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A pirataria, entendida genericamente como prática ilegal de co
mércio, tem se disseminado como praga na sociedade brasileira. Sua 
face mais escancarada pode ser percebida nas ruas das grandes ci
dades, onde produtos contrabandeados, adulterados, falsificados ou 
simplesmente copiados são oferecidos ao consumidor nas barbas das 
autoridades. Menos visível, mas equivalente em escala, é a cópia ile
gal de software, que viceja no ambiente sem lei da internet. Atinge 
incríveis 95% dos lares brasileiros.

É verdade que o fenômeno da pirataria é mundial. Mas na Euro
pa e Estados Unidos, a cópia ilegal de software alcança uma palatá
vel faixa entre 20% e 33% do mercado. Também é fato que no Brasil 
– onde a pirataria neste segmento sobe aos níveis da China, país de 
capitalismo tardio – a sociedade não está de braços cruzados para o 
problema. A criação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do 
Ministério da Justiça, há quatro anos, tem resultado em efetivas ações 
de repressão à ilegalidade, como as apreensões sucessivas de merca
dorias roubadas em regiões de fronteira. Por sua vez, as empresas, 
através de suas entidades de classe, têm veiculado com razoável fre
qüência esclarecedoras campanhas antipirataria na mídia. 

Ou seja, há um combate intensivo à pirataria no Brasil. Mas, será o 
suficiente? Os números apresentados pelo diretor Jurídico da Micro
soft, Rinaldo Zangirolami, em alentada entrevista de capa desta edi
ção de Propriedade & Ética, revelam que não. Apesar de todo esfor
ço, o índice de ilegalidade no meio corporativo de software está na 
faixa de 59%. Caiu 1% no ano passado, o que é expressivo, mas o ga
nho foi engolido pelo crescimento desproporcional deste mercado, 
que movimenta US$ 11 bilhões anuais. Enquanto isso, nas residências, 
a cópia nãoautorizada de um software é prática comum dos usuá
rios, muitas vezes inconscientes do ato de ilegalidade.

Portanto, sem desmerecer as vitórias das ações antipirataria até 
agora, pode estar na hora de se rever a estratégia. Aos que praticam 
a ilegalidade, a Lei, recomenda Zangirolami, com a ressalva de que 
apenas isso não reduzirá os índices de pirataria brasileiros a patama
res europeus. Por isso, somese à repressão um aumento de medidas 
educacionais de amplo espectro junto à sociedade. O esclarecimen
to sobre as perdas com a pirataria, com reflexos no nível de empre
go, impostos, investimentos e sua obscura ligação com o crime orga
nizado, defende o executivo, deve, inclusive, chegar aos bancos es
colares. É um caminho inteligente de solução do problema. Mas que 
ninguém se iluda. Ele será longo.
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com ÍndicEs cHinEsEs dE pirAtAriA Em soFtwArE, 

dA ordEm dE 95% no mErcAdo domÉstico E 60% no 

corporAtivo, o BrAsiL EstÁ tEntAndo virAr o JoGo 

pArA sE tornAr um pAÍs quE rEspEitA A propriEdAdE 

intELEctuAL E o dirEito do Autor. É umA BAtALHA durA. 

um dos GuErrEiros nA LutA por EstA novA ordEm É 

o AdvoGAdo rinALdo zAnGiroLAmi, dA microsoFt. suA 

principAL ArmA É A EducAção, AtrAvÉs dE proGrAmAs 

quE dEvEm comEçAr nAs EscoLAs E EsprAiAr-sE por 

todAs As vEiAs dA sociEdAdE. 

um cruzAdo 
contrA A 
pirAtAriA
POR RUBENY GOULART
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P&E: Qual o tamanho do merca-
do ilegal de software no Brasil? 

RZ: Para dar um panorama 
é bom dividir este mercado em 
dois: o corporativo e o residen
cial. Um instituto independente 
calcula que a taxa de ilegalidade 
no mercado corporativo de novos 
computadores está em 59%. Já no 
mercado residencial, essa taxa cer
tamente sobe a níveis da China, 
um dos países com maiores desa
fios em relação à pirataria. Nós es
tamos falando que algo em torno 
de 95% do mercado residencial no 
Brasil é ilegal.

P&E: Por que estamos tão próxi-
mos da China?

entrevista

Desde que assumiu a cadeira de Diretor Jurídico 
da Microsoft, há cinco anos, o advogado Rinal

do Zangirolami tem combatido a pirataria com a pa
ciência de um estrategista. Nesta luta sem tréguas, o 
arsenal utilizado não é tradicional. Primeiro, sua ação 
não está focada apenas na questão do software, mas 
conectase a um espectro amplo que açambarca to
das as formas de ilegalidade, do contrabando à fal
sificação, das cópias piratas ao produto adulterado. 
Depois, a estratégia não amparase unicamente na 
repressão, um solitário diapasão utilizado até então e 
que, rigorosamente, só fez a pirataria aumentar. Ora, 
Zangirolami sabe que no Brasil – onde mais de 95% 
dos softwares instalados em computadores domésti
cos são ilegais, percentual que cai para 40% no seg
mento corporativo – é preciso arsenal mais sofistica
do e de longo alcance. Aos piratas, todo o rigor da 
lei, sim. Mas é preciso, ao mesmo tempo, investir alto 
na Educação, o instrumento por excelência para a su
peração da cultura da ilegalidade entranhada na so
ciedade. Como? Através de campanhas e ações coor
denadas entre governo e o setor privado. 

Tem dado certo? Podese dizer que sim. No ano 
passado, esta conjunção de forças foi responsável 
por uma redução de um ponto percentual na pira

taria do software. Parece pouco, mas depende de 
como se analisa este número. Primeiramente, é bom 
que ele seja visto no contexto do setor de Tecnolo
gia da Informação (TI), que movimenta cerca de US$ 
11 bilhões por ano e cresce exponencialmente. De
pois, o número, projetado, demonstra que, aos pou
cos, a pirataria vem sistematicamente perdendo ter
reno para a legalidade, com uma queda acumulada 
de 5% nos últimos quatro anos. Visto assim não é 
pouca coisa.

Não há ainda motivos para festejar. Até porque 
a pirataria avança além do crescimento do mercado 
formal. O esforço pregado por Zangirolami, que te
ria como ápice um programa escolar de conscientiza
ção sobre os riscos da ilegalidade, deve ser visto ain
da pela perspectiva das próximas batalhas. Segundo 
alguns estudos, com uma redução de apenas 10% 
na pirataria de software, em quatro anos os negó
cios no setor de TI dariam um salto de quase 70%, 
com efeitos multiplicadores sobre o nível de empre
go, arrecadação de impostos e a economia em ge
ral. Para o diretor da Microsoft não é uma meta oní
rica. “Queremos acelerar este processo para chegar a 
um percentual de ilegalidade de 55% nos próximos 
dois anos”, diz ele. Pode não ser o ideal, mas já é um 
grande avanço.

RZ: Os índices chineses eram 
ainda maiores, mas houve um mo
vimento muito forte na China para 
legalização de computadores, re
duzindo significativamente a pira
taria, o que explica nossos núme
ros estarem tão próximos. Mas é 
importante destacar que, no ano 
passado, o Brasil reduziu em 1% 
sua taxa de ilegalidade no setor. 
Ela chegou a ser 64% em 2005 e 
hoje está em 59%. 

P&E: Não é uma redução muito 
pequena?

RZ: É pouco, mas é importante 
ter caído. Ocorre que o mercado 
de software cresceu, então a que
da de 1% é sobre uma base muito 

maior, o que significa que as per
das com a pirataria ficaram maio
res. O mercado está crescendo 
muito rápido no Brasil, então a fa
tia que está sendo abraçada pelo 
mercado informal ainda é mui
to maior do que a que está sen
do tomada pelo mercado formal 
e legal. 

P&E: Qual a explicação para a 
nossa queda?

RZ: O intenso trabalho que 
vem sendo feito. O governo se 
conscientizou, combateu a pira
taria não só na área de software, 
mas em músicas, filmes, fez um 
trabalho educacional forte. As 
empresas também atuaram em 
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A pirAtAriA não vAi mudAr ApEnAs  
com rEprEssão, É prEciso pEnsAr nA 
EducAção, A mÉdio E LonGo prAzos

tam se é tudo legal ele responde: 
“Claro, olha aqui está a nota fis
cal e tudo”. 

P&E: Qual o tamanho do merca-
do ilegal nos outros países? 

RZ: Na Europa Ocidental a 
taxa média é de 33% e nos Es
tados Unidos 20%. No Japão cai 
para 23%%. Em software, a mé
dia mundial é 38%, mas a pirata
ria também flagela uma infinidade 
de produtos. E o impacto negati
vo para países como Brasil, China, 
Rússia e outros é muito forte. 

P&E: Por que é tão difícil comba-
ter a pirataria?

RZ: A cultura brasileira, de 
comprar produto mais barato, 
seja legal ou não, é muito forte. É 
só andar nas ruas de qualquer ci

dade brasileira. Nas barraquinhas 
de camelô tem de caneta a is
queiro, de camisa de time de fu
tebol a bolsas. Mas isso traz um 
ensinamento: temos que apren
der que este quadro não vai mu
dar apenas com repressão, é preci
so pensar na Educação, a médio e 
longo prazos. Na Microsoft a gen
te vem trabalhando nisso, de três 
anos para cá. A repressão é impor
tante, afinal, pirataria é crime, traz 
prejuízos para todo mundo que 
investe em Propriedade Intelec
tual, para empresas que concor
rem lealmente e para os consumi
dores. Mas, por outro lado, é fun
damental educar a próxima gera
ção. Outro dia, na fila do aeropor
to de Cumbica, voltando de uma 
viagem, ouvi uma mãe falando 
para o filho, que deveria ter cer
ca de 10 anos: “Estou orgulhosa 
de você, filho, pelo seu bom com
portamento na viagem”. O meni
no respondeu: “É, mãe, então ago
ra eu mereço um videogame, mas 
não pode ser pirata como aquele 
que a senhora comprou para mim 
lá na Avenida Paulista e quebrou 
no dia seguinte”. Aí a mãe, olhan
do para mim, toda envergonhada, 
disse: “Parabéns, é isso mesmo, 
mas a mamãe não comprou nada 
pirata ou falso”. Ao que o meni
no retrucou: “Comprou, sim”. Esse 
episódio é emblemático, pois re
vela que o trabalho de conscien
tização está dando resultado, é 
produto, inclusive, de todas essas 
campanhas antipirataria que pas
sam no cinema ou na televisão. 
Coisa que a minha geração não 
teve. Quando era menino nunca 
me falaram que era errado pegar 
e gravar disco em fita cassete. 

campanhas institucionais e, em 
conjunto com o governo, fizeram 
várias ações importantes.

P&E: A queda nos preços tam-
bém não contribuiu para a que-
da dos índices?

