidamente dela”, analisa Braga-
zza. Em 2008, 8,3% sobre percen-
tual de vendas foi investido em 
PD&I. No Brasil este investimen-
to correspondeu a 3,1% sobre o 
percentual de vendas da compa-
nhia. E a meta é manter o pata-
mar em 2009. 
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patentes

Comparado com a sede da 
empresa, pode-se dizer que a 
subsidiária brasileira, em Campi-
nas, ainda engatinha quando o 
assunto é inovação de produtos. 
Menos de 1% das patentes pro-
duzidas pela multinacional alemã 
vem daqui. Ainda assim, a subsi-
diária, que conta com 500 pesqui-
sadores, não deixa a desejar. Sua 
unidade para tecnologias de com-
bustíveis alternativos tornou-se re-
ferência mundial graças à criação 
de peças e softwares que permiti-
ram o surgimento do motor Flex 
Fuel, em 1994. 

A tecnologia que permite 
que os carros rodem com gasoli-
na ou com álcool se popularizou 

e, hoje, 90% dos veículos produ-
zidos no Brasil utilizam o motor 
Flex. A inovação também foi lan-
çada comercialmente com su-
cesso na Europa há cinco anos. 
Na Suécia, por exemplo, os car-
ros flex representaram 25% dos 
carros vendidos. Não é surpresa, 
portanto, que a unidade de com-
bustíveis alternativos da empresa 
no Brasil tenha se tornado a mais 
forte em número de pesquisado-
res e em numero de patentes na 
América Latina.

As histórias de sucesso não pa-
raram 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, en-
tre modelos de utilidade e de in-
venção. Graças a um engenhoso 
sistema inovador, batizado Flex 

Start,os carros Flex Fuel agora dis-
pensam o famoso “tanquinho” de 
gasolina, que até então era ne-
cessário para dar partida ao mo-
tor Flex. O projeto rendeu aos pes-
quisadores da unidade brasileira o 
prêmio mundial de inovação rea-
lizado pela Bosch. “Foi a primei-
ra vez na historia corporativa que 
este prêmio ficou fora da Alema-
nha” revela, orgulhoso, o gerente 
da subsidiária. 

Nas instalações de Campinas 
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agora a meta é dobrar o número 
de patentes em 2009. Para isso, 
desde janeiro de 2008, a unidade 
conta com um departamento cor-
porativo que cuida do gerencia-
mento de inovação tecnológica 
como um todo. O Brasil é o úni-
co a contar com esta estrutura na 
América Latina. O foco está em 
aprimorar o modelo de gestão 
tecnológica e para isso o depar-
tamento abriga um setor finan-
ceiro e econômico, responsável 
pela contabilidade dos projetos, 
uma área jurídica de Proprieda-
de Intelectual e um terceiro setor 
responsável pela gestão dos pro-
jetos de engenharia. “Este traba-
lho tem várias frentes, uma delas 
é realizar um mapeamento de to-
dos os projetos de inovação tec-
nológica e instigar os engenhei-
ros a patentear”, conta Bragazza

A receita da Bosch para fa-
zer crescer o bolo de patentes da 
subsidiária envolve ainda uma 
política de premiação do inven-
tor, uma prática antiga da em-
presa alemã. Outras frentes são 
o treinamento de engenheiros, a 
capacitação em inovação e PI e o 
incentivo a parcerias com as uni-
versidades e os centros de pes-
quisa. “Ficamos com a responsa-
bilidade tecnológica e contratare-
mos as universidades para fazer 
parte do pacote de serviços”, an-
tecipa Bragazza. 

Toda esta estruturação tem 
um motivo. A Bosch está entusias-
mada 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 posi-
tivos 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 opor-
tunidades quanto aos gargalos, 
a subsidiária está realizando um 
trabalho de aproximação com o 
INPI, para tentar entender as di-
ficuldades e lidar melhor com os 
conhecidos obstáculos à inova-
ção. “As atividade de PI no País 
são incipientes, quase irrisórias, 
se analisarmos os indicadores de 
papers e conhecimentos e das pa-
tentes, os números não se encai-
xam. Mas vemos com bons olhos 
as ações que vêm sendo realiza-
das no País”. A criação da nova 
estrutura da Bosch é uma respos-
ta a este momento. pe
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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 músi-
cas que fizeram sucesso no pas-
sado. Umas dessas práticas tem 
sido a utilização, normalmente 
por um artista que já integrou 
tal grupo, do nome do conjun-
to musical para alavancar públi-

UTILIZAR A MARCA 
DA Ex-BAnDA, 

ApAREnTEMEnTE, Só 
TRAZ VAnTAGEnS E 
BEnEFÍCIOS à nOVA 
FASE DA CARREIRA 

ARTÍSTICA DO  
Ex-InTEGRAnTE

co/renda para seus shows e ven-
da de CDs e DVDs.

Apesar da utilização da marca 
da antiga banda – quando desau-
torizada – violar os direitos mar-
cários de seu titular e configurar 
prática de aproveitamento parasi-
tário e concorrência desleal – po-
dendo inclusive ocasionar com-

posição de perdas e danos –, essa 
utilização vem sendo constante-
mente verificada entre os músi-
cos que intregraram bandas fa-
mosas no passado e querem vol-
tar 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 “Ear-
th, Wind & Fire” tenha sido depo-
sitada no Brasil e registrada nos 
Estados Unidos e demais países 
em nome de seu fundador, Mau-
rice White, o músico Al McKay – 
ex-guitarrista da EW&F entre os 
anos de 1973 e 1981 –, formou 
seu próprio grupo e decidiu apre-
sentá-lo ao público como “Earth, 
Wind & Fire Experience”, infrin-
gindo os direitos de Maurice Whi-
te e causando grande confusão 
entre os fãs da banda que acredi-
taram tratar-se da autêntica ban-
da “Earth, Wind & Fire” ao se de-
pararem com o anúncio do show 
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de Al Mckay.
Remanescentes do grupo “The 

Doors”, o guitarrista Robby Krie-
ger e o tecladista Ray Manzarek 
formaram a banda “The Doors of 
21st Century”. Podemos citar, ain-
da, outros exemplos desse tipo de 
uso, tais como “Tunde, a voz do 
Light house Family”, “Roger Hodg-
son voz e alma do Supertramp”, 
entre outros.

Tal estratégia, embora juridica-
mente arriscada, é justificada pe-
los benefícios que uma marca já 
famosa pode trazer à nova em-
preitada artística do ex-integran-
te, principalmente nos casos em 
que determinado sinal tenha an-
gariado ao longo dos anos signi-
ficado positivo com a audiência. 

Isto porque a marca é um me-
canismo de manipulação e pro-
dução de sentido. É a identidade 

da marca que o público conhe-
ce, reconhece e, eventualmente, 
aprecia. O universo do significa-
do dos sinais distintivos compre-
ende todos os componentes abs-
tratos e imaterias da marca: os va-
lores, os temas, as promessas, os 
benefícios, as associações forma-
das e angariadas com o passar dos 
anos. O significado de uma mar-
ca é o resultado da totalidade das 
opiniões e impressões que os con-
sumidores têm sobre ela.

Assim, considerando que a for-
ça da marca está nas experiências 
sensoriais que o público obteve 
com determinado sinal distintivo 
ao longo do tempo, utilizar a mar-
ca 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 as-
sociação faz com que seja consi-
deravelmente mais fácil a identi-
ficação e a aceitação pelo público 
daquela nova empreitada artísti-
ca do ex-integrante. 

Ressalte-se que a memória da 
marca é associada a dois compo-
nentes psicológicos: lembrança e 
imagem da marca. A lembrança é 
a capacidade de identificar e re-
conhecer uma determinada mar-
ca em qualquer lugar e ocasião. A 
imagem é a opinião que os con-
sumidores têm sobre a marca e os 
valores que estes associam a ela. 

Por essa razão que os profissio-
nais de propaganda e marketing 
ao traçarem suas estratégias para 
a construção do conceito de uma 
marca, consideram que os valo-
res gastos com sua divulgação, 
principalmente aquelas que têm 
como escopo a fixação da marca 
na mente dos consumidores, de-
vem ser contabilizados como in-
vestimento e não despesa.

Ao retornar utilizando a marca 
de um grupo – na maioria dos ca-
sos, registrada em nome de tercei-
ros – que se manteve nas paradas 
de sucesso durante algum tem-
po, os ex-integrantes conseguem 
destaque e penetram no merca-
do com maior facilidade e de for-
ma não tão onerosa, sendo mui-
to mais fácil retornar à cena des-
sa forma, do que desenvolver e in-
vestir na divulgação de uma nova 
marca desconhecida do gran-
de público. Mas será que mesmo 
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com todos os benefícios aponta-
dos nesses casos, tal prática é real-
mente vantajosa?

O artigo 189 da Lei da Proprie-
dade Industrial (Lei n.º 9.279/96), 
em seu inciso I, tipifica como cri-
me a reprodução e a imitação de 
marca registrada. Assim, a repro-
dução ou imitação de marca cor-
respondente ao nome de gru-
po musical registrada por tercei-
ro consiste em infração marcária 
que deve ser combatida.