RZ: Sem dúvida. No passa
do, a justificativa para a pirata
ria sempre era o alto custo do 
software, mas no Brasil os pre
ços caíram bastante. Mas ainda 
hoje, na área residencial, muita 
gente entra de boafé na aquisi
ção de um soft ware ilegal. É co
mum as pessoas comprarem seus 
computadores de um montador, 
que, por sua vez, compra de um 
terceiro. Esse, provavelmente, é 
quem contrabandeia as peças de 
hardware e instala na máquina 
um software ilegal. E se pergun
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ALGuns Estudos mostrAm cLArAmEntE  
o prEJuÍzo do pAÍs com A pirAtAriA.  
os vALorEs são GiGAntEscos

P&E: Mesmo hoje, muitos adul-
tos pirateiam sem saber.

RZ: De fato, uma pessoa com
pra um Windows legal e instala 
esse software em quantos com
putadores quiser porque acha 
que é detentora daquilo. Mas não 
é, pois há diferentes tipos de li
cença. Então, é um hábito cultu
ral que, muitas vezes, está entra
nhado no inconsciente das pes
soas. Entre um produto falso, que 
custa 50 centavos, e o original, 
que sai o dobro, muitos preferem 
o mais barato, independentemen
te de ser contrabandeado. É o ra
ciocínio do “levar vantagem” que 
a minha geração internalizou com 
aquela antiga propaganda do Ger
son. Não temos a visão de que o 
produto pirata só traz malefícios 
para a sociedade.

P&E: Como um usuário mais de-
savisado pode saber que está 
sendo instalado em sua máqui-
na um software que não é legal?

RZ: É fácil. Na hora de instalar 
o software o montador não dei
xa um CD, um manual de instru
ção, um número para legitimar o 
computador ou o software na Mi
crosoft, que vai funcionar também 
para upgrade etc. Além, é claro, da 
própria documentação fiscal iden
tificando a aquisição da licença. O 
que torna o problema mais com
plexo é que, no Brasil, a pirâmide 
de aquisição de produtos revela 
que há uma grande faixa da po
pulação que ainda adquire com
putadores de pequenos fabrican
tes que, embora comprem softwa
re legal, usam também uma par
te ilegal. 

P&E: Estes pequenos fabricantes 
são empresas legalizadas?

RZ: Sim, muitos são empresas 
legalizadas, outros são de “fundo 
de quintal”, ilegais mesmo. 

P&E: Gravar um CD de música é 
praticar pirataria?

RZ: Se você reproduzir esse CD 
em prejuízo à licença e aos inte
resses dos detentores da obra pro
tegida está, sim, violando o Direi
to Autoral.

P&E: E se a gravação for apenas 
para consumo doméstico? 

RZ: Não sou especialista nes
te segmento, mas sei que, hoje, há 
programas de músicas que permi
tem gravar músicas de forma legal. 
A cópia, ainda que doméstica, sem
pre deve pressupor uma autoriza
ção do detentor dos direitos auto
rais sobre da obra reproduzida. 

P&E: Como a pirataria de softwa-
re atingiu o Programa do Com-
putador Para Todos do Governo 
Federal?

RZ: O Programa do Computa
dor Para Todos entrou com o Li
nux, mas o que aconteceu? Uma 
parcela da população comprou 
um produto legal, mas instalava 
o software pirata da Microsoft em 
cima do Linux. Muitas vezes, mes
mo com a garantia de um equipa
mento vir com um software legal, 
seja de que empresa for, há sem
pre a possibilidade de instalação 
pirata. Houve casos em que con
sumidores procuraram um grande 
varejista para comprar um equipa
mento com o software legal e era 
aconselhado a instalar outro sof
tware pirata. 
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P&E: O que o País perde com a pi-
rataria?

RZ: A perda é brutal e aconte
ce em várias instâncias. Não é só 
a perda tributária, mas de empre
gos, investimentos e toda uma ca
deia que é economicamente inter
ligada. O setor de Tecnologia da 
Informação (TI) no Brasil, segundo 
estudos feitos por institutos idô
neos, movimenta cerca de US$ 11 
bilhões. Se o Brasil reduzisse em 
dez pontos percentuais sua taxa 
de pirataria, segundo estes mes
mos estudos, em apenas quatro 
anos o volume de negócios desta 
indústria aumentaria para US$ 17 
bilhões com uma considerável ar
recadação adicional de impostos.

P&E: Há como mensurar este nú-
mero?

RZ: Sim, alguns estudos, fei
tos pelo governo e por associa
ções privadas mostram claramen
te o prejuízo do País com a pirata
ria. Os valores são gigantescos. Re
duzindo sua pirataria o Brasil po
deria injetar US$ 4,8 bilhões em 
sua economia, criando 21 mil no
vos postos de trabalho

P&E: Como inverter este qua-
dro? É possível reduzir a pirata-
ria através da tecnologia? 

RZ: A ação da tecnologia é 
relativa, porque da mesma for
ma que se desenvolvem tecnolo
gias de combate à pirataria, o ha-

cker trabalha negativamente, para 
romper eventuais barreiras à utili
zação do software pirata. Não bas
tasse isso, há a questão referente 
à reação do consumidor e a ima
gem da empresa. Já há tecnolo
gia disponível para verificação e 

bloqueio do software pirata, mas 
é preciso pensar duas vezes antes 
de usála. Quando se analisa o im
pacto no consumidor, com base 
na imagem da empresa, no des
gaste mercadológico, chegase 
à conclusão que essa medida só 
é boa se aplicada na intensidade 
correta. Se a dose for muito eleva
da, pode funcionar ao contrário: 
ao invés de reduzir, pode aumen
tar a pirataria. 

P&E: Não seria mais indicado, tal-
vez, produzir algum tipo de blo-
queio corporativo, setorial para 
não desgastar essa ou aquela 
empresa?

RZ: Esse tipo de ferramenta 
é de difícil implementação técni
ca, pois os softwares possuem ca
racterísticas diferentes. Ademais, 
como afirmei anteriormente, a 
questão educacional deve preva
lecer sempre, ou seja, as pessoas 
precisam ser informadas de que 
estão fazendo uso de um softwa
re ilegal e isso deve ser feito por 
cada uma das empresas prejudi
cadas dentro das suas políticas de 
relacionamento com o mercado. 

P&E: E que medidas têm mais 
efeito contra a pirataria?

RZ: Sou um defensor de que é 
necessário a aplicação de um co
quetel, combinando medidas re
pressivas e educacionais. Aplica
das de maneira correta, num pra
zo de cinco a 10 anos, promove
rão redução expressiva da pirata
ria. Então, quando se fala numa 
queda nos índices, de três anos 
para cá, em torno de 5% mesmo 
relativamente ao mercado cres
cendo mais, a sinalização é posi

tiva. Só que, para esta redução ser 
efetiva, a parte educacional tem 
que ser mais incrementada. As 
pessoas precisam entender, prin
cipalmente a nova geração, que, 
não adianta continuar alimentan
do isso tudo que está aí, porque 
isso tudo que está ai é o crime or
ganizado. 

P&E: Como, nos últimos anos, a 
Microsoft vem tratando interna-
mente o combate à pirataria?

RZ: Em 2003, quando cheguei 
na Microsoft, a empresa não par
ticipava de associações multisse
toriais. Nossas ações de repres
são eram muito maiores e pratica
mente inexistiam medidas educa
cionais. O que mudou é que pas
samos a balancear nosso investi
mento nestas duas frentes; tam
bém criamos coalizões com ou
tras indústrias em prol da legali
dade de mercado. Fomos um dos 
fundadores do Instituto Brasil Le
gal, (IBL), participamos da Associa
ção Brasileira de Software (Abes), 
do Etco, onde criamos a câmara 
de tecnologia. Participamos tam
bém de comitês na Associação 
Brasileira da Propriedade Intelec
tual (ABPI) e na Amcham, ou seja 
passamos a atuar em várias ins
tâncias da sociedade.

P&E: Um trabalho institucional 
bem eclético. 

RZ: Sim, mas estamos no iní
cio, há um longo caminho pela 
frente. Temos hoje um relacio
namento extremamente positivo 
com o Ministério da Justiça no 
âmbito do Conselho Nacional do 
Combate à Pirataria, porque acre
ditamos que podemos, sim, con
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tribuir para a inversão dos índi
ces atuais.

P&E: Até onde é possível chegar 
na redução destes índices?

RZ: Eu afirmo, se conseguir
mos inverter a pirâmide atual do 
mercado, de 40% legal contra 
60% ilegal atingiremos em cheio 
o crime organizado e teremos um 
país muito melhor. No momento 
em que a gente conseguir baixar 
de 50 % a situação já ficará bem 
mais palatável. Ora, nós levamos 
quatro anos para sair de 64% para 
59%. Queremos acelerar este pro
cesso para chegar, quem sabe, a 
um percentual de 55% de ilega
lidade nos próximos dois anos. 
Só que para isso precisaremos de 
uma movimentação maior. Tere
mos que nos engajar mais com 
os setores da sociedade, explicar 
o que é direito autoral, Proprieda
de Intelectual.

P&E: Qual a noção do grande pú-
blico sobre estes temas?

RZ: Diria que hoje, no Brasil, o 
consumidor médio já começa a ter 
uma noção do que é Propriedade 
Intelectual. Só tem acesso a este 
tema uma fatia seleta de advoga
dos. Quantos dos que se formam 
em Direito vão trabalhar com Pro
priedade Intelectual? Eu garanto 
que não chegam a 10%. 

P&E: E como repercute a Proprie-
dade Intelectual no meio empre-
sarial brasileiro?

RZ: Diria que em um univer
so de 50 empresários apenas cin
co, no máximo 10, vão entender 
essa linguagem. Outros vão que
rer saber quanto vão ganhar com 

a “economia tributária”. Historica
mente, no Brasil, a Propriedade 
Intelectual tem sido vista como 
um negócio de burocratas, pois 
há um semnúmero formalidades 
para serem seguidas para se ob
ter o registro de uma marca ou de 
uma patente. Os empresários em 
geral acham que não é sua obriga
ção entender de Propriedade Inte
lectual, Direito Autoral. Por isso, o 
nosso trabalho será traduzir esse 
discurso, de forma que comece a 
ser percebido também nos meios 
empresariais e pelas autoridades, 
da maneira mais simples possível. 
Ou seja, explicar que a Proprieda
de Intelectual é igual a desenvol
vimento, geração de emprego, im
posto, dinheiro dentro da econo
mia. É isso que tem que ser mos
trado às pessoas.

P&E: O que o senhor acha da atu-
ação dos nossos órgãos regula-
dores, como o INPI?

RZ: O INPI tem, atualmente, 
um presidente bastante atuan
te que trabalha muito em prol da 
cultura da Propriedade Intelectual. 
O problema é que o órgão chega 
a demorar uma década para ana
lisar e conceder uma patente. Este 
processo não é palatável para um 
presidente de empresa. 

P&E: Como a sociedade pode 
participar do combate ao crime 
organizado?

RZ: As pessoas precisam ter a 
consciência, e isso só é possível 
através da Educação, de que, ao 
comprarem um produto falsifica
do ou pirata estão dando dinhei
ro para o crime organizado. Este 
círculo vicioso tem que se que

brado para se criar um circulo vir
tuoso. Isso só pode ser feito com 
uma parceria entre a iniciativa pri
vada e os governos estaduais, mu
nicipais e, principalmente federal. 
Agindo assim, há uma coorde
nação maior da campanha, com 
apoio em propaganda, investiga
ções e outra ações. E quando falo 
em iniciativa privada não me refi
ro só o setor de software, mas de 
fármacos e outros setores. 