Nossa Lei da Propriedade In-
dustrial (Lei n.º 9.279/96) não pre-
vê qualquer limitação aos direitos 
marcários do titular, que permita 
ex-integrantes a utilizarem legal-
mente a marca do grupo musical 
que fizeram parte no passado, a 
não ser que licenciado para tan-
to. 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 re-
produção.

Ademais tal conduta é carac-
terizada como a repudiada prática 
de concorrência desleal, vez que ao 
utilizar a marca de sua antiga ban-
da, o ex-integrante faz o público 
acreditar se tratar de apresentação 
do antigo grupo musical, empre-
gando meio fraudulento para des-
viar, em proveito próprio, cliente-
la 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 Expe-
rience”, que ocorreria nos dias 03 
e 04 de novembro de 2007, hou-
ve muita confusão entre o públi-
co, sendo certo que o show foi 
cancelado em razão de manifes-
tação do titular da marca. A situ-
ação se tornou ainda mais insóli-

ta nesse caso, vez que a autênti-
ca banda Earth, Wind & Fire ain-
da está ativa realizando diversos 
shows pelo mundo e faria no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, em fe-
vereiro de 2008 – ou seja apenas 
dois meses após o show da ban-
da de All McKay –, uma apresen-
tação nas mesmas casas de sho-
ws onde se apresentaria a banda 
“Earth, Wind & Fire Experience”.

No caso do “The Doors of 
21st Century”, Krieger e Manza-
rek foram judicialmente impedi-
dos pelo baterista John Desmo-
re e pela família de Jim Morri-
son a utilizar a marca “The Do-
ors” no nome da nova banda. A 
ação ajuizada em 2005 na Cali-
fórnia, teve seu desfecho no iní-
cio de 2008 com a decisão final 
da Justiça norte-americana que 
determinou que os ex-integran-
tes deveriam pagar US$ 5 mi-
lhões de indenização ao bateris-
ta e às famílias de Morrison e de 
Pamela Courson (ex-mulher de 
Morrison). Hoje, Manzarek e Krie-
ger, identificam sua nova banda 
como “Riders on the Storms” 

Assim, apesar de, aparentemen-
te, ser mais fácil voltar à cena uti-
lizando a marca da banda famo-
sa da qual um dia já foi membro, 
o risco de se ver envolvido em li-
tígios 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, evitan-
do problemas de natureza jurí-
dica, seria criar e investir em um 
novo nome e marca para a nova 
banda. pe

marianna@montaury.com.br
luiz@montaury.com.br

O RISCO DE SE VER EnVOLVIDO EM LITÍGIOS 
JUDICIAIS É pROpORCIOnAL AOS BEnEFÍCIOS qUE A 
ASSOCIAÇÃO COM A MARCA FAMOSA pODE TRAZER
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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 uti-
lizado, 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 che-
ck-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. 

pe   O próximo Leader-
ship Meeting da INTA 
acontecerá em Miami 
Beach, de 11 a 14 de 
novembro de 2009.

intelectus, pOR MAURICIO LOpES DE OLIVEIRA

VISITA AO pROJAC
Os conselheiros de P&E visitaram o Projac, a convite da colega Re-

gina Sampaio Matos. Intelectus publica uma foto do grupo visitante. 
Fica, aqui, nosso agradecimento a Regina e, também, à senhora Irace-
ma, nossa prestimosa guia. 

MATCH pOInT 
A American Apparel, que fez uso de-

sautorizado, em campanha publicitária 
veiculada nos EUA, da imagem de Woo-
dy Allen, fez um acordo com o cineasta 
e pagou-lhe 5 milhões de dólares, meta-
de do que Allen pedia por meio de ação 
indenizatória. 

O MELHOR DA InTA
Um pouco do melhor 

da INTA, em Seattle: a ex-
clusiva degustação de vi-
nhos 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 pales-
trou na abertura do even-
to, beautifully.

EFEITO DA CRISE 
Houve uma redução 

de 20% no número parti-
cipantes brasileiros no en-
contro anual promovido 
pela INTA. Em 2008, mais 
de 150 brasileiros partici-
param do encontro, em 
Berlim. Neste ano, em  
Seattle, contaram-se 120. 
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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 possibili-
dade de compactar um arquivo 
musical num formato denomi-
nado Mp3 fez dos sítios virtu-
ais que disponibilizam canções 
os mais visitados do ciberes-
paço. Sabido é que muitos sí-
tios optaram pelo oferecimento 
gratuito de músicas compacta-
das, defendendo a livre circula-
ção dos arquivos musicais in-
dependentemente do consen-
timento dos respectivos com-
positores e intérpretes, artistas 
protegidos internacionalmente 
pelos direitos autorais. De fa-
to, o direito autoral reserva ao 
autor a faculdade da coloca-
ção da obra em rede à disposi-
ção do público. não é, ao con-
trário do que muitos pensam, o 
direito de comunicação ao pú-
blico que é violado pelos sítios 
que disponibilizam músicas 

MÚSICA nA InTERnET 

sem o consentimento dos titu-
lares dos direitos autorias so-
bre as obras colocadas em re-
de. Só há comunicação ao pú-
blico, 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 men-
sagem comunicada. A questão 
autoral se esgota com a pró-
pria disponibilização. 

As ações e as discussões 
caminham, enquanto as má-
quinas de música se abas-
tecem. qual é o futuro? Difí-
cil precisar com rapidez. Aliás, 
tratando-se de rapidez, lem-
bro de que entre as virtudes de 
um certo Chuang-Tsê encon-
trava-se uma inigualável habi-
lidade para desenhar. Ciente de 
tal fato, o rei pediu a Chuang-
Tsê que desenhasse um ca-
ranguejo. O desenhista respon-
deu-lhe que para executar a 
tarefa precisaria de cinco anos 

e de uma casa com doze em-
pregados. passados os cinco 
anos, não havia sequer iniciado 
o desenho, de modo que requi-
sitou 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 ins-
tante, com um único gesto, de-
senhou um caranguejo, o mais 
perfeito que jamais se viu. 

Um quadro capaz de retra-
tar com precisão as conse-
quências do impacto do cibe-
respaço sobre os direitos au-
torais precisa de tempo para 
ser desenhado. E no transcur-
so desse necessário período, 
serão igualmente necessários 
os empregados, como os re-
quisitados por Chuang-Tsê; no 
caso, empregados na função 
de construir o equilíbrio dos 
fatores que sirva verdadeira-
mente à sociedade em que nós 
nos inserimos. 

MISSÃO ESpInHOSA
O novo presidente da Interfar-

ma, Antonio Brito, ex-governador 
do Rio Grande do Sul, deverá usar 
sua habilidade política para con-
vencer o Governo de que o de-
senvolvimento do País passa pelo 
respeito às patentes, farmacêu-
ticas inclusive. Parece óbvio. E é. 
Mas como diria Nelson Rodrigues, 
“difícil é enxergar o óbvio”.

CIRqUE pRIVÉ 
Requerida, judicialmente, 

no Canadá, a proibição do li-
vro “A fabulosa história do cria-
dor do Cirque du Soleil”. Trata-
-se de uma biografia não autori-
zada de Guy Laliberté, dono do 
Cirque du Soleil e de uma fortu-
na estimada em US$ 2,5 bilhões. 
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O DIREITO AUTORAL  
nA ERA DA InTERnET
RICARDO pINhO
SóCIO DE DANIEL ADvOGADOS

O Brasil não possui uma legis-
lação moderna como o “Di-

gital Millennium Copyright Act” nor-
te-americano e decisões relativas a 
temas de direito autoral na internet 
ainda não são muito comuns. Mui-
to se tem falado sobre a necessida-
de de mudança da Lei de Direitos 
Autorais (LDA), a Lei nº 9.610, de 

19/02/1998, sob o argumento de 
que já estaria antiquada e, portan-
to, insuficiente para lidar com as 
novas situações, notadamente de 
violação de direitos autorais trazi-
das com o advento da “era da in-
ternet”. 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 sufi-
ciente para fundamentar uma de-
manda em razão da reprodução 
indevida (desautorizada) de um ví-
deo num site que oferece tais ser-
viços? Primeiramente, é importan-
te destacar que “vídeos” se qualifi-
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que um vídeo contrafeito é exibi-
do pode ser considerado responsá-
vel por incentivar a cópia desauto-
rizada de vídeos. Já um anuncian-
te 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 ma-

téria poderá ensejar que limina-
res sejam concedidas e executa-
das contra os infratores. As limina-
res 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 proba-
bilidade de que o autor obtenha 
uma decisão final a ele favorável; 
4) a probabilidade de que a infra-
ção está causando ou causará pre-
juízo a seu direito e seus negócios; 
5) a necessidade da urgência na 
concessão da medida para evitar-
-se maiores prejuízos a seu direi-
to e seu negócio; 6) a impossibi-
lidade de reversão futura dos da-
nos ou de sua adequada compen-
sação financeira; e 7) a possibilida-
de de que a liminar seja cassada, 
no futuro, sem que sejam causa-
dos danos imerecidos ao réu.

Finalmente, a preocupação 
com a duração das medidas judi-
ciais, no Brasil, desde a sua propo-
situra 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 julgado-
res concedam liminares que ante-
cipem (parcialmente ou totalmen-

I) disponibilizar o vídeo contra-
feito para o público, que é uma in-
fração imediata ao direito do titu-
lar do direito autoral sobre o vídeo 
de “comunicar sua obra para o pú-
blico” e de “distribuí-la” (Artigo 29, 
incisos VI e VII), da LDA;

II) disponibilizar o vídeo para o 
público equivale a transmitir o ví-
deo (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 armaze-
nagem) desautorizada do vídeo, 
que é uma infração imediata do 
Artigo 29, inciso XI, da LDA.

O fato de que o site do servi-
ço é custeado por publicidade de-
monstrará a natureza comercial 
do serviço e poderá ser utilizado 
para provar a sua intenção de ge-
rar receita e lucrar com a posta-
gem, 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 reprodu-
zido. Pode, ainda tornar os patro-
cinadores do site corresponsáveis 
pela infração, uma vez que pode-
rá ser alegado que a publicidade 
que estes fazem no site do serviço 
incrementa os seus lucros.

O posicionamento dos anún-
cios na página do site não terá 
qualquer efeito com relação à res-
ponsabilidade do site, a menos 
que seja cobrado mais por anún-
cios exibidos nas mesmas pági-
nas nas quais são exibidos víde-
os contrafeitos. Contudo, pode ter 
efeitos com relação à responsabi-
lidade dos anunciantes. Isto por-
que um anunciante cujo anúncio 
é exibido na mesma página em 

cam como obras audiovisuais pas-
síveis de proteção por direito au-
toral. Portanto, quando um vídeo 
protegido é reproduzido sem a au-
torização do titular dos respectivos 
direitos autorais, haverá uma infra-
ção de tais direitos. A reprodução 
será indevida e o vídeo será consi-
derado 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 servi-
ço na posição de “infrator media-
to”. O usuário tem a responsabili-
dade primária pela infração, uma 
vez que foi ele próprio que repro-
duziu o vídeo sem autorização. Já 
o site do serviço, por estar arma-
zenando uma cópia não autoriza-
da do vídeo em seus servidores, 
tem uma responsabilidade secun-
dária. A disponibilização, pelo site 
do serviço, de ferramentas para a 
formatação e postagem dos víde-
os evidencia a sua responsabilida-
de pela infração indireta, uma vez 
que a Lei de Direitos autorais bra-
sileira não prevê nenhuma forma 
de “infração por contribuição”.

Não existem diferenças práti-
cas entre um “infrator imediato” 
(com responsabilidade primária) 
e um “infrator mediato” (com res-
ponsabilidade secundária), a não 
ser o fato de que o site do servi-
ço fica mais exposto ao risco de 
ser responsabilizado pela infração 
do que o usuário. Por outro lado, 
o site de serviço terá responsabili-
dade primária para as todas as mo-
dalidades de infração que são pró-
prias das atividades desenvolvidas 
pelo site (e não daquelas desenvol-
vidas pelo usuário), tais como:
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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 deci-
sões e julgamentos.

A efetividade das decisões leva 
a preocupações com a sua execu-
ção. Assim, magistrados e tribu-
nais estão mais conscientes da 
necessidade de garantir a eficá-
cia das decisões e estão acom-
panhando a execução das mes-
mas com maior proximidade. Em, 
2006, no caso da modelo Daniela 
Cicarelli contra dois sites brasilei-
ros e o site YouTube, Inc.1, foi re-
querida uma liminar para imedia-
tamente obrigar os sites a impe-
dir 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 posterior-
mente concedida pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo.

Apesar de a liminar poder ser 

facilmente executada com relação 
aos sites brasileiros (sujeitos à ju-
risdição da Justiça brasileira), sua 
execução com relação ao site es-
trangeiro (não sujeito à jurisdição 
brasileira) parecia ser pouco factí-
vel.2 Surpreendentemente, contu-
do, o juízo de primeira instância 
ordenou aos operadores brasilei-
ros do “backbone” que bloqueas-
sem o acesso ao site estrangeiro e 
este ficou inacessível aos internau-
tas brasileiros até o site estrangei-
ro 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 Fe-
deral. Não obstante tal fato, ficou 
demonstrado que o Poder Judiciá-
rio brasileiro pode conceder limina-
res e ordens judiciais para impedir 
o acesso a determinados sites (e a 
seus conteúdos), mesmo que estes 
não estejam sob a jurisdição brasi-
leira e pode, ainda, tomar outras 
medidas para garantir a execução 
e eficácia de suas decisões.

Em tese, um caso relativo à vio-
lação de direitos da personalidade 
parece ser mais forte do que um 
caso relativo a uma infração de di-
reito autoral. Quando melhor exa-
minada, esta impressão se reve-
la falsa. O direito autoral também 
é protegido pela Constituição Fe-
deral brasileira. A importância da 
indústria de entretenimento e das 
redes de televisão brasileiras não 
pode ser negada. Os direitos de in-
térpretes (notadamente de canto-
res e músicos) são igualmente pro-
tegidos e amparados pelo Poder 
Judiciário brasileiro. 

Nossa conclusão é no senti-
do de que, muito embora não tão 
moderna quanto a legislação de 
direito autoral de outras jurisdi-
ções, a Lei de Direito Autoral bra-
sileira pode ser considerada sufi-
ciente para fundamentar dispu-
tas 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 583.00.2006.204563-
4 {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.

A EFETIVIDADE DAS DECISõES LEVA A 
pREOCUpAÇõES COM A SUA ExECUÇÃO
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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. 

UM REMÉDIO 
COnTRA A 
FALSIFICAÇÃO
POR CECI ALMEIDA

CÓPIA
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Está para ser anunciada nos 
próximos dias pela Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (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 crescen-
te mercado de falsificações. O ob-
jetivo do sistema – cujo armaze-
namento de informações e moni-
toramento serão feitos pela Anvi-
sa – é possibilitar que cada medi-
camento receba um numero úni-
co, 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-

dicamentos no Brasil atingirá ní-
veis de excelência, garantindo, 
além da rastreabilidade, um mo-
nitoramento eficaz sobre o uso e 
prescrição destes produtos”, ante-
cipa Dirceu Raposo, diretor presi-
dente da Anvisa. 

A Lei 11.903, que, desde janei-
ro de 2009, tornou obrigatório o 
uso de tecnologia de rastreabilida-
de em medicamentos produzidos 
no País, aumentou a pressão sobre 
a Anvisa, que agora precisa agir ra-
pidamente para definir o sistema 
que será utilizado no Brasil. A partir 
de janeiro de 2010, de acordo com 
a nova legislação, todos os medica-
mentos produzidos no País já de-
verão poder ser rastreados.  Não é 
tarefa fácil. Esta fase, que vem sen-
do realizada com o apoio do ETCO 

– envolve um vasto levantamento 
de possibilidades tecnológicas dis-
poníveis e em teste em diferentes 
cantos do mundo. Há pelo menos 
14 métodos de rastreabilidade em 
estudo nos 27 países da União Eu-
ropeia. 

A ideia da Anvisa é implemen-
tar um sistema que permitia o 
acesso imediato aos dados cor-
respondentes à trajetória do pro-
duto e ter, assim, um instrumen-
to muito mais poderoso de fisca-
lização. O método que está sendo 
aplicado com sucesso em um pro-
jeto piloto na Turquia e que em-
prega o código 2D é, atualmente, 
o que melhor condiz com os pla-
nos do governo brasileiro. 

Há alguns motivos para acre-
ditar que o sistema turco deve-
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rá atrair mais a atenção da An-
visa do que outras tecnologias 
que vêm sendo experimentadas 
nos demais países. André Franco 
Montoro Filho, diretor presiden-
te do ETCO (Instituto Brasileiro de 
Ética Concorrencial), aponta dois: 
a possibilidade de se conhecer, a 
partir de um identificador (um lei-
tor de código de pontos), em tem-
po real na própria farmácia todas 
as informações do produto que fi-
cam centralizadas em um banco 
de dados. Ele ressalta que o códi-
go de pontos permite, em um mí-
nimo espaço, uma enormidade 
de dados. Além da data da fabri-
cação, do prazo de validade e de-
mais informações que hoje já são 
colocadas nas caixas de medica-
mentos, podem ser inseridos sub-
sídios que permitem identificar se 
a caixa do produto está autorizada 
a ser vendida efetivamente no es-
tabelecimento onde foi adquirida. 
E esta será uma nova possibilida-
de de enfrentamento ao roubo de 

carga e ao contrabando. O segun-
do ponto, destaca Montoro Filho, 
é o custo do sistema, bem mais 
acessível. “O código bidimensio-
nal é barato. As empresas já têm 
acesso à fornecedora da tecnolo-
gia, que é a mesma que faz o có-
digo de barras”, explica. Há ainda 
a preocupação de encontrar uma 
ferramenta global. “Estamos ten-
tando encontrar um padrão in-
ternacional que siga uma linha de 
pensamento unificada para evitar 
uma balbúrdia de tecnologias e 
que não se falam entre elas”, re-
vela 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 medi-
camentos produzidos no País. Esse 
projeto começou a ser desenvolvi-
do junto com a Casa da Moeda do 

Brasil (CMB) em 2005, mas não an-
dou um passo de lá para cá. Ago-
ra, com a legislação de rastrea-
mento, voltou a ser pensado pe-
las autoridades da Agência. 