P&E: É uma luta apenas contra a 
pirataria?

RZ: Eu diria que é uma luta da 
sociedade contra o mercado in
formal. Neste espectro eu reputo 
a questão da pirataria, falsificação, 
contrabando, adulteração, tudo. 
Sim, por que quem contraban
deia hardware ou falsifica um me
dicamento é óbvio que vai instalar 
um software pirata no seu equipa
mento. E as perdas, com isso, não 
são apenas na indústria , neste ou 
naquele setor, por que quem per
de é o país como um todo.

P&E: Como é esta conexão do cri-
me organizado com a pirataria?

RZ: As pessoas em geral não 
têm a visão de que o camelô da 
esquina, direta ou indiretamente, 
é empregado do tráfico, o mesmo 
que vende cocaína, rouba um re
lógio, corrompe um fiscal da al
fândega. Hoje, o crime organizado 
coordena vários setores da eco
nomia informal, como um grande 
empresário. Muitas vezes ele ope
ra mundialmente, através de rotas 
que saem da China, passam por 
Miami, América do Sul, vão para 
a Europa e África. Há pessoas que 
coordenam, por exemplo, falsifica
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ção de rótulo, ou do que a gen
te chama, no nosso caso, de Certi
ficado de Originalidade, que vem 
atrás de cada produto. É o mer
cado ilegal que não permite um 
crescimento maior dos empregos 
formais; é o mercado ilegal que 
alicia pessoas para trabalharem 
de uma maneira incorreta e aí vai 
gerando mais criminosos ainda; é 
o mercado ilegal que não deixa a 
sociedade arrecadar impostos. 

P&E: Mas já há um início de mu-
danças, cada vez mais as empre-
sas estão registrando patentes.

RZ: Concordo, e acho que isso 
se deve muito a tudo o que vem 
sendo feito por várias empre
sas ao longo dos últimos anos. O 
tema entrou na agenda, mas ain
da de forma tímida. Quantos ar
tigos sobre Propriedade Intelec
tual se vêem num jornal de gran
de circulação? A grande mídia fala 
de tudo, mas não traz esse debate 
por que julga um tema árido, de 
difícil compreensão. Por isso, nos
sa tarefa é traduzir este discurso 
complicado para uma forma sim
ples, mostrar para a imprensa, go
verno, para as pessoas em geral 
que Propriedade Intelectual não é 
um “bichodesetecabeças”, que 
quando se fala neste assunto está 
se tratando de um ativo, como 
uma casa. Que é essencial para o 
crescimento e o desenvolvimento 
da economia. Não há um só país 
de Primeiro Mundo que não valo
rizou a Propriedade Intelectual há 
cem anos atrás. 

P&E: Como o senhor avalia a 
participação do governo neste 
processo?

RZ: Todas as vezes que nós 
procuramos o governo para con
versar como empresa ou as pró
prias associações, as entidades 
de classe, sempre tivemos apoio. 
A participação do Ministério da 
Justiça através do Conselho Na
cional de Combate à Pirataria é 
muito clara. Há, de fato, disposi
ção de combater o mercado ile
gal, a pirataria. Mas o problema é 
que as ações parecem pequenas 
dentro desse cenário imenso de 
pirataria. As autoridades têm agi
do de uma maneira muito firme 
no combate à comercialização de 
produtos piratas, com destruição 
de CDs, por exemplo. Nestas fei
ras que existem nas grandes cida
des ou até nos mercados popula
res, nas lojas e tal, há hoje forte 
repressão da Policia Federal e das 
polícias estaduais com relação ao 

contrabando, comercialização, so
licitação de notas e evasão fiscal. 

P&E: E o que as empresas estão 
fazendo?

RZ: As empresas têm feito o 
seu papel, de comunicar ao pú
blico através de filmes institucio
nais antipirataria, que aparecem 
no cinema, e que são produzidos 
pela Motion Pictures. Há ações ins
titucionais feitas pelo Etco, Abes, 
Amcham. O objetivo agora é es
tabelecer programas de educação 
formal em parceria com governos 
estaduais. Seria incluir o tema no 
currículo de escolas do primeiro e 
do segundo graus, seja através de 
palestras ou aulas regulares, mos
trando o que representa o produto 
pirata, o mercado ilegal e paralelo 
e, no nosso caso, colar com a ques
tão de internet, onde vêm ocorren

As EmprEsAs têm FEito o sEu pApEL,  
dE comunicAr Ao pÚBLico AtrAvÉs dE 
FiLmEs institucionAis AntipirAtAriA
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do vários tipos de crime. Acho que, 
para dar uma guinada no combate 
à ilegalidade teremos que fazer um 
programa mais formal. 

P&E: Há proteção jurídica no Bra-
sil contra a pirataria de software?

RZ: Há, sim. Se uma empresa 
considerarse prejudicada, usur
pada no seu direito autoral pode 
mover a força jurisdicional para 
proteger esse seu direito: pode 
entrar com uma ação junto à au
toridade competente e fazer a di
ligência que a Lei manda com re
lação àquela situação. 

P&E: E isso é feito?
RZ: A Microsoft avalia algumas 

situações nas quais ela pode ou 
não utilizar a legislação para esse 
tipo de medida e, por vezes, uti
liza sim. 

P&E: Nossa legislação de prote-
ção ao software é boa?

RZ: Nossa Lei para a prote
ção do direito autoral de softwa
re é uma das melhores do mun
do. A legislação brasileira, de 
1998, é uma das poucas que per
mite a prisão do infrator, quando 
da usurpação de direito autoral. 
Então, se uma empresa for flagra
da utilizando computadores com 
software pirata, seus responsáveis 
podem ir para a cadeia. 

P&E: Como a legislação protege 
o software? 

RZ: Qualquer software, dentro 
de um sistema operacional, está 
protegido. Ao se desenvolver um 
software o seu código já tem pro
teção autoral e neste caso não há 
uma formalidade para se obter o 

registro. Ainda assim, uma prote
ção não exclui a outra, cada uma 
tem uma característica, podese 
ter, ao mesmo tempo, direito au
toral e marca, direito autoral e pa
tente. 

P&E: É comum a proteção de pa-
tentes no setor de software?

RZ: A proteção mais comum 
ao software é a do direito autoral, 
a qual é aplicada ao código em si. 
A proteção via patente também 
existe dentro do mercado de sof
tware para um programa de com
putador que desempenhe uma fi
nalidade técnica específica. Agora, 
dentro de um sistema operacional 
pode haver determinados elemen
tos que preencham os requisitos 
para a concessão de uma patente, 
ou seja: novidade, atividade inven
tiva e aplicação industrial. Estes re
quisitos são válidos para qualquer 

área da tecnologia, seja no ramo 
automobilístico, farmacêutico ou 
de software. Cabe ressaltar que 
o que não é patenteável, confor
me o texto legal, é o programa de 
computador “em si” e não toda e 
qualquer invenção que se carac
terize por um programa de com
putador. Como a lei é relativamen
te recente, não se criou ainda uma 
cultura de como interpretar ou se 
aplicar uma legislação que, na 
verdade, é moderna e convergen
te com as necessidades da indús
tria. Neste sentido, é interessante 
notar que a maioria das patentes 
concedidas na Europa para inven
ções envolvendo programas de 
computador na realidade benefi
cia indústrias, como a automobi
lística e a de eletrônicos. 

P&E: Qual a chance de o Brasil se 
destacar no desenvolvimento de 

muitAs EmprEsAs BrAsiLEirAs ExportAm 
soFtwArEs E têm protEção pAtEntÁriA, não 
só no BrAsiL como nos EuA E nA EuropA
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softwares?
RZ: Hoje no Brasil existem “n” 

empresas produtoras e exporta
doras de software e percebese 
que aqui há empresas e talentos 
nessa área e em muitas outras. A 
Petrobras, por exemplo, já é uma 
das maiores detentoras de tecno
logias em pesquisas para explora
ção de petróleo em águas profun
das, que, obviamente, está devida
mente protegida em todos os pa
íses do mundo. Muitas empresas 
brasileiras exportam softwares e 
têm proteção patentária, não só 
aqui no Brasil como nos Estados 
Unidos e na Europa.

P&E: Como é o patenteamento 
de softwares nestes países?

RZ: Na Europa, acredito que 
70% das patentes da área de soft
ware na realidade não são de em
presas de software, mas de em
presas, por exemplo, automobilís
ticas. Um carro, hoje, é um com
putador em cima de quatro rodas. 
Então, a proteção nasce de acordo 
com os requisitos da lei. Se deter
minada tecnologia está sendo de
senvolvida para um carro ou PC, 
é indiferente para efeito de pro
teção. A indústria européia e dos 
Estados Unidos, já está bem mais 
evoluída em perceber essa possi
bilidade e investir nessa proteção.

P&E: Como está ocorrendo a pi-
rataria na internet?

RZ: Hoje várias empresas estão 
comercializando produtos piratas 
na internet. Não vou citar nomes, 
mas alguns sites oferecem Windo
ws e outros produtos contraban
deados dos Estados Unidos por 
valores irreais. Algumas, inclusive, 

são parceiras da Microsoft, e nes
se caso nós chamamos a empresa 
para tirar a oferta do ar e analisa
mos possíveis medidas contratuais 
em relação à parceria.

P&E: Deve ser difícil para uma 
empresa combater uma pirata-
ria que ocorre em escala.

RZ: Sem dúvida, o trabalho 
tem que ser coordenado. Por isso, 
é importante, importantíssimo, a 
soma de esforços através de asso
ciações e preferencialmente, asso
ciações multissetoriais. Porque se 
ganha escala no combate à pira
taria. Se, por exemplo, a Microsoft 
fosse combater a pirataria somen
te dos seus produtos, o grau de 
eficiência e eficácia das ações se
ria ridículo comparado a uma ação 
integrada com outros setores. 

P&E: A internet é um território li-
vre, como é possível controlá-la? 

RZ: No momento em que se 
impõe um controle da internet se 
viola a liberdade de expressão, o 
direito individual, que são sagra
dos. Violar estes direitos é abrir ca
minho para o arbítrio e o autorita
rismo. A internet é revolucionaria, 
pois reduziu drasticamente o tem
po: se antes uma carta demorava 
dois dias para chegar ao seu des
tino, hoje uma mensagem chega 
instantaneamente ao destinatário 
para qualquer lugar do mundo. 
Não podemos culpar a internet 
pelos males no mundo. Alguém 
já disse que não se podia culpar a 
pólvora por a estar sendo utiliza
da para matar porque, a despeito 
disso, foi uma invenção útil para o 
avanço da humanidade em diver
sas áreas. O que é preciso é uma 

adequação da sociedade às novas 
realidades.