O projeto encontra resistência 
das farmacêuticas. A argumenta-
ção da indústria é que o meca-
nismo não terá a eficácia do sis-
tema de rastreabilidade, além de 
ter um custo alto para as empre-
sas. A despesa, segundo estimati-
va dos laboratórios, não será des-
prezível, em torno de 20 centavos 
a unidade. “Do ponto de vista in-
dustrial a aplicação requer máqui-
nas 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 fa-
bricantes, o problema logístico da 
cadeia de distribuição é pequeno. 
Mas quando se trata de 300 ou 
400 laboratórios a logística é mui-
to complexa”, critica o gerente de 
assuntos econômicos de da Inter-

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
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A favor, o Brasil tem uma legislação forte à 
criminalização de medicamentos. A lei conside-
ra, desde 1998, a prática de falsificação de remé-
dios como crime hediondo – prevê penas entre 
11 e 15 anos de prisão. E pode até parecer surpre-
endente, mas nos crimes de falsificação de remé-
dios 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, as-
sessor de Segurança Institucional da Anvisa, que 

no primeiro trimestre do ano conseguiu prender 
150 pessoas em flagrante. “O problema vem de-
pois, quando muitos conseguem a liberdade pro-
visória”, lamenta. Por estes casos é que predomi-
na a ideia de que ninguém é punido por este cri-
me no Brasil. Assim, voltamos ao título desta re-
portagem. Afinal rastrear vai resolver? A resposta 
é não, se não houver uma gestão eficiente do sis-
tema e se todos os envolvidos não fizerem direi-
to o dever de casa – do consumidor, aos órgãos 
de fiscalização e Judiciário. 

farma, Marcelo Liebhardt. 
Em meio à contenda, coube 

ao ETCO desenvolver um clima 
de cooperação entre governo e 
indústria. “Com a nota fiscal ele-
trônica houve alegações que era 
algo complexo e muito caro e elas 
se mostraram infundadas. O mes-
mo ocorrerá no caso do sistema 
de rastreamento”, pondera o pre-

sidente da entidade, Montoro Fi-
lho. “No momento, a nossa grande 
preocupação é fazer a ponte en-
tre Anvisa e laboratórios. Estamos 
tendo sucesso, mas não é algo fá-
cil”, revela.

O fato é que o desenvolvi-
mento de aplicativos de seguran-
ça para os remédios no Brasil nem 
sempre foi um exemplo de cola-

boração entre governo e indús-
tria. Lacres de segurança e a po-
pular “raspadinha” já foram expe-
rimentados e continuam vigoran-
do, mas deram em água. O primei-
ro não atingiu o consumidor e o 
segundo foi rapidamente copia-
do pelo mercado de falsificações. 

Neste meio tempo, vender re-
médios irregulares virou um gran-

CERCA DE 90% DOS 
pRODUTOS ApREEnDIDOS 
SÃO nA VERDADE SEM 
REGISTROS,  
5% COnTRABAnDEADOS 
E SOMEnTE 5% SÃO 
FALSIFICADOS
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de negócio no Brasil. Uma estima-
tiva 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, Dir-
ceu Raposo, acha a estimativa exa-
gerada. 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 prá-
ticas de fabricação. “Cerca de 90% 
dos produtos apreendidos são na 
verdade sem registros, 5% contra-
bandeados e somente 5% são fal-
sificados”, esclarece. 

No primeiro trimestre deste 
ano a Anvisa, com o apoio da Po-
licia Federal, apreendeu 170 tone-
ladas 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 medicamen-
tos 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 tratamen-
to de câncer, por exemplo.

O crescimento deste merca-
do não é exclusividade do Brasil, 
é claro. A contrafação de medica-
mentos global já está calculada 
para 2010 pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) que aposta 
em um negócio que movimen-
tará 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, mui-
tas não cumprindo a legislação sa-
nitária e profissional”, explica. “O 
grande escoador de produtos fal-
sos e ilegais são as farmácias”.

Outro gargalo é o próprio con-
sumidor. Até hoje, orientações e 
campanhas de esclarecimento não 
foram suficientes para que o cida-
dão fizesse uma checagem mais 
acurada do medicamento adqui-
rido na farmácia. “O consumidor 
precisa se incorporar a esta ques-
tão. É importante que use os me-
canismos de defesa e esteja tra-
balhando no sentido da preser-
vação de sua saúde”, diz Monto-
ro Filho. pe
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Oimpacto das normas inter-
nacionais, tanto de avaliação 

quanto de contabilização, é muito 
maior sobre os profissionais que di-
reta e/ou indiretamente gerenciam 
ativos intangíveis do que sobre os 
próprios ativos, uma vez que estes 
continuam a existir e agregar va-
lor a seus controladores. Já os pro-
fissionais envolvidos necessitam 

de permanente atualização, como 
pode ser constatado pela crescen-
te oferta e demanda de seminários, 
treinamentos internos, artigos e li-
teratura sobre os IFRS – Internatio-

nal Financial Reporting Standard e 
assuntos correlatos, entre eles ava-
liação de ativos intangíveis.

No cenário mundial temos ba-
sicamente as normas internacio-

nais de contabilidade do IASB (In-

ternational Accounting Standards 

Board), padrão da comunidade eu-
ropeia e outros países, que são os 
IFRS (International Financial Repor-

ting Standard) e as antigas IAS (In-

ternational Accounting Standard) 
e bem como o padrão americano 
emitido pela FASB (Financial Ac-

counting Standards Board), que são 
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ladamente.
A Lei 11.638/07 trouxe o novo 

tratamento contábil para ativos in-
tangíveis, regulado pelo Pronuncia-
mento Técnico CPC-04 e obriga que 
se identifiquem e contabilizem es-
tes ativos desde que eles atendam 
aos critérios previstos. Foi criada a 
conta contábil ativos intangíveis, 
que antes faziam parte do ativo 
imobilizado e geralmente apresen-
tava um valor insignificante, compa-
rado ao valor de mercado do ativo. 

Pelo CPC 04 existem condições 
muito específicas de definição de 
ativo intangível, eles precisam ser 
identificáveis, controlados e gerado-
res de benefícios e só atendidos es-
ses critérios teremos esse reconheci-
mento contábil, conforme tabela 1.

Apenas os ativos intangíveis 
enquadrados nas premissas apre-
sentadas devem ser contabilizados 
e reconhecidos inicialmente a cus-
to. Já se percebe então um critério 
de julgamento baseado em evi-
dências 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 re-
presenta a sinergia gerada por ati-
vos adquiridos em conjunto que, 
individualmente, não se caracteri-
zam para reconhecimento nas de-
monstrações 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 

plicou tecnicamente a necessidade 
da avaliação de ativos intangíveis 
para o cálculo da relação de troca 
pelo cálculo do Patrimônio Líquido 
a Mercado (metodologia historica-
mente focada em avaliação de ati-
vos tangíveis) previsto no Art. 264 
da Lei das S/A. Fui pessoalmente 
à CVM discutir o caso, que foi de-
vidamente justificado e aprovado. 
Hoje, apenas meia década depois, 
este procedimento sai do caso par-
ticular e está previsto em lei. 

Os ativos intangíveis
O valor de uma empresa é um 

somatório dos seus ativos opera-
cionais líquidos, divididos em três 
grandes categorias: capital de giro 
(caixa livre), ativos tangíveis (imó-
veis, máquinas, equipamentos, 
móveis, utensílios etc.) e ativos 
intangíveis (ativo não monetário 
identificável sem substância física 
tais como softwares, patentes, di-
reitos autorais, carteira de clientes, 
participação no mercado, direitos 
de comercialização etc.).

A conceituação antiga de ati-
vo intangível o classificava em 
Propriedade Intelectual (ativos 
com proteção legal) e todo o res-
to era tratado como goodwill (ex-
pectativa de rentabilidade futu-
ra). Na medida em que os merca-
dos foram se sofisticando, passa-
mos a conseguir identificar e ava-
liar alguns outros ativos intan-
gíveis que estavam ali incluídos. 
Eles passaram a ser reconhecidos 
isoladamente, como é o caso de 
uma carteira de clientes, um co-
nhecimento específico, de uma 
rede de logística, ativos que antes 
não apresentavam informação su-
ficiente para serem analisados iso-

os SFAS (Statement of Financial Ac-

counting Standards). Em outubro 
de 2002, o FASB e o IASB anuncia-
ram um memorando de entendi-
mentos (Norwalk Agreement) for-
malizando o comprometimento 
de convergência de seus respecti-
vos padrões de contabilidade.