P&E: Como seria esta adequação?
RZ: Através do Direito, que ser

ve para isso, para regular a socie
dade. Se há uma situação nova, 
que é a comunicação, a informa
ção circulando com mais rapidez, 
então são necessárias leis adequa
das. É assim, desde que o mundo 
é mundo: as coisas vão se ade
quando, se ajustando. Temos que 
educar essa nova geração que 
está aí. Quando era pequeno, a 
minha mãe sempre batia na te
cla de que eu não deveria aceitar 
doce de estranhos. Cansei de ou
vir isso e internalizei. Hoje eu digo 
para o meu filho para não nave
gar em sites inadequados ou ver 
determinado programa na tevê. 
Acredito na Educação como força 
transformadora e organizadora da 
sociedade. E paralelo à Educação é 
preciso aplicar as leis. E aí volto ao 
ponto: a saída é Educação combi
nada à repressão. 

P&E: Em que medida o alto índi-
ce de pirataria no Brasil influen-
cia a decisão de investimento da 
Microsoft no País?

RZ: O Brasil é um dos maiores 
mercados mundiais onde a Micro
soft atua. No ano que vem e em
presa completará 20 anos no País, 
onde tem investimentos de longo 
prazo e está engajada em uma sé
rie de projetos educacionais e de 
inclusão digital. O essencial é que 
acreditamos nessa mudança para 
a qual estamos trabalhando, de vi
rar este jogo da pirataria, através 
da Educação e do cumprimento 
das leis. pe
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o AustrALiAno FrAncis GurrY AssumE A dirEtoriA-GErAL 

dA ompi com A EspinHosA missão dE pAciFicAr os EspÍritos 

nA EntidAdE, divididA EntrE pAÍsEs dEsEnvoLvidos E Em 

dEsEnvoLvimEnto. mAs dELE EspErA-sE muito mAis: quE 

dEvoLvA à orGAnizAção o prEstÍGio E A crEdiBiLidAdE 

pErdidos E AJustE-A A um mundo Em constAntE E rÁpidA 

trAnsFormAção.

por umA ompi 
rEuniFicAdA
POR CECI ALMEIDA
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“A reputação da Ompi estava 
abalada. Não havia credibilidade 
na Organização. Minha escolha é 
um voto de confiança dos países
membros na possibilidade se tri
lhar um novo rumo. É claro que 
há divisões políticas entre países 
desenvolvidos e em desenvolvi
mento, mas minha visão é que 
somos uma organização multi
lateral. É muito importante que 

possamos dar respostas aos dois 
grupos. Temos que ter programas 
objetivos tanto para os países de
senvolvidos quanto para os emer
gentes. Se seguirmos uma única 
agenda, corremos o risco de não 
superar a divisão. Por, exemplo, 
na Agenda do Desenvolvimento, 
são temas prioritários dos países 
emergentes a proteção das indi
cações geográficas e do conhe

cimento tradicional. Assim como 
são caros aos países industrializa
dos questões ligadas aos progra
mas de funcionalidade das paten
tes, de como o sistema está res
pondendo à demanda, e aquelas 
voltadas para o enfrentamento 
da pirataria, ou de defesa do co-

pyright e direitos de novas tecno
logias. É preciso estabelecer este 
equilíbrio”. 

R egulamentação de tratados internacionais na área 
de patentes, marcas, indicações geográficas, no

mes de domínio, recursos naturais e conhecimento 
tradicional. E mais: programas voltados para a susten
tabilidade ambiental e saúde pública. Este poderá ser 
o novo perfil da Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (Ompi), que na gestão de seu novo diretor
geral, o australiano Francis Gurry, pretende incluir a 
sustentabilidade dentro de sua área de atuação. 

O recémconfirmado diretorgeral – endossado 
pela AssembléiaGeral da entidade no final de setem
bro para uma mandato de seis anos – venceu por ape
nas um único voto o brasileiro José Graça Aranha (42 
a 41 votos). Apoiado pelos Estados Unidos e boa parte 
dos países da União Européia, ele recebe uma institui
ção dividida entre países desenvolvidos e industrializa
dos. Mas aposta na reunificação, uma visão condizente 
com quem pretende ser imparcial diante das pressões. 

Em entrevista exclusiva à revista Propriedade & 

Ética, Gurry afirma que não se envolve em temas de 
política interna de cada país e que não comenta a 
decisão do Brasil de recorrer à licença compulsória 
para patentes de remédios antiAIDS e de brandir sua 
ameaça de licenciar outros produtos para retaliar os 
EUA na OMC. Questionado sobre o assunto, o novo 
diretorgeral responde apenas que a atitude do go
verno brasileiro tem amparo legal.

Além da postura técnica, o novo diretorgeral re
vela que está atento e preocupado com a crise glo
bal do sistema de patentes e defende uma coopera
ção mundial para aprimorar os processos de paten
tes e marcas de forma a proteger os usuários do sis
tema. Para Gurry, eleito a pessoa mais influente em 
Propriedade Intelectual pela revista IP Managment, 
em seu ranking anual, a Ompi precisa voltar a ser 
uma prestadora de serviços e em sua especialização 
provar que está no estadodaarte. Seguem os prin
cipais pontos da entrevista:

“No ambiente interno são 
muitos os desafios, mas gosta
ria de destacar os três mais im
portantes. O primeiro referese à 
formação de uma cultura políti
ca interna de cooperação. É algo 
urgente, significa a promoção de 
muitas mudanças de processos, 

e o caminho está na definição de 
um programa mundial que possa 
representar todos os membros da 
organização. O segundo desafio 
referese à estrutura interna. Va
mos reestruturar várias secreta
rias, com o objetivo de tornálas 
mais eficientes e para que pos

sam estar efetivamente orienta
das para a prestação de serviços. 
Finalmente, o terceiro desafio re
ferese a adequação da Ompi às 
mudanças mundiais no campo da 
tecnologia e nas vertentes econô
mica e política envolvendo a Pro
priedade Intelectual”

LidErAnçA

rEEstruturAção



17propriedade & ética

tEmos quE tEr 
proGrAmAs oBJEtivos 
tAnto pArA os pAÍsEs 

dEsEnvoLvidos quAnto 
pArA os EmErGEntEs

Fr
An

ci
s 

Gu
rr

Y
di

rE
to

r-
GE

rA
L 

dA
 o

m
pi

“Com o impasse a que che
garam as negociações multilate
rais de liberalização comercial na 
Organização Mundial de Comér
cio (OMC) ficou evidente que as 
negociações bilaterais ganharam 
novo impulso em todas as fren
tes de negociação internacional. 

Mas apesar da perda de credibi
lidade nas negociações multila
terais este é, a meu ver, o único 
caminho possível para a área de 
Propriedade Intelectual. A tecno
logia e o comércio mundial es
tão crescendo e para garantir a 
devida proteção da Propriedade 

Intelectual neste novo cenário 
será necessário encontrar meios 
para uma negociação abrangen
te que possa atender aos interes
ses de todos os paísesmembros 
da Ompi. Temos que achar meios 
para fazer avançar o multilatera
lismo”. 

“A Agenda é uma grande opor
tunidade para a Organização con
tribuir para a redução da falta de 
informação em torno da Proprie
dade Intelectual nos países em de
senvolvimento. Estou confiante em 

seu sucesso, mas é preciso ter pro
jetos concretos que traduzam para 
a realidade as promessas da Agen
da. O trabalho é grandioso pois 
será direcionado para todas as re
giões em desenvolvimento: Améri

ca Latina, Ásia e África, onde os pa
íses estão aumentando a sua capa
cidade de Propriedade Intelectual. 
Assim, teremos que redirecionar 
os nossos programas para os ob
jetivos estratégicos destes países. 

AGEndA do dEsEnvoLvimEnto

muLtiLAtErALismo

crEscimEnto dA pirAtAriA

“A pirataria está afetando todos 
os segmentos econômicos e é um 
problema que se vem agravando, 
gerando problemas para a saúde e 
a segurança do consumidor. Cada 

vez mais o crime organizado está 
envolvido nesta prática, que já mo
vimenta em torno de US$ 200 bi
lhões/ano. Esta organização deve
rá se engajar mais efetivamente no 

combate à pirataria, inclusive na in
ternet, na luta contra o download 
ilegal de músicas e filmes. É um as
sunto delicado que também exige 
coordenação internacional.
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“O sistema de patentes mundial 
está em crise. A demanda pela pro
teção de novas tecnologias aumen
ta cada vez mais, muito além da ca
pacidade de atendimento dos escri
tórios. Existem em todo o mundo 
cerca de 3,5 milhões de patentes 
aguardando exame. Isto confirma 
que precisamos estabelecer uma 
cooperação internacional para a 
solução deste problema, uma saí

da coordenada. A estratégia, por
tanto, precisa ser traçada em uma 
negociação multilateral, e não ape
nas por um grupo, representando 
os países mais afetados. O Trata
do Internacional de Cooperação na 
área de patentes, PCT (Patent Coo
peration Treaty) não tem sido um 
instrumento eficiente para o geren
ciamento da demanda atual e pre
cisa ser revisto para fazer os proces

sos andarem. Precisamos aproveitar 
as estruturas que já existem e traçar 
estratégias para os escritórios que 
já estão conectados. Basicamente 
precisamos envolver o maior nú
mero de autoridades internacionais 
em um sistema de busca e análise. 
O uso de um banco de dados co
mum para fazer as análises de pa
tentes certamente pode frear o ba-

cklog em vários países. 

sistEmA dE pAtEntEs Em crisE

“Não comento o fato de o Brasil 
recorrer à licença compulsória. Te
mos que ficar neutros, pois somos 

uma organização multilateral. Não 
faço comentários sobre políticas in
ternas. Contudo, é evidente que exis

tem flexibilidades no sistema de Pro
priedade Intelectual e que qualquer 
país pode usar este mecanismo”.

BrAsiL x LicEnçA compuLsóriA

“Cada vez mais novas tecno
logias para tratamentos de saúde 
estão sendo desenvolvidas para 
dar respostas aos problemas que 
resultam das mudanças climáti
cas, da desertificação, para com
bater epidemias e para a preser
vação da biodiversidade. A huma
nidade recorre à ciência e à tecno

logia para encontrar soluções prá
ticas para estas questões críticas. 
Estas novas tecnologias para o de
senvolvimento sustentável, con
tudo, precisam ser estimuladas. E 
considerando que a Propriedade 
Intelectual existe justamente para 
estimular a criação e disseminação 
de tecnologias, a Ompi deve in

centivar os investimentos em no
vas tecnologias para o meio am
biente. É nossa responsabilidade 
contribuir para a solução destes 
desafios globais. Vamos criar uma 
nova divisão na Ompi focada es
pecificamente na contribuição da 
Propriedade Intelectual para a so
lução destes problemas. 

sustEntABiLidAdE E pi

“Precisamos reconhecer que 
estamos entrando na era do co
nhecimento. Os direitos de Pro
priedade Intelectual tendem a fi
car mais complexos e a Ompi pre
cisa estar no centro desta discus
são. Outra mudança necessária é 

no sentido de garantir que o siste
ma de Propriedade Intelectual se 
mantenha sensível às mudanças 
globais e não venha a se tornar rí
gido e complicado, para que pos
samos garantir a participação de 
um numero cada vez maior de pa

íses no sistema. Isto significa au
mentar a abrangência de atuação 
da Ompi, particularmente na ga
rantia da Propriedade Intelectual 
de segmentos mais vulneráveis, 
como os índios e as comunidades 
tradicionais”. pe

Futuro dA propriEdAdE intELEctuAL
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NEY LOpEs
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humana e animal, usando micro
organismos para a fabricação de 
medicamentos e na indústria de 
processamento de alimentos. Atu
almente, há inúmeras possibilida
des de uso, sobretudo no agrone
gócio, onde ela é utilizada tanto 
no setor de insumos (fertilizantes, 
sementes e agrotóxicos), como no 
processamento de alimentos.

Diversidade biológica
Sabese que é inegável o in

teresse – interno e externo – pela 
biodiversidade brasileira, com des
dobramentos maiores em relação 
ao agronegócio. A propósito, fui 
também no Congresso Nacional o 
relator escolhido quando da edi
ção da Medida Provisória nº 2.052, 
de 29 de junho de 2000, que pre
tendeu regulamentar – e não con
seguiu até hoje de forma satisfa
tória (foi reeditada pela última vez 
em 23.08.01) – o inciso II do § 1o e 
o § 4o do art. 225 da Constituição, 
os arts. 1o, 8o, alínea “j”, 10, alínea 
“c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Con
venção sobre Diversidade Bioló
gica e dispôs sobre a proteção e 
o acesso ao patrimônio genético, 
ao conhecimento tradicional asso
ciado, a repartição de benefícios e 
a transferência de tecnologia para 
conservação e utilização.

Em termos institucionais e nor
mativos podese mencionar a Con
venção sobre Diversidade Biológi

O avanço da biotecnologia no 
agronegócio está intrinseca

mente vinculado à garantia da Pro
priedade Intelectual. Isto em razão 
do binômio Inovação e Desenvol
vimento, que inspirou a recente 
realização, em São Paulo, do XXVIII 
Seminário Nacional da Propriedade 
Intelectual, no qual participei como 
expositor. Não há desenvolvimento 
sem inovação. E a inovação é o su
porte do desenvolvimento.

Recordo os debates de mais de 
quatro anos na Câmara dos Depu
tados, quando fui relator geral da 
atual Lei de Propriedade Indus
trial do Brasil (Lei 9.279/76). Ali se 
iniciaram as discussões e toma
da de decisão, do ponto de vis
ta jurídico, acerca das inovações 
da biotecnologia, assim entendi
das como a transferência para a 
indústria ou o agronegócio dos 
avanços científicos e tecnológicos, 
decorrentes de pesquisas em ciên
cias biológicas. O Brasil ingressava 
na aplicação de células e molécu
las para produção de substâncias 
geradoras de produtos comercia
lizáveis.

O artigo 18, alínea III – certa
mente um dos mais controvertidos 
e debatidos em toda a Lei 9.279/96 
– proibiu a concessão de patentes 
para “o todo ou parte de seres vi
vos”. Porém, excepcionou os “mi
croorganismos transgênicos”, des
de que atendam aos pressupostos 
da patenteabilidade, ou seja: novi
dade, atividade inventiva e aplica
ção industrial (art. 8°). Excluíramse, 
por óbvio, as descobertas.

A maior discussão no Congres
so Nacional sobre as nascentes dos 
produtos patenteáveis originários 
da biotecnologia, à época da apro

vação da atual Lei de Propriedade 
Industrial, girou em torno do pará
grafo único do artigo 18, que afi
nal estabeleceu: “para os fins des-

ta lei, microorganismos transgêni-

cos são organismos, exceto o todo 

ou parte de plantas ou de animais, 

que expressem, mediante interven-

ção humana direta em sua composi-

ção genética, uma característica nor-

malmente não alcançável pela espé-

cie em condições naturais”.

Embora com discordâncias, 
prevaleceu a maioria no Congresso 
Nacional em 1995, quando o Brasil 
optou por não conceder patente a 
plantas ou animais, mesmo trans
gênicos. Observese que o acordo 
TRIPS (Trade Ralated Aspects of In
tellectual Property Rights  Aspec
tos Comerciais dos Direitos de Pro
priedade Intelectual  TRIPs) real
mente autoriza essa exclusão (ar
tigo 27). Entretanto, é o mesmo 
acordo TRIPS que recomenda a re
visão de tal princípio, quatro anos 
após a entrada em vigor.

No caso específico do Brasil, o 
desafio atual é como ampliar os 
fundamentos legais que regulem, 
de forma estável, a relação econô
mica – fundamental para o nosso 
futuro – decorrentes dos avanços 
da biotecnologia e o reconheci
mento pleno da propriedade in
telectual no agronegócio.

A biotecnologia, em princí
pio, ligouse à questão da saúde 

NEY LOpEs
ADvOGADO E CONsULTOR EM pROpRIEDADE INTELECTUAL

o dEsAFio É como AmpLiAr os FundAmEntos 
LEGAis quE rEGuLEm A rELAção EconômicA 

dEcorrEntEs dos AvAnços dA BiotEcnoLoGiA
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ca de 1992, como o marco para as 
novas abordagens políticas e eco
nômicas desse tema. A Convenção 
motivou numerosas atividades pú
blicas, individuais e coletivas em 
relação à diversidade biológica, eri
gido como tema de preocupação 
central da humanidade, a partir de 
então. Ela determina que a diver
sidade biológica, além de preocu
pação comum (common concern) 
da humanidade, é patrimônio de 
cada país, sendo o seu uso (aces
so) sujeito à legislação específica. 
Prevê que os países detentores de 
tecnologia, inclusive biotecnologia, 
a transfiram para os países em de
senvolvimento, num processo em 
que se respeitem os direitos de 
propriedade intelectual das tecno
logias envolvidas. Sempre presen
te o respeito à Propriedade Inte
lectual.

Em todo esse debate, duas im
portantes vertentes se apresentam 
como dignas de reflexão aprofunda
da. A idéia imediata que vem à tona, 
quando se fala na política de biodi
versidade é a de um tesouro inexplo
rado, grande manancial de recursos 
materiais e financeiros, à espera de 
um empreendedor, que transfor
me essa grande mina em produtos 
e dinheiro. Esse é o tom da grande 
maioria dos textos e discursos publi
cados sobre o tema – a biodiversida
de como o tesouro verde.

Em que pese seja isso verda
deiro, não se poderá jamais deixar 
de ter em foco que a Convenção 
sobre Diversidade Biológica foi 
negociada e financiada para fazer 
frente ao problema global causa
do pela perda em escala geológi
ca da biodiversidade, assim enten
dido como o aquecimento do pla

neta e a perda da diversidade de 
vida, a uma taxa detectada de 150 
espécies por dia. Tal como os pro
blemas referidos, a perda de bio
diversidade se configurou como 
perigoso risco ambiental para o 
planeta, que ameaça, inclusive, 
sem exagero retórico, a existência 
do homem na Terra. 

Parcerias internacionais
Assim, paralelamente à explo

ração dos benefícios propiciados 
pela bioprospecção e bioindústria, 
não se poderá jamais esquecer que 
parte dos recursos deverá ser desti
nada às tarefas de conservação da 
diversidade biológica. O mecanis
mo de compensação da Conven
ção foi criado para que essa seja a 
prioridade número um, sob pena 
de a humanidade sucumbir.

Certamente, cabe indagar: “de 

que maneira o Brasil, país mais bio-

diverso do planeta, à luz do para-

digma da Convenção e da legisla-

ção que se busca implementar, de-

verá obter a melhor utilização de 

seus recursos genéticos?”. E aí se 
coloca objetivamente a relação 
entre a biotecnologia e a proprie
dade intelectual no agronegócio.

O Brasil conta com apreciável 
mercado interno e externo na área 
agrícola e  uma comunidade cien
tífica comparável em qualidade às 
melhores do mundo. A previsão do 
Ministério da Agricultura é de que 
o agronegócio em 2008 obterá um 
saldo comercial positivo superior 
a 25%, maior que o de 2007. Im
põese em tal conjuntura a regula
ção das trocas e parcerias interna
cionais, de forma a atrair parcelas 
crescentes das atividades comer
ciais e do desenvolvimento tecno

lógico que agregam valor aos pro
dutos da Natureza. Vender aces
so a produtos “in natura” é sempre 
começo de ascensão socioeconô
mica e cultural, hoje aberta a mui
tos países em desenvolvimento. 

As ações tímidas e altamente 
burocráticas do Brasil contrastam 
com o fato de o País deter a maior 
diversidade do planeta. Segundo a 
ONG  Conservation International , 
dos 17 países mais ricos em bio
diversidade do mundo (entre os 
quais figuram Estados Unidos, Chi
na, Índia, África do Sul, Indonésia, 
Malásia e Colômbia), o Brasil está 
em primeiro lugar: detém 23% do 
total de espécies do planeta.

A biodiversidade brasileira, 
portanto, é o cofre de um patri
mônio químico inexplorado de 
medicamentos, alimentos, fer
tilizantes, pesticidas, cosméti
cos, solventes, fermentos, têxteis, 
plásticos, celulose, óleos e energia, 
além de moléculas, enzimas e ge
nes em número quase infinito. 

Esclareçase que o Brasil lega
lizou em parte a biodiversidade e 
já mostra ao mundo contribuições 
valiosas no seqüenciamento de 
produtos importantes como arroz, 
canadeaçúcar, eucalipto e outros. 
A presença e eficiência da Embra
pa são relevantes nesse particular.

A proteção à propriedade in
telectual é fundamental à biotec
nologia. Ela representa incentivo 
à inovação e ao desenvolvimen
to. Sem essa proteção legal, os in
ventores não investiriam tempo e 
dinheiro em pesquisa e desenvol
vimento, sobretudo considerados 
os altos custos e riscos da pesqui
sa em biotecnologia.

O avanço tecnológico na agri
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cultura brasileira justificou a pro
teção das cultivares, através da Lei 
nº 9.456/97 (regulamentada pelo 
decreto nº 2.366 de 5 de novem
bro de 1997). A expedição do “cer-

tificado de proteção de cultivar” as
segurou garantias a qualquer gê
nero ou espécie vegetal, desde 
que atenda às condições de no
vidade, distingüibilidade, homo
geneidade e estabilidade. A legis
lação nacional seguiu o modelo 
aprovado pela Convenção Inter
nacional para Proteção das Ob
tenções Vegetais UPOV  “União 
Internacional para Proteção de 
Obtenções Vegetais” – “Union for 

the protection of new varieties of 

plants” –, na versão de 1978.
A segurança jurídica garan

te ao titular direito à reprodução 
comercial do material de propa
gação da cultivar. Veda a tercei
ros, durante o período da prote

ção, a oferta comercial de qual
quer natureza, sem a sua devida 
autorização. Elimina a prática, de 
que qualquer cultivar colocada 
no mercado podia ser reproduzi
da e vendida, sem que o reconhe
cimento dos direitos da proprie
dade intelectual. O Brasil optou 
pelo sistema sui generis de prote
ção da biotecnologia vegetal su
gerido pela UPOV, o qual proíbe a 
dupla proteção (patenteamento e 
proteção cultivares) e protege as 
sementes para fins de reprodução 
e multiplicação vegetativa. 