No Brasil o processo de con-
vergência para a contabilidade in-
ternacional foi normatizado pela 
Lei 11.638/07 e pelos pronuncia-
mentos do CPC – Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis. É impor-
tante lembrarmos, quando pen-
samos neste novo cenário regu-
lador brasileiro, que o questiona-
mento sobre a contabilização de 
ativos intangíveis é antigo. A ver-
tente “contra” alegava a subjetivi-
dade dos processos de avaliação 
e apontava a falta de padrão nos 
critérios de contabilização (custo x 
mercado) como geradora de dife-
rentes demonstrações contábeis, 
prejudicando a análise de empre-
sas de mesmo segmento. Já o gru-
po “pró” defendia a necessidade de 
as demonstrações financeiras refle-
tirem o valor de mercado das em-
presas, como informação estratégi-
ca para a tomada de decisão de in-
vestimento.

Esta discussão evoluiu bastante 
nos últimos 10 anos. No final dos 
anos 90, fiz algumas palestras apre-
sentando casos na maioria teóricos 
ou salientando avaliação de intan-
gíveis dentro do processo maior de 
avaliação de empresas, como no 
caso de fundamentação de ágio 
em investimentos ou em proces-
sos de PPA (Purchase Price Alloca-

tion) envolvendo empresas estran-
geiras. Em meados dos anos 2000, 
uma grande operação de M&A im-
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da aquisição, com base nos bene-
fícios econômicos futuros incorpo-
rados no ativo.

Com a Lei 11.638/07, o ativo 
intangível que antes era amorti-
zado em determinadas situações 
(principalmente o goodwill), agora 
só poderá ser amortizado se apre-
sentar uma vida útil determina-
da em instrumento contratual es-
pecífico. Outra alteração foi proi-
bir a reavaliação de ativos intangí-
veis, que já não tinha parecer favo-
rável 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 ati-
vos, como determinar o seu valor 
recuperável e quando reconhecer 
ou reverter perda por desvaloriza-
ção (não sendo esta opção de re-
versão aplicável ao goodwill).

Metodologias de avaliação
A definição do padrão de va-

lor vem a ser a primeira e uma das 
mais importantes definições no 
processo de avaliação. Existem al-
gumas definições de valor que se 
aplicam às diferentes situações em 
análise, sendo a principal Valor Jus-
to de Mercado, que é o valor pelo 
qual um ativo pode ser negociado 
entre partes interessadas, conhece-
doras do negócio e independen-
tes entre si, com ausência de fato-
res que pressionem para a liquida-
ção da transação ou que caracte-
rizem uma transação compulsória. 
Em negociações entre partes espe-
cíficas temos Valor de Investimen-
to ou Valor de Liquidação, que tem 
um ágio ou deságio embutido por 
liquidez, controle ou sinergia.

Quando falamos de ativo in-
tangível, existem algumas situa-
ções que são fundamentais para 
que este tenha valor: 1) melhores 
preços de venda de produto/ser-
viço que seu concorrente (geral-
mente atribuído à marca); 2) pos-
sibilidade 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 contro-
le (e não necessariamente da pro-
priedade), um potencial de melho-
rar o caixa líquido da empresa. 

Todas as abordagens partem do 
princípio de substituição. Este prin-
cípio presume que um comprador 
prudente não irá pagar por uma 
propriedade um valor maior do que 
o custo de aquisição de uma pro-
priedade substituta com a mesma 
utilidade. A partir do princípio de 
substituição, são definidos três ti-
pos 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 po-
dendo no entanto serem utilizadas 
em conjunto. São elas: abordagem 
de mercado, abordagem de custo e 
abordagem da renda.

A abordagem de custos dese-
ja medir o capital necessário para 
reproduzir o ativo intangível ou a 
propriedade intelectual em estu-
do, com idêntica capacidade de 
geração de benefícios futuros. Te-
mos 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.

intangíveis
OS

 In
TA

nG
ÍV

EI
S 

DA
 p

RO
pR

IE
DA

DE
 In

TE
LE

CT
UA

L



49propriedade & ética

dentro dessa abordagem: a)  cus-
to 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 re-
produzir o ativo novo com idên-
tica capacidade geradora de be-
nefícios futuros e considerados 
os ajustes de depreciação física e 
obsolescência técnica e econômi-
ca. Nesta metodologia é necessá-
rio analisar se existe alguma obso-
lescência nesse ativo, seja funcio-
nal, tecnológica ou mesmo econô-
mica. Você pode ter um ativo que 
há 10 anos foi uma grande inova-
ção e que hoje já está ultrapassa-
do, já tem uma vida útil muito de-
terminada. Então você tem que le-
var isso em consideração, mesmo 
que custe muito caro para desen-
volvê-lo novamente, não tem va-
lor, apesar de ser uma metodolo-
gia de custo, estamos focando um 
valor potencial.

A abordagem de custos é sem-
pre um bom indicativo de valor 
em conjunto com outras aborda-
gens, 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 distri-
buição, 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 tendên-
cias futuras, nem receitas e demais 
benefícios futuros que os ativos 
podem gerar em conjunto. A me-
todologia é de modo geral de fácil 
aplicabilidade, porém, certos ativos 
podem apresentar dificuldade na 

determinação de fatores de obso-
lescência tecnológica e econômica.

A abordagem de mercado visa 
comparar o ativo intangível em 
análise a outros recentemente ven-
didos ou em oferta. Na teoria, essa 
é a melhor metodologia de avalia-
ção, porque estamos partindo de 
dados reais, preços de negocia-
ções efetivadas. No caso de avalia-
ção de empresas, conseguimos uti-
lizar esta abordagem com uma cer-
ta segurança (múltiplos). No caso 
de ativo intangível, a amostra ten-
de a ser pouco significativa, dificul-
tado 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 cálcu-
los 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 conside-
radas as diferenças quantitativas 
e qualitativas. Nesta etapa é fun-
damental lembrar que estes múlti-
plos devem refletir a diferença de 
riscos entre os ativos, por isso de-
vemos adotar múltiplos que façam 
esta referência ao perfil de risco. 

Uma vez definidos, vamos ado-
tá-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 for-
ma aberta e geralmente são vendi-

ABORDAGEM DE CUSTOS É UM BOM InDICATIVO DE 
VALOR EM COnJUnTO COM OUTRAS ABORDAGEnS
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das como parte integrante da em-
presa e não isoladamente), dificil-
mente esta metodologia pode ser 
utilizada como única abordagem, 
pois necessita de uma interpreta-
ção adequada dos dados e quanto 
maiores as diferenças entre os da-
dos de mercado e o ativo avaliado, 
menos indicado o método.

Rentabilidade futura
Esta abordagem define o valor 

do ativo como sendo o valor atu-
al dos benefícios futuros que resul-
tam do seu direito de propriedade 
ou controle. O método da renda 
é utilizado quando o valor do ati-
vo intangível não está associado 
diretamente ao custo de reposi-
ção, mas à sua capacidade de ge-
rar rendas futuras a seus proprietá-
rios. Entre os métodos mais utiliza-
dos 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 descon-
tado, gerado pelo pagamento de 
royalties pelo uso de determina-
do ativo. O royalty nada mais é do 
que uma versão do aluguel para o 
ativo intangível, o direito de você 
usar determinada marca. Hoje te-
mos base de dados que já definem 
percentuais praticados de royalty, 
então isso facilitou muito o pro-
cesso de avaliação. Já temos uma 
fonte daquele setor e conseguimos 
estimar um valor médio. Hoje essa 
tem sido a metodologia mais ado-
tada para avaliação, desde que seja 
um segmento que tenha essa prá-
tica de pagamento de royalty.

2) Fluxo de caixa de over pricing: 
O valor do ativo é igual ao valor pre-
sente do fluxo de caixa descontado, 

gerado pela parcela de acréscimo de 
preço de venda de produtos acima 
dos valores médios praticados por 
produtos sem marca. O ativo intan-
gível permite a prática de um Pre-
mium Price, onde você consegue 
vender o seu serviço ou produto 
por um preço maior do que um ou-
tro 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 seto-
rial. Projetamos um fluxo de caixa 
incremental de lucratividade, viabi-
lizado pela econômica gerada por 
algum processo operacional, se-
gredo industrial ou know-how que 
permite reduzir os custos .

4) Valor do ativo intangível 
dentro do valor do negócio: A úl-
tima 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 em-
presa ou linha de negócio, segre-
gados os ativos monetários e tan-
gíveis . Este fluxo é gerado a partir 
dos dados disponíveis e projetado 
em condições compatíveis com a 
taxa de desconto utilizada.

Por esta metodologia, para che-
garmos ao valor dos ativos intan-
gíveis, avaliamos a empresa como 
um todo e deduzimos o capital de 
giro e o ativo tangível (não o con-
tabilizado mas seu valor de merca-
do que tende a ser maior do que 
está registrado no balanço).

Determinação do valor global
Este método se inicia pela avalia-

ção da empresa ou linha de negócio 
onde o ativo está inserido, compre-
endendo as seguintes etapas:

• diagnóstico da empresa (as-
pectos societários, técnicos, ope-
racionais 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
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• 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 ope-

racional global da empresa ou li-
nha de negócio, é iniciada a de-
composição deste valor em ativos 
monetários e tangíveis em quatro 
grandes categorias. Este processo 
de segregação pode ser feito pela 
utilização das três abordagens an-
teriormente mencionadas (merca-
do, custo e renda).