De acordo com a Lei nº 9.456, o 
período de proteção é de 15 anos 
para as espécies anuais e de 18 anos 
para as videiras, árvores florestais, 
frutíferas e ornamentais. Cabe ob
servar, por oportuno, que produtos 
e processos biotecnológicos, provin
dos de microorganismos transgêni
cos, estarão protegidos pelo prazo 

de 20 anos, aplicandose em tal caso 
a Lei de Propriedade Industrial.

A pesquisa em melhoramentos 
genéricos e a inovação na área bio
tecnológica são consideradas funda
mentais para a competividade nacio
nal, no campo do agronegócio. A ga
rantia da propriedade do invento é 
pressuposto para a eficácia econômi
ca do setor. Somente definições le
gais claras permitirão o País alcançar 
crescimento sustentável, com a atra
ção de novos investimentos. 

Conclusão
A biotecnologia e a proprie

dade intelectual no agronegócio 
constituem desafio a ser melhor 
definido, em termos legais no Bra
sil. Há que se incentivar o uso dos 
materiais genéticos, incorporan
do tecnologias e capitais, sem, no 
entanto estabelecer princípios xe
nófobos e contrários ao desenvol
vimento científico. A atração des
ses investimentos dependerá de 
legislação clara, explícita, que es
tabeleça as regras dos contrários 
e a proteção de cada direito en
volvido. Não se quer uma legisla
ção entreguista, mas apenas que 
dê segurança jurídica às parcerias 
que começam a se desenvolver. 

Fica demonstrado, portanto, 
que está na hora de o governo e 
o Congresso Nacional adotarem 
todas as medidas cabíveis e de 
sua respectiva competência para 
criar o ambiente favorável ao de
senvolvimento das atividades re
lativas à conservação e uso sus
tentável de nossa biodiversidade, 
e conseqüente desenvolvimento 
estável do agronegócio nacional, 
sobretudo em relação ao forne
cimento de alimentos e energia.

sEm protEção LEGAL, os invEntorEs não 
invEstiriAm Em pEsquisA E dEsEnvoLvimEnto
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No que se refere ao acesso a 
produtos do agronegócio, assu
me posição de destaque o uso de 
energias renováveis, com a pro
dução de combustíveis alternati
vos (etanol e biodiesel). O Brasil é o 
maior produtor de etanol do mun
do; dispõe de tecnologia em bio
massa; grande produtor de grãos 
e desenvolve biodiesel.

Os resultados alcançados de
monstram que o agrobusiness bra
sileiro tem tido absoluto sucesso. 
É a garantia de lucros, oferta de 
alimentos e energia de boa qua
lidade, contribuindo para redu
zir a pobreza com a oferta de em
pregos e qualificação de mãode
obra no campo, além de melho
rar a qualidade da água, do ar e 
reduzir o chamado efeito estufa.

Caracterizamse como “falso  
alarme” as previsões de que a pro
dução do nosso etanol aumenta 
os preços dos alimentos e a dis

puta pela água. O Brasil é o úni
co país em que o consumidor es
colhe entre um combustível fós
sil (gasolina), ou renovável (que é 
o álcool). E a opção pelo álcool se 
dá pelo menor preço. Consegui
mos concorrer com o petróleo, o 
que era considerado impossível. 

 Essa história de encarecimen
to de alimentos é tendência secu
lar. Chegouse a admitir, em pas
sado recente, que a queda das 
commodities agrícolas condena
ria fatalmente o setor primário à 
pobreza. Agora, se propaga jus
tamente o contrário. Ao contrário 
do que se alardeia, o crescimento 
dos canaviais brasileiros aumen
ta a produção de alimentos, pelo 
fato de que o plantio da canade
açúcar exige rotatividade das cul
turas. Dessa forma, quase 20% das 
áreas cultivadas são renovadas 
com outras espécies, como feijão 
e soja.

A explicação para a elevação 
dos preços de alimentos no mun
do é que maior número de pes
soas passou a ter acesso a eles nas 
economias em desenvolvimento – 
especialmente China e Índia. Es
ses países priorizam a produção 
de bens industriais, serviços e au
menta a demanda por alimentos. 
Daí a subida dos preços.

Os especialistas são unânimes 
em reconhecer que a produção de 
nossos biocombustíveis não com
promete o meio ambiente, nem a 
produção de alimentos. Utilizam
se exclusivamente as áreas já de
gradadas pela agricultura exten
siva, ou pelo gado. Os riscos em 
relação à Amazônia são imaginá
rios, sobretudo porque a região 
não tem solo e clima apropriados 
à produção de etanol. Outro fator 
é que na Amazônia inexistem con
dições favoráveis ao escoamento 
da produção dos canaviais para o 
transporte e exportação.

Do ponto de vista tecnológi
co, a produção de biocombustí
veis pode ser alcançada também 
sem o aumento da área plantada, 
através do uso de rejeitos de ou
tras culturas agrícolas. Tais proces
sos apresentam balanço ecológico 
altamente favorável.

Cabe assinalar e repetir que 
todo o contexto desenhado para 
o futuro do agronegócio brasileiro 
gira em torno dos avanços inova
dores da biotecnologia nacional. 
E isso jamais ocorrerá sem a devi
da proteção à propriedade intelec
tual, que representa o prêmio à in
teligência e o estímulo indispensá
vel para alcançar, com estabilida
de, o desenvolvimento econômico 
e social sustentável. pe

nl@leylopes.com.br
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o BrAsiL É o Único pAÍs Em quE sE podE EscoLHEr 
EntrE um comBustÍvEL FóssiL ou rEnovÁvEL PCPC

PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO

Advogados AssociadosAdvogados Associados



Uma história de sucesso só é possível  
com Sabedoria, Ética e muito Trabalho

“
”

de atividades com uma imagem  
de credibilidade, respeito e eficiência  

de que muito se orgulha.

agradece a todos os profissionais,  
parceiros e clientes que contribuíram  

para que, hoje, comemoremos

PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO
Advogados Associados
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PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO
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pe   O Brasil terá um escritório regional da OMPI no Rio de Ja
neiro. Consta que o brasileiro José Graça Aranha, funcionário da 
OMPI, será transferido de Genebra para o Rio de Janeiro para 
dirigir o escritório.  

pe  A Associação Interamericana de Propriedade Intelectual 
(ASIPI) realizará evento – XIV Work Sessions and Administrative 
Council – em Miami, de 16 a 19 de novembro de 2008. Informa
ções no site www.asipi.org. 

pe  O Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) organiza
rá, no dia 27 de novembro de 2008, conferência acerca do tema 
“taking my IP to China” – vide www.ipos.gov.sg.

pe  O 131º Encontro Anual da INTA acontecerá em Seatlle, nos 
Estados Unidos, de 16 a 20 de maio de 2009. As inscrições para 
o concorrido evento, que tradicionalmente podiam ser feitas a 
partir de novembro do ano anterior, só estarão abertas no dia  
7 de janeiro de 2009 – veja em www.inta.org.

No entendimento 
do INPI, o alto renome 
de uma marca não se
ria uma questão me
ramente de direito, 
seria, antes, um fenô
meno que dependeria 
de comprovação fática 
e que teria uma natu
reza transitória. O Ju
diciário não poderia, 
pois, vir a eternizar, 
por meio de sentença 

declaratória, o alto renome de uma marca. A marca Mes
bla, por exemplo, outrora famosa, hoje, sequer existe. Até 
aí muito bem. Ocorre que o Instituto vem reconhecen
do, administrativamente, o alto renome de marcas: pelo 
menos 44 marcas foram reconhecidas nesta modalidade, 
entre elas Brahma, CocaCola, Kibon, Mc Donald’s, Natu
ra, Petrobras, Pirelli, Rolex e Visa. A diferença, segundo 
informa texto publicado no site do Instituto, estaria no 
fato de a declaração do INPI valer apenas por cinco anos. 

intelectus, por mAuricio LopEs dE oLivEirA

sim à protEção qüinqüEnAL  domAin ExpLosion
A ICANN decidiu, há um mês, permitir o 

aumento da quantidade dos chamados ge
neric toplevels domains (gTLDs) – dos atu
almente 20 existentes os mais conhecidos 
são: .com, .net. e .org. De acordo com a edi
ção de outubro de 2008 da revista Mana
ging Intellectual Property, organizações já 
teriam demonstrado interesse nos seguin
tes gTLDs: .paris; .berlin; .nyc .africa; .arab. 
A ICANN estima que em dois anos deverão 
existir pelo menos duzentos novos gTLDs. 

não à FAmA EtErnA
Primeiro, o INPI concordou, 

em juízo, com o pedido decla
ratório de alto renome da marca 
Dakota. Depois, arrependido, o 
INPI ajuizou ação rescisória para 
cancelar a declaração; e, no dia 
25 de setembro último, o Tribu
nal Regional Federal da 2ª Região 
rescindiu a sentença respectiva. 
As marcas Tigre, Castrol e Abso
lut também sofreram com a mu
dança de opinião do Instituto: o 
Judiciário, em ações em que o 
INPI é parte, não declarou o alto 
renome de nenhuma delas. 
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A opinião do dr. Honoris cAusA
As mensagens eletrônicas de-

vem ser, tal e qual as cartas, prote-

gidas pelo chamado segredo epis-

tolar - princípio da inviolabilidade 

da correspondência. somente o re-

metente e o destinatário podem ter 

acesso ao conteúdo de um e-mail. 

dado que, em princípio, a mensa-

gem eletrônica encerra uma infor-

mação de âmbito reservado, en-

contra ela amparo no direito à inti-

midade. Alguns juristas sustentam, 

entretanto, que somente as  cor-

respondências confidenciais me-

receriam tal proteção. mas como 

distinguir entre teores confiden-

ciais e não confidenciais? A ver-

dade é que, quando alguém mexe, 

sem autorização, em correspon-

privAcidAdE dE E-mAiLs

dência alheia, ainda que fechada 

e independentemente do teor dos 

textos respectivos, já comete um 

atentado à intimidade. por meio da 

visualização desautorizada de en-

velopes, pode o intruso, no míni-

mo, notar os correspondentes da 

mErcAdo crEscEntE
Recente pesquisa internacional re

velou que o norteamericano Fish & Ri
chardson foi o primeiro escritório do 
mundo a ter mais de quatrocentos pro
fissionais que dedicam pelo menos 75% 
de seu tempo de trabalho à Proprieda
de Intelectual (PI). O escritório contra
tou vinte e quatro desses profissionais 
nos últimos doze meses. O Finnegan 
Henderson, também norteamerica
no, é o segundo na lista de maiores em 
quantidade de funcionários com dedi
cação majoritária à PI: são 339. 

pessoa investigada, identifican-

do seus interesses, opiniões, qui-

çá suas preferências sexuais. “As 

cartas de um homem, sendo o pro-

duto quente e vibrante da sua vida, 

contêm mais ensino que sua filo-

sofia”, proseou Eça de queirós.  

mArcA sonorA
A sensação auditiva provocada pela vibração 

que se propaga em função da leitura em voz 
alta da palavra YAHOO foi registrada como mar
ca, em agosto de 2008, na Índia, pela sociedade 
Yahoo! Inc. Tratase do primeiro registro do gê
nero concedido pelo India Trade Marks Registry. 
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comEçA A surGir, EntrE diFErEntEs EsFErAs do GovErno, 

oposição à intErvEnção dA AGênciA nAcionAL dE viGiLânciA 

sAnitÁriA (AnvisA) no ExAmE rEALizAdo pELo instituto 

nAcionAL dE propriEdAdE industriAL (inpi). o movimEnto 

AindA É tÍmido, mAs HÁ quEm visLumBrE mudAnçAs Em curso.