Esta metodologia é atualmen-
te a mais utilizada para a avaliação 
dos ativos tangíveis pois considera 
os benefícios futuros avaliando risco 
e tendências, porém temos as mes-
mas dificuldades da avaliação de 
empresas e também na segregação 
de valores de certos ativos dada a 
complexidade dos processos.

Considerações finais
Apesar das dificuldades existen-

tes, os procedimentos de avaliação 
buscam detalhar e projetar cená-
rios prováveis, com base no crite-
rioso processo de levantamento e 

análise de dados e informações re-
levantes, mostrando-se a melhor 
ferramenta disponível para a ava-
liação de propriedade intelectual e 
ativos intangíveis, desde que ela-
borados com ética e competência.

Um ponto muito significativo 
neste novo cenário de normas in-
ternacionais é a “prevalência da 
essência sobre a forma”. No pa-
drão internacional dos IFRS te-
mos apenas os conceitos e será 
o julgamento dos gestores (e não 
apenas o contador, mas também 
os diretores, gerentes, controllers, 
auditores, advogados, avaliado-
res e demais consultores especia-
lizados das empresa), determinan-
te na hora de adotar os novos tra-
tamentos contábeis nas demons-
trações financeiras. Precisamos 
nos preparar para a nova lingua-
gem dos negócios, para o aprimo-
ramento dos processos e contro-
les internos e realinhamento dos 
sistemas operacionais. 

O Brasil ainda não apresenta 
uma normatização específica do 
processo de avaliação de empre-
sas e de ativos intangíveis, mas 
apenas as orientações previstas 
em lei. É necessário um Programa 
de Certificação Profissional para a 

busca contínua das melhores prá-
ticas não só para definições e uni-
ficação de conceitos de valor, mas 
principalmente para as bases de 
mensuração e avaliação.

Por isso, além da busca de me-
lhores práticas e da implantação 
de uma política estratégica de Pro-
priedade Intelectual, tanto os ava-
liadores quanto os demais players 
do mercado estão buscando seu 
aprimoramento técnico em me-
todologias e critérios internacio-
nais como da ASA - American So-

ciety of Appraisers, USPAP – Uniform 

Standards of Professional Appraisal 

Practice, IACVA - International Asso-

ciation of Consultants, Valuators and 

Analyst , IVSC - International Valua-

tion Standards Committee que an-
tes restritos a especialistas, passam 
agora a ser divulgados e pesquisa-
dos, como forma de suprir estas 
novas necessidades do mercado. 

Acredito que trabalhando jun-
tos nestes novos desafios, os dife-
rentes profissionais do mercado 
estarão colaborando para a me-
lhoria contínua das melhores prá-
ticas e permitindo aos usuários 
das demonstrações financeiras o 
melhor entendimento como base 
para as tomadas de decisão. pe

anacristina@apsis.com.br

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
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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.

nOTA BAIxA 
COnGRESSO
POR CECI ALMEIDA

inovação
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É consenso entre os especia-
listas no assunto que o tema 

da Propriedade Intelectual é pou-
co valorizado no Congresso Nacio-
nal. A percepção se evidencia pelo 
número extraordinário de projetos 
relacionados ao assunto estacio-
nados 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 par-
lamentares brasileiros viram as 
costas para as questões relaciona-
das à Propriedade Intelectual.

O levantamento ouviu 100 par-
lamentares – 16 senadores e 84 
deputados – em geral exercendo 
o primeiro e o segundo mandatos. 
Dois aspectos chamaram a aten-
ção no estudo. O primeiro foi a 
excepcional avaliação do sistema 
jurídico, que recebeu quase 70% 
de avaliação ótimo/bom. O segun-
do foi o grande desconhecimen-
to dos parlamentares sobre o sis-
tema de Propriedade Intelectual. 

Questionados sobre o signi-
ficado da Propriedade Intelectu-
al, 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 pe-
culiares foram os palpites sobre 
quem seriam os maiores deten-
tores de patentes no País. Houve 
quem arriscou apontar a Coca-Co-
la como a campeã. Apenas 21% 
dos entrevistados citaram a in-
dústria farmacêutica como maior 
depositante de patentes no Brasil. 

Para piorar ainda mais o qua-
dro, 92% dos pesquisados reve-
laram ter pouco ou nenhum co-
nhecimento sobre a posição do 
governo brasileiro nas discus-
sões internacionais envolven-
do a PI. Nesse terreno os parla-
mentares demonstram maior in-
timidade apenas com a chamada 
“agenda negativa da Propriedade 
Intelectual” – a pirataria e os ca-
sos de licença compulsória. Uma 
boa amostra disso é o apoio in-
condicional dos representantes 
do Congresso à popular “quebra 
da patente”, tida como uma arma 
necessária e legítima pela maio-
ria dos entrevistados. Alguns de-
les acham que as medidas pode-
riam ser até mais severas. 

  Vale lembrar que incontáveis 
estudos e análises de diversos seto-

res sempre apontaram a Proprieda-
de Intelectual como fator estratégi-
co para a para a atração de inves-
timentos ou atividades de pesqui-
sa e desenvolvimento de empresas 
multinacionais no País – uma infor-
mação que os deputados e sena-
dores parecem desconsiderar ao 
discutir o ambiente de negócios 
para a atração de investimentos es-
trangeiros. Embora enxerguem que 
no Brasil os investidores enfrentam 
uma alta carga tributária e as difi-
culdades criadas pela burocracia, 
mais da metade considera que o 
País tem credibilidade internacio-
nal satisfatória. E mais, para eles, 
após o licenciamento compulsório 
da patente do Efavirenz, a imagem 
do País não se alterou. 

Entende-se melhor tais afir-
mações quando se constata que 
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nada menos que 67% dos entre-
vistados disseram conhecer “mais 
ou menos” a Propriedade Intelec-
tual e 12% admitiram não ter ne-
nhum – isso mesmo, nenhum – 
conhecimento sobre o assunto. 
Para se ter uma ideia do grau de 
desconhecimento dos congressis-
tas sobre este tema, 16% não sou-
beram apontar quais órgãos atu-
am na regulação de patentes, en-
quanto 36% citaram agências re-
guladoras como a Anvisa e a ANP. 
Apenas irrisórios 21% afirmaram 
conhecer bem o tema da Proprie-
dade Intelectual. E 97% dos parla-
mentares admitiram que o assun-
to é pouco discutido no Congres-
so Nacional

Trata-se de um resultado as-
sustador. 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 conhe-
cida pelos parlamentares: 45% 
dos entrevistados são de opinião 
que a legislação brasileira de PI é 
menos eficiente do que a de ou-
tros países. Outros 41% acreditam 
que é mais rígida do que de ou-
tras nações.

  Mas afinal, o que aconteceu 
com os nossos parlamentares? 
“Eles estão muito ligados a coi-
sas que dão votos imediatos. Fal-
ta 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 vi-
são curta”, afirma Solange Ma-
chado, 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 desenvolvi-
mento, a Inovação e a Proprieda-
de Intelectual estiveram incorpo-
radas à agenda política. “Nos EUA, 
a Propriedade Intelectual está en-
raizada na política”, compara So-
lange Machado. 

  Os estudiosos do tema arris-
cam algumas hipóteses para ex-
plicar essa falta de interesse no 
assunto pela grande maioria dos 
congressistas brasileiros. Para o 
diretor do Departamento de Re-

COnGRESSO àS ESCURAS

Pesquisa mostra o baixo conhecimento dos parlamentares sobre Propriedade Intelectual:

79% têm pouco ou nenhum conhecimento sobre PI.

97% reconhecem que o tema é pouco discutido no Congresso.

94% admitem ter pouco ou nenhum conhecimento sobre a legislação brasileira de PI.

92% conhecem pouco ou desconhecem a posição do governo brasileiro nas discussões 
internacionais envolvendo a PI.

49% não souberam apontar o setor industrial líder detentor de patentes no País.

46% têm somente algum ou nenhum interesse pelo assunto.

Fontes: FIESP/Amcham
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EnqUAnTO A pI E 
A InOVAÇÃO nÃO 
FOREM pRIORITÁRIOS 
nO BRASIL, TAMBÉM 
nÃO SERÃO TEMAS 
COnHECIDOS pELO 
COnGRESSO
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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, desenvolvi-
mento e inovação (PD&I) “Quan-
do há um ambiente de respeito à 
Propriedade Intelectual, mais re-
cursos são liberados para pesqui-
sas e investimentos. Ao proteger 
a Propriedade Intelectual, o Bra-
sil amplia o mercado de trabalho 
e de pesquisas científicas, dimi-
nuindo a emigração de cientistas 
brasileiros para outros países e es-

timulando a criação de empregos 
qualificados”, afirma. Solange Ma-
chado, da Amcham faz coro. “En-
quanto a Propriedade Intelectual e 
a Inovação não forem prioritários 
no Brasil, também não serão te-
mas conhecidos pelo Congresso”. 

Incoerência
À luz do somatório das respos-

tas da pesquisa soou como um 
contra-senso que 72% dos entre-
vistados tenham afirmado ser o 
tema da PI de grande importân-
cia para o País  e impactos positi-

vos sobre o ambiente econômico. 
Ocorre que este reconhecimento 
não tem sensibilizado as votações 
de projetos envolvendo a PI tan-
to 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 ino-
vação entrem para a pauta de dis-
cussões. Os resultados foram ini-
cialmente entregues aos presi-
dentes 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 congressis-
tas para a temática. A ideia já teve, 
segundo Solange Machado, ade-
rência da Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado e da Câma-
ra. No fim do ano, finalmente, será 
refeita a pesquisa. A conferir. pe

O GRUpO COALIZÃO DE InOVAÇÃO BRASIL 

InTELECTUAL ESTÁ InICIAnDO UMA 

MOBILIZAÇÃO nO SEnADO E nO COnGRESSO 

pARA FAZER COM qUE A pI E A InOVAÇÃO 

EnTREM pARA A pAUTA DE DISCUSSOES
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As melhores práticas 
de gestão empresarial.

Leia Case Studies.

A revista de management 
pioneira no Brasil.

Case studies
revista brasileira de management

Assine
www.insightnet.com.br/case  n  Tel (21) 2509.5399

Anúncio_Case Studies.indd   1 20/3/2008   16:13:39
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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 AUTO-

REGULAMEnTAÇÃO 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.

A MARCA DA 
ETERnA VIGILânCIA
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Propaganda
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ética concorrencial

O diretor Jurídico da Unilever 
Brasil, Newman Debs, conhe-

ce como poucos o valor de uma 
marca. À frente de um setor onde 
pululam notificações, ações judi-
ciais e outros procedimentos ge-
rados 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 Co-
nar, o Conselho Nacional de Auto-
-Regulamentação Publicitária, que 
regula o mercado de propaganda. 
“Aqui somos movidos pela boa éti-
ca dos negócios e sempre atentos 
ao mercado”, diz Debs, do alto dos 
seus 15 anos de trabalho na Unile-
ver. ”Este é o segredo do sucesso”.

Na Unilever, que este ano com-
pleta 80 anos de Brasil, o preço 

to e continua envolvido em todo o 
processo de lançamento, tratando 
dos direitos autorais sobre as trilhas 
sonoras, dos contratos com as mo-
delos e de uma infinidade de itens 
contratuais. “Temos que nos cercar 
de todos os cuidados”, diz Debs.

Isso não impede que os produ-
tos, marcas e embalagens da em-
presa sofram com as falsificações, 
pirataria ou imitação sutil. Afinal, 
trata-se de produtos valiosos que 
estão no olho do furacão da dis-
puta 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 efetiva-
mente a alma, o cérebro do negócio 

propaganda
A 

M
AR

CA
 D

A 
ET

ER
nA

 V
IG

IL
ân

CI
A 

do sucesso com o consumidor é a 
eterna vigilância. Com operações 
em mais de 50 países, a empresa 
despeja no mercado uma varieda-
de de produtos que se desdobram 
em centenas de marcas consagra-
das, como Comfort, Seda, Lux, Ki-
bon, Hellmann’s, Arisco, Knorr, Be-
cel, Maizena, Dove, Axe, Close Up e 
Rexona, entre outras. Com uma mé-
dia de quase uma centena de pro-
dutos lançados a cada ano, é líder 
em praticamente todas as catego-
rias em que atua, além de estar en-
tre as duas principais fornecedoras 
do varejo alimentar e de farmácias.

Antes de lançar uma marca a 
área Jurídica faz um trabalho pre-
ventivo com o Marketing da em-
presa. O Jurídico é consultado des-
de o momento da ideia do produ-

GUARDIÃO DA ÉTICA 
Criado em 1980 por profissionais de propaganda, o Conselho Nacional de Auto-Regula-

mentação Publicitária (Conar) nasceu com o objetivo de assegurar a conduta ética na veicu-
lação publicitária. O Conselho de Ética do órgão, formado por 180 membros, entre publicitá-
rios 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 Brasí-
lia, permite que um anúncio reprovado pode ser retirado de circulação em poucas horas. 

O Conar avalia as denúncias encaminhadas por anunciantes, consumidores ou empre-
sas. 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 en-
tanto, são em geral prontamente cumpridas, tal a respeitabilidade do órgão entre os pro-
fissionais 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 ór-
gão 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 con-
trária, a princípio, a toda e qualquer limitação da publicidade.
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Unilever: com gastos da ordem de  
R$ 1,7 bilhão em 2008, 22,7% a mais 
do que o ano anterior. É muito di-
nheiro por que é grande e diversifi-
cada a concorrência.

É aí que entram Debs e sua 
equipe de advogados, que con-
ta, dentre outros, com Mariânge-
la Sampaio, do Conselho Edito-
rial de Propriedade & Ética. Res-
ponsável pelo suporte jurídico ao 
Mar keting, a área sob sua jurisdi-
ção, alinhada com a matriz e de-
mais subsidiárias latino-america-
nas, responde, entre outras, por 
questões de direito concorrencial 
e consultoria regulatória, passan-
do por marcas, direito autoral, de-
fesa do consumidor e meio am-
biente, além de cuidar do relacio-
namento jurídico com as agên-
cias de publicidade. Esta carteira 
de assuntos – que, aliás, fará par-
te da palestra que Debs proferirá  
no I Seminário Propriedade Inte-
lec tual & Ética, a ser realizado por  
Propriedade & Ética, em julho, no 
Rio, com o apoio do Instituto Dan-
nemann Siemsen de Estudos Jurí-
dicos e Técnicos (IDS), Pricewater-
houseCoopers e Amcham-Rio – 
leva muitas vezes a Unilever a con-
tenciosos 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 anun-
ciante do País, tem assento quase 
que permanente. O próprio Debs, 
que tem doutorado em Direito do 
Consumidor, foi conselheiro do ór-
gão, cargo atualmente ocupado 
pelo vice-presidente de Assuntos 
Jurídicos da empresa, Luis Carlos 
Galvão. Com vários processos em 
andamento, fora os solucionados 

através de notificações, a Unilever 
está permanentemente envolvi-
da 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 supor-
te técnico às mensagens publicitá-
rias e propagandas comparativas 
são discutidos em várias represen-
tações junto ao órgão. Os prece-
dentes 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 con-
cluindo com a manifestação de pre-
ferência, por parte de uma consumi-
dora, de uma sobre a outra. A pedi-
do da Unilever, o Conselho de Éti-
ca do órgão recomendou a susta-
ção do filme com o argumento de 
que tratava-se de comparação não 
objetiva, baseada exclusivamente 
no paladar. Apesar de a anuncian-
te ter mudado o anúncio, colocan-
do uma embalagem de molho sem 
mostrar a marca, o Conar recomen-
dou novamente a retirada do anún-
cio. O terceiro filme feito pelo anun-
ciante abandonou a rota da compa-
ração, mas, mesmo assim, a Unile-
ver foi à Justiça pedir indenização. 
Já ganhou em primeira instância e 
o caso está no tribunal.

AqUI SOMOS MOVIDOS pELA BOA ÉTICA 
DOS nEGóCIOS E SEMpRE ATEnTOS AO 
MERCADO. ESTE É O SEGREDO DO SUCESSO
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DO SABÃO AO MULTIVAREJO

A Unilever nasceu da fusão, em 1929, da in-
glesa Lever Brothers com a holandesa Marga-
rine 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, im-
portado da Inglaterra. Em 1930, inaugurou, em 
Vila Anastácio, São Paulo, sua primeira fábrica 
no País. Posteriormente, diversificou sua pro-
dução 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 conso-
lidadas como a Cica, adquiriu a Bestfoods – uma 

das maiores empresas de alimentos do mundo, 
que havia acabado de incorporar as operações 
da Arisco.

Em 1997, a Gessy Lever adquiriu a Kibon, am-
pliando sua área de atuação também para o seg-
mento de sorvetes. Passou a ser líder de mercado 
com marcas de produtos de limpeza, alimentos e 
sorvetes. Para fortalecer ainda mais sua presen-
ça 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 or-
dem de 40,5 bilhões de euros.

Hoje, a Unilever Brasil conta com 12 fábri-
cas nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Ge-
rais e Pernambuco e cerca de 12 mil funcioná-
rios. A subsidiária encerrou o ano de 2008 com 
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um faturamento bruto de R$ 10,290 bilhões, 
consolidando sua posição de terceira maior 
operação da Unilever no mundo, atrás somen-
te dos Estados Unidos e Inglaterra. A subsidi-
ária brasileira foi a primeira operação mundial 
da companhia a lançar uma campanha publi-
citária para comunicar a sua nova marca cor-
porativa: no final de 2007, o técnico da sele-
ção brasileira de vôlei masculino, Bernardinho, 
e sua família, apresentavam, em salas de cine-
ma e na TV, o port fólio de produtos da Unile-
ver num comercial que mostrava a variedade 
de marcas e categorias que estão no dia a dia 
dos consumidores brasileiros. A nova logomar-
ca reúne na forma da letra ”U” 25 ícones, como 
sol, abelha, flor, colher, entre outros, está pre-
sente nas embalagens de todos os produtos 

da companhia e acompanha a logo das mar-
cas nas campanhas de mídia.