AnvisA  
nA mirA do 
GovErno
POR CECI ALMEIDA

marco regulatório
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J á há resistências explícitas 
dentro do governo à ingerên

cia da Agência Nacional de Vigi
lância Sanitária, Anvisa, na con
cessão de patentes para medi
camentos, através do dispositivo 
de anuên cia prévia. O movimen
to ainda é tímido, mas é digna de 
registro a declaração feita pelo se
cretário de Política de Desenvolvi
mento Industrial do Ministério do 
Desenvolvimento Comércio Exte
rior (MDIC), Francelino Gandro, no 
final de agosto, durante o 28º se
minário da ABPI (Associação Bra
sileira da Propriedade Intelec tual). 
Ele anunciou, ante uma platéia 
perplexa, que o governo já pen

sa em suspender a anuência pré
via da Anvisa para patentes de 
fármacos.

Em sua palestra, o secretário 
informou que o governo, em bre
ve, deverá divulgar uma resolução 
quanto à duplicidade do trabalho 
feito por INPI e Anvisa. “É difícil 
entender o porquê da necessida
de de se fazer duas vezes o mes
mo trabalho”, questionou Fran
celino Gandro. O anúncio foi fei
to para um auditório lotado: mais 
de 500 pessoas, entre advogados, 
agentes, pesquisadores, gestores 
e especialistas em Propriedade In
telectual se surpreenderam com a 
declaração. Seria o início da solu

ção para um problema que já se 
arrasta há anos? 

Aos mais entusiasmados com 
a possibilidade de mudança reco
mendase cautela. Passado o fre
nesi que se deu após a afirmação 
do secretário do ministério do De
senvolvimento, começou, nos bas
tidores do governo, uma campa
nha intensa em defesa da Anvisa. 
Tanto que, o conselho deliberati
vo da Agência divulgou, poucos 
dias após o evento da ABPI, uma 
moção de apoio à anuência prévia 
da Anvisa para concessão de pa
tentes farmacêuticas. “O Conse
lho Consultivo, por meio da mo
ção, reconhece o caráter estraté

marco regulatório
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gico da participação do setor saú
de nesta decisão. A Anvisa preci
sa analisar se esses produtos obe
decem aos requisitos de patentea
bilidade – novidade, atividade in
ventiva e aplicação industrial”, diz 
a resolução.

A nota foi um balde de água 
fria para o ministério do Desen
volvimento, que passou a tratar o 
assunto com devida cautela. Uma 
fonte do órgão, que não quis ser 
identificada, adiantou que estão 
em curso conversações para uma 
saída “honrosa” da Anvisa deste 
processo. A negociação, contudo 
ainda está longe de gerar algum 
entendimento. 

No setor privado, o batecabe
ça protagonizado pelo governo foi 
duramente criticado por especia
listas. “O governo não tem uma 
política para as patentes da área 
farmacêutica. O braço direito não 
sabe o que o esquerdo está fazen
do”, disparou o advogado Gusta
vo Morais, do escritório Danne
mann Siemsen. Para ele esta inde
cisão do governo reflete uma per
plexidade da sociedade brasileira 
em relação ao sistema de paten
tes. “Apesar de as patentes existi
rem desde 1809 no País, a socie
dade brasileira ainda não assimi

lou as regras do sistema, como a 
de conceder direitos a seus titu
lares”, diz o advogado. “A impres
são é que há pessoas no governo 
que querem o fim do sistema de 
patentes.“

Outra iniciativa, que vem do 
Congresso, e é vista por especia
listas como uma possibilidade de 
frear o apetite da Anvisa em refa
zer o trabalho do INPI, tem como 
autor o deputado Rafael Guerra 
(PSDB/MG). É dele o projeto de lei 
(3709/08) que limita a atuação da 
Anvisa na fiscalização de paten
tes de produtos e processos far
macêuticos. O projeto estabelece 
que a Anvisa fiscalizará apenas os 
pedidos pipeline, ou seja, de reva

lidação de patentes de produtos e 
processos farmacêuticos feitos no 
exterior. Atualmente, segundo o 
deputado, a Lei de Patentes dá a 
entender que a Anvisa deve dar 
anuência prévia a todas as conces
sões de patentes para produtos e 
processos farmacêuticos. 

O deputado sustenta que se 
atribuiu ao INPI a competência 
de apreciar tecnicamente o mé
rito dos pedidos de patente e 
que a Anvisa tem a função limi
tada à proteção da saúde públi
ca, por meio do controle sanitário 
de produção e autorização para a 
comercialização de produtos pa
tenteados. “São duas competên
cias permanentes e distintas, cla

Em quALquEr LuGAr do mundo A pALAvrA 
FinAL soBrE sE um produto vAi sEr 
comErciALizAdo com umA dEtErminAdA 
mArcA É do órGão rEGuLAtório
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ÚnicA no mundo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An
visa) é o único órgão de regulação sanitária do 
mundo a ter o direito de decidir sobre o pedido 
de concessão de uma patente de medicamento. 
A inédita atribuição veio através de uma medida 
provisória, em 1999, que acrescentou à Lei de Pro
priedade Intelectual a resolução de que as paten
tes farmacêuticas só poderiam ser concedidas com 
a anuência prévia da Agência. Desde 2001, quan
do foi criada, na Anvisa, a Coordenação de Proprie
dade Intelectual (Coopi), 1.119 patentes passaram 
pelas mãos dos seus examinadores, segundo o seu 
site. Deste total, 20% foram indeferidos. É bom 
lembrar que todos os pedidos haviam sido previa
mente examinados pelo Instituto Nacional da Pro
priedade Industrial (INPI), órgão tecnicamente qua
lificado para o serviço de exame de patentes. 

Durante sete anos, até meados de 2008, os cri
térios de exame da Anvisa eram desconhecidos. Só 
em junho deste ano, através da Resolução da Dire

toria Colegiada (RDC) 45, os procedimentos admi
nistrativos da anuência prévia foram finalmente re
gulamentados. O curioso é que a partir de então o 
número de indeferimentos feitos pela Anvisa cres
ceu. “Com a RDC 45 aumentaram o número de opi
niões negativas”, analisa o advogado Gustavo Mo
raes, sócio do escritório Dannemann Siemsen, ao 
acrescentar que esta opinião contrária pode vir na 
forma de uma nãoanuência, como também atra
vés de uma rubrica de devolução ao INPI com um 
pedido de providências ou esclarecimentos, o que 
na prática também significa uma negação. 

Segundo o advogado, com a regulamentação 
dos critérios de exame, a Anvisa tornouse ainda 
mais intransigente em suas decisões. “Os critérios de 
patenteabilidade da Anvisa são excessivamente rígi
dos, alguns flagrantemente errados, como no caso 
de patentes de segundo uso ou com relação às alte
rações incrementais”, critica. “Não há uma demons
tração clara do objetivo desses indeferimentos”. 

ramente definidas na legislação, 
que não podem se sobrepor, sob 
pena de bis in idem (duplicação de 
leis)“, afirma.

Na prática, isto quer dizer que 
só o INPI examinará o mérito dos 
pedidos de patentes farmacêu
ticas que não sejam pipelines e a 
Anvisa fiscalizará a qualidade, libe
rará ou interditará o produto, por 
razões de proteção à saúde públi
ca. O projeto será analisado, em 
caráter conclusivo, pelas comis
sões de Desenvolvimento Eco
nômico, Indústria e Comércio, de 
Seguridade Social e Família e de 

Constituição, Justiça e de Cidada
nia. Mas é sempre bom lembrar: 
de um projeto até a sua aprova
ção, em se tratando do Congres
so brasileiro, o caminho costuma 
ter muitos quilômetros.

Trégua nas marcas
Se na área de patentes a dis

puta entre a Anvisa e os grandes 
laboratórios mundiais ainda está 
longe do fim, há sinais de trégua 
para a polêmica na área de mar
cas. O primeiro sinal de paz veio 
na primeira semana de outubro. 
Sem fazer alarde foi enterrado 

pela Anvisa o projeto de resolu
ção que estabelecia que os medi
camentos genéricos estampassem 
na embalagem o nome comercial 
do remédio original. O projeto, 
que estava em consulta pública 
até setembro, gerou tantos pro
testos da indústria farmacêutica e 
escritórios de advocacia que a An
visa deixou o assunto morrer. 

Não era para menos: o uso 
das marcas dos laboratórios mul
tinacionais por terceiros sem a 
devida autorização seria uma vio
lação de direitos da propriedade 
intelec tual. “O projeto era total
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mente descabido, contrário à Lei 
de Propriedade Intelectual e à 
Constituição”, afirma a advogada 
Débora Portilho, do escritório Dé
bora Portilho & Nara Saraiva, es
pecializado em marcas farmacêu
ticas. ”Foi apresentado pela Anvi
sa para atender interesses de um 
grupo de empresários não muito 
ético”. 

A advogada também vê como 
otimismo a disposição da Anvisa 
de se aproximar do INPI para que 
os dois órgãos trabalhem em par
ceria na concessão das marcas far
macêuticas. Atualmente o maior 

problema é a colisão de decisões 
entre os dois órgãos. Enquanto a 
Agência, calcada na Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) 351 de 
2005, proíbe o registro de duas 
marcas distintas para um mesmo 
produto, o INPI só indefere o re
gistro de marcas alheias. O pro
blema é que a Anvisa não escla
rece seus critérios para os labora
tórios, que foram obrigados a al
terar o nome de um determinado 
medicamento. “Em qualquer lugar 
do mundo a palavra final sobre se 
um produto vai ser comercializa
do com uma determinada marca é 

do órgão regulatório”, afirma Dé
bora Portilho. 

O que falta no Brasil, segundo 
a advogada, é a definição de crité
rios para a concessão dessas mar
cas e para isso é necessário apro
ximar o INPI da Anvisa para um es
forço de intersecção. Débora Porti
lho garante que a Anvisa reconhe
ce a importância da parceria. En
tretanto, para que esta coopera
ção possa prosperar, será neces
sário, segundo ela, o apoio e a in
termediação de uma figura neutra, 
como a Associação Brasileira da 
Propriedade Intelectual (ABPI). pe
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por quE dEsEstABiLizAr  
o dirEito AutorAL?
GLORIA BRAGA
sUpERINTENDENTE ExECUTIvA DO ECAD

D as muitas perguntas sem res
posta que espreitam o Brasil, 

uma delas teima em sobreviver há 
gerações: por que o país conheci
do mundialmente por sua música 
resiste tanto a pagar o que é de
vido aos criadores e executores 
de obras tão valiosas? O Ecad (Es
critório Central de Arrecadação e 
Distribuição) nasceu e existe para 

permitir que os milhares de com
positores, músicos, cantores, edi
toras e produtores fonográficos 
associados às dez associações que 
o integram possam receber a justa 
remuneração pelo uso de seu tra
balho intelectual. 