No campo da responsabilidade social a Unile-
ver tem várias iniciativas. Nos últimos quatro anos 
a subsidiária brasileira reduziu as emissões de car-
bono em 56%, por tonelada produzida, e o con-
sumo 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 cole-
ta seletiva de embalagens pós-consumo; “Infância 
Protegida e Rural Responsável”, em Goiás, empe-
nhado na erradicação do trabalho infantil nas la-
vouras 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
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pATRíCIA LUCIANE DE CARvALhO
ASSESSORA JURíDICA DA AGêNCIA USp DE INOvAçãO DA UNIvERSIDADE DE SãO pAULO (USp)
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No caso de importação para 
exploração de patente e no caso 
da importação prevista no pará-
grafo anterior, será igualmente 
admitida a importação por tercei-
ros de produto fabricado de acor-
do com patente de processo ou 
de produto, desde que tenha sido 
colocado no mercado diretamen-
te pelo titular ou com o seu con-
sentimento.

Ente público
O terceiro pode ser um go-

verno ou um terceiro autorizado 
pelo governo. O governo ou qual-
quer que realize atividade públi-
ca, como o acesso a medicamen-
tos, em nome do governo, respon-
de desta forma, como se ente pú-
blico fosse, ou seja, qualquer ato 
abusivo ou com desvio de finali-
dade é absorvido pela responsabi-
lidade objetiva. Entre outros crité-
rios devem ser observados:

a) mérito individual: a conces-
são da licença compulsória desti-
na-se ao restabelecimento da saú-
de 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 con-
dição comercial ao detentor da ti-
tularidade que lhe seja razoável, 
caso contrário, pode aquele recla-
mar por lucros cessantes. E o pra-
zo adequado deve ser aquele sufi-
ciente para o restabelecimento da 
situação da saúde pública sobre o 
caso em concreto;

c) emergência nacional, extre-
ma urgência ou uso público não 

fala em “outro uso sem autoriza-
ção do titular dos direitos objeto 
de patente”. E no artigo 37.2 refe-
re-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 compulsoria-
mente 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 ad-
ministrativa ou judicial.

Ensejam, igualmente, licen-
ça compulsória a não exploração 
do objeto da patente no territó-
rio brasileiro por falta de fabrica-
ção ou fabricação incompleta do 
produto, ou, ainda, a falta de uso 
integral do processo patenteado, 
ressalvados os casos de inviabili-
dade econômica, quando será ad-
mitida a importação; ou a comer-
cialização que não satisfizer às ne-
cessidades do mercado.

Conforme artigo 68 da Lei de 
Propriedade Industrial poderá ser 
requerida por pessoa com legíti-
mo interesse e que tenha capa-
cidade 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 eco-
nômico, ao licenciado, que pro-
põe fabricação local, será garanti-
do um prazo, limitado ao estabe-
lecido 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.

O 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 per-
mite o uso por terceiro sem o con-
sentimento do titular de sua pro-
priedade sobre determinado me-
dicamento ou fórmula. O TRIPS 
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comercial: estes critérios atendem 
ao cumprimento do direito fun-
damental à saúde, que possui efi-
cácia imediata e deve ser presta-
do pela atuação preventiva e inci-
dental. Como será prestado para 
um atendimento público deve es-
tar desvinculado de qualquer ati-
vidade comercial, ou seja, o es-
tado não poderá prosseguir com 
fins lucrativos e não poderá apro-
veitar-se do conhecimento adqui-
rido para desenvolver outros me-
dicamentos ou mesmo um gené-
rico. Deve, em que pese ser difí-
cil, manter o segredo industrial do 
detentor da respectiva patente;

d) uso: objeto da autorização: 
trata-se do exercício de função pú-
blica vinculada, ainda que com li-
berdade discricionária. O decreto 
deve estabelecer a motivação que 
é o objeto da concessão da licen-
ça compulsória e todo ato acessó-
rio cessa com a finalização do prin-
cipal que é o objeto do decreto;

e) não exclusivo: é apenas uma 
licença do tipo temporária e com-
pulsória, sem a transferência de ti-
tularidade ou mesmo a sua cessão;

f) intransferível: a titularidade 
não se transfere e o uso também 
é intransferível, já que está vincu-
lado ao caso concreto de restabe-
lecimento da saúde pública;

g) para o mercado interno: 
não se pode usar a licença com-
pulsória para cooperar com ou-
tro estado por meio da importa-
ção paralela, eis que o uso é para 
o restabelecimento da ordem pú-
blica nacional;

h) remuneração: adequada, 
tendo em vista o valor econômi-
co da licença, o qual relaciona-se 
ao valor de mercado do medica-
mento. Caso contrário, passível de 
lucros cessantes ou enriquecimen-
to ilícito sobre propriedade de ter-
ceiro;

i) recurso: o detentor da titula-
ridade tem o direito constitucional 

ao acesso ao Poder Judiciário e às 
vias administrativas, bem como a 
recurso à autoridade superior;

j) para correção política anti-
competitiva e desleal: a licença 
compulsória pode ser utilizada para 
provocar a acessibilidade e, tam-
bém, para inibir práticas te caso, po-
der permanecer com a licença com-
pulsória se a situação for tendente a 
acontecer novamente; e,

l) exploração de patente de-
pendente: corresponde a uma li-
cença cruzada, em que o titular da 
patente de referência está habili-
tado a receber uma licença com-
pulsória com o objetivo de uso da 
invenção da patente derivada.

O ato do licenciamento é uma 
fase, após este há o desenvolvimen-
to e distribuição do medicamento 
para o atendimento da necessida-
de respectiva. Ocorre que a respon-
sabilidade estatal vai além, ou seja, 
alcança o desenvolvimento, muitas 
vezes, do medicamento. E para tal, é 
necessário, uma vez mais, que o Es-
tado tenha, preliminarmente, condi-
ções tecnológicas e financeiras para 
desenvolver o medicamento e, efi-
cientemente, restabelecer as condi-
ções 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 políti-
ca pública como decorrência de 
possíveis acionamentos da inicia-
tiva privada em face do desrespei-
to à propriedade e a livre iniciati-
va. E mais, o Estado que não aten-
da aos requisitos do licenciamen-
to 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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A revistA brAsileirA de desenvolvimento sustentável

w w w . i n s i g h t n e t . c o m . b r / b r a s i l s e m p r e

nunca a leveza do desenvolvimento foi tão sustentável.

Anúncio_Brasil Sempre.indd   1 29/2/2008   15:26:02
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marcas & patentes

OS nÚMEROS DA pROpRIEDADE InTELECTUAL

 SOLIICITADOS COnCEDIDOS

1997 20.388 3.156

1998 21.593 5.925

1999 23.947 8.185

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.

pATEnTES E DESEnHOS InDUSTRIAIS nO BRASIL

 pEDIDOS REGISTROS

1997 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

MARCAS BRASILEIRAS nOS EUA

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

DEpOSITAnTES nÚMERO DE DEpóSITOS
1. UnICAMp 191
2. pETROBRAS 177
3. ARnO  148
4. MULTIBRAS 110
5. SEMEADO 100
6. VALE DO RIO DOCE 89
7. FApESp 83
8. EMBRACO 81
9. DAnA 71
10. UFMG 66
11. JOSÉ RAIMUnDO DOS SAnTOS 64
12. JOHnSOn & JOHOnSOn 56
13. USp 55
14. JACTO 54
15. USIMInAS 48
16. ELETROLUx 45
17. MATHEUS RODRIGUES 44
18. EMBRApA 42
19. Cnpq 42
20. CLAUDIO LOUREnÇO LOREnZETTI 40
21. UFRJ 38
22. UEpJMF 34
23. DIxIE TOGA 31
24. FIOCRUZ 29
25. RAFAEL GAnZO 29
26. TIGRE 28
27. MARCHEZAn 27
28. UFRGS 27
29. CEMIG 26
30. ITAUTEC-pHILCO 24
31. KEKO 24
32. ÁLVARO COELHO DA SILVA 24
33. ACHÉ 22
34. ECT 22
35. LACTEC 22
36. IpT 21
37. ALCOA 20
38. JOSÉ SEJTMAn 20
39. TRW 20
40. CnEn 19
41. DURATEx 19
42. SAMARCO 19
43. UFp 19
44. nATURA 18
45. JOSÉ LUIZ pARREIRA FIÚZA 18
46. MERITOR 18
47. SpLICE 18
48. MÁRCIO AnTônIO BAnDEIRA LOpES 18
49. BRASILATA 17
50. UFV 17

OBS: Base EpODOC - Acesso: nov. 2005.

MAIORES DEpOSITAnTES BRASILEIROS DE pATEnTES

FOnTE: InpI