O direito autoral permeia toda 
a cadeia produtiva dos bens cultu
rais e, quanto mais desenvolvida 

a estrutura que o defende, maior 
o retorno criativo. Temos assisti
do há tempos a uma campanha 
permanente para desestabilizar 
a gestão coletiva dos direitos de 
execução pública musical no Bra
sil, ameaçando o direito autoral 
como um todo, nossos artistas e 
um dos predicados que mais nos 
distingue mundo afora: a música. 
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Enfim, os músicos brasileiros 
hoje contam com um escritório 
central que, como explicita seu 
próprio nome, concentra as ativi
dades de licenciamento e cobran
ça de direitos de autor e cone
xos, além da distribuição dos va
lores arrecadados. O Ecad funcio
na numa casa de dois andares em 
Botafogo, na Zona Sul do Rio de 
Janeiro, onde mantém seu qua
dro de funcionários e seu banco 
de dados, numa estrutura com efi
ciência e segurança.

É um endereço onde mora a 
transparência, que já foi e é visita
do por artistas, estudantes, usuá
rios, políticos, associações estran
geiras congêneres, jornalistas. Os 
resultados da instituição são apro
vados por sua Assembléia Ge
ral, composta por associações de 
música, legítimas representantes 
dos titulares das obras, os princi
pais beneficiados por nosso traba
lho. Além da constante fiscaliza
ção das associações, o Ecad sub
metese voluntariamente a audi
torias anuais de seus resultados, 
feitas por empresas independen
tes e reconhecidas no mercado. 
Um ano após o outro, o resultado 
é sempre o mesmo: a aprovação 
sem reparos.

E mais: na nossa instituição, o 
setor de auditoria interna regular
mente verifica o fiel cumprimento 
de todas as normas administrati

Paulinho da Viola, Rita Lee, Maria 
Rita, Dona Ivone Lara, Aldir Blanc, 
Zezé Motta e tantos outros, conti
nua sendo alvo diário de um per
verso samba de uma nota só: a 
campanha que alardeia excessos 
e arbitrariedades de cobrança e 
que nada prova. Ao contrário, ser
ve apenas para mascarar o motivo 
do combate original – a inadim
plência dos grandes usuários.

Mas voltemos para explicar 
mais um dos “fantasmas” criados 
com o intuito de minimizar o tra
balho desenvolvido pelas associa
ções brasileiras de gestão coletiva 
e pelo Ecad: por que o universo de 
titulares associados é de aproxima
damente 200 mil titulares e apenas 
cerca de 70 mil foram agraciados 
no ano que passou? Ou então, por 
que grandes nomes da nossa mú
sica, às vezes, recebem tão pouco? 
Muito simples. Além do problema 
da inadimplência (não se pode dis
tribuir o que não se recebe), surge 
aqui outro grande vilão de todo 
esse processo. Infelizmente, nos
sas rádios e tevês, concessioná
rias de serviço público, não execu
tam (ou pouco executam) as mú
sicas de Cartola, Jacob do Bando
lim, Braguinha, Ary Barroso e tan
tos outros. Não se pode distribuir 
direitos se as canções não são exe
cutadas e, por aí, se inicia uma con
versa, que mais uma vez bate nas 
mesmas portas.

A inAcEitÁvEL mAzELA dE quEm tEm condição 
dE pAGAr, mAs sE considErA AcimA dA LEi, 

sErviu-nos dE comBustÍvEL à orGAnizAção

Aqui, como em outros setores, a 
profissionalização permanente de 
toda a estrutura de gestão é o úni
co caminho para enfrentar tama
nha injustiça.

Os frutos da cruzada que mo
biliza e beneficia nossos artistas 
são visíveis. Em 2007, o Ecad dis
tribuiu R$ 250 milhões a quase 70 
mil titulares de música no Brasil. 
Ainda assim, há uma inadimplên
cia enorme, que construiria mon
tanha de dinheiro semelhante – 
ou maior. Daí, nossa batalha pela 
boa gestão coletiva dos direitos 
de execução pública musical bra
sileira, propriedade inquestionável 
de nossos artistas.

A inaceitável mazela de quem 
tem condição de pagar, mas se 
considera acima da lei, serviunos 
de combustível à organização. Os 
artistas musicais, há quase um sé
culo, perseguem a justa remune
ração pela exploração de seu tra
balho criativo, dentro do entendi
mento de que apenas juntos, uni
dos, formariam um bloco mais for
te para enfrentar os duelos diá
rios com os milhares de usuários 
de suas canções país afora. Funda
ram associações de gestão coletiva 
e até um modelo de administração 
hoje copiado no resto do mundo.

Toda essa estrutura idealiza
da, construída e autoadministra
da não apenas pela Anar, Abra
mus, Sbacem, Sicam, UBC, Socim
pro, Sadembra, Anacim, Assim e 
Abrac, mas fundamentalmente 
por Braguinha, Haroldo Lobo, Do
rival Caymmi, Orlando Silva, Ara
ci de Almeida, Heitor VillaLobos, 
Cartola, Pixinguinha e ainda Gon
zaguinha, Roberto Carlos, Gilberto 
Gil, Caetano, Milton Nascimento, 
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vas em vigor. O Ecad publica anu
almente seus balanços patrimonial 
e social em jornais de grande cir
culação, mesmo não sendo obri
gado a fazêlo. Além disso, publica 
as análises no site da instituição, 
sob o endereço www.ecad.org.
br. Além de já ter recebido outros 
prêmios, acaba de ser agraciado 
pela revista IstoÉ Dinheiro, como 
uma das 500 melhores empresas 
do Brasil, sendo reconhecido den
tre as melhores empresas em Res
ponsabilidade Social, no segmen
to Serviços Diversos.

Nosso sistema de arrecadação 
conjuga solidez e agilidade, mes
mo com obras ou fonogramas 
captados que não estejam corre
tamente cadastrados no banco de 
dados do Ecad. Tal fato, por vezes, 
torna impossível a identificação e 
tira a rapidez e a eficiência na dis
tribuição dos créditos ao respec
tivo titular, devido à inconsistên
cia de informações. A instituição, 
em seguida, informa às dez as

sociações de titulares que o inte
gram quais as obras ou fonogra
mas pendentes de identificação 
para serem adotadas as providên
cias necessárias de esclarecimen
to das informações conflitantes ou 
incompletas.

As associações têm um prazo 
máximo de cinco anos para tornar 
os titulares aptos a receber o que 
lhes é de direito. Caso não ocor
ra a identificação das obras den
tro do prazo, os respectivos valo
res serão redistribuídos na forma 
decidida pela Assembléia Geral 
do Ecad. Tudo corrigido moneta
riamente pela melhores taxas do 
mercado.

E por que é assim? Tratase de 
um procedimento utilizado mun
dialmente em associações de ges
tão coletiva sempre que, no mo
mento da distribuição dos direitos, 
verificase a inconsistência de in
formações. Na verdade, um proce
dimento de segurança para evitar 
qualquer problema de distribuição 

indevida e para que se resguarde 
o beneficiário final, alvo do nos
so trabalho: os titulares de direi
tos autorais.

É bom que se diga ainda que, 
nos últimos anos, os valores arre
cadados pelo Ecad cresceram subs
tancialmente, fruto de um trabalho 
sério, da aplicação de critérios de 
cobrança legitimamente fixados 
pelos criadores musicais, da cele
bração de contratos e convênios 
com entidades de classe, do paga
mento efetivo por parte de milha
res de usuários e também de vitó
rias judiciais – a instituição, na qua
lidade de mandatária dos milhares 
de titulares que representa, busca 
no Poder Judiciário um direito de
finido em lei federal e na Constitui
ção, representando o interesse dos 
artistas. O nome disso é cidadania.

Nossas preocupações vão além. 
Como a distribuição dos direitos 
autorais ocorre trimestralmente, 
semestralmente e anualmente, a 
instituição cuida da aplicação do 
dinheiro arrecadado, gerando um 
maior retorno financeiro aos titu
lares dos direitos sobre as músicas, 
que recebem os valores reajusta
dos, aí incluídos os dividendos re
sultantes das aplicações. O proce
dimento também é validado nas 
auditorias internas e externas.

Toda a estrutura do Ecad está 
adequadamente organizada para 
representar os milhares de cria
dores musicais, ourives de uma 
das mais preciosas artes brasilei
ras. Contribuir para desestabilizá
la serve apenas aos interesses da
queles que desafinam no desres
peito aos inegociáveis direitos au
torais da execução pública musi
cal no Brasil. pe

gloria_braga@ecad.org.br

A EstruturA do EcAd EstÁ orGAnizAdA pArA 
rEprEsEntAr os criAdorEs musicAis
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um misto de preocupação e dúvida vem se disseminan-

do entre os que acompanham a tramitação do projeto de 

Lei 1893/07, do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que cria 

medidas para o Brasil retaliar o país que descumprir obri-

gações do Acordo sobre Aspectos dos direitos de proprie-

dade intelectual relacionados ao comércio (trips/omc). 

Alguns escritórios de advocacia especializados em pi já 

estão recebendo consultas de clientes e agentes no exte-

rior sobre o andamento do projeto que, depois de aprovado 

pelas comissões de Agricultura, pecuária, Abastecimen-

to e desenvolvimento rural e de desenvolvimento Econô-

mico, indústria e comércio, o - segue célere para análise 

da comissão de constituição e Justiça e cidadania da câ-

mara dos deputados.

o advogado ricardo pinho, do daniel Advogados, con-

sidera a proposta contraditória e de eficácia discutível. 

primeiro, por que representaria um retrocesso, depois de 

todo o esforço brasileiro em se ajustar aos melhores pa-

drões internacionais de proteção intelectual. “criamos uma 

legislação moderna, instituímos o conselho nacional de 

combate à pirataria, fizemos a Lei de inovação e agora 

queremos voltar atrás”, diz ele, ao lembrar que os Estados 

unidos, o destino fatal da medida, se adotada, ainda são e 

serão grandes parceiros comerciais. “não faz sentido, ain-

da por cima numa hora dessas, quando os investidores es-

tão escolhendo a dedo onde colocar o seu dinheiro”.

segundo o projeto, o governo federal poderá adotar me-

didas de suspensão, diluição ou mesmo de extinção de 

mecanismos de proteção de direitos de propriedade in-

telectual, que poderão incluir, alternada ou cumulativa-

mente:

• rejeição temporária de pedidos de registro de direi-

tos de propriedade intelectual;

• interrupção do procedimento de análise de pedidos de 

registro de direitos de propriedade intelectual que já te-

nham sido depositados perante a autoridade administra-

tiva competente;

• bloqueio de remessas de royalties ao exterior e do 

pagamento de assistência técnica, resultantes da explo-

ração dos direitos de propriedade intelectual;

• licenciamento compulsório de direitos de proprieda-

de intelectual;

• incremento na retribuição devida aos órgãos públi-

cos que realizam registros de direitos de propriedade in-

telectual ou relacionados à exploração econômica do ob-

jeto de proteção, de forma discriminatória desfavorável 

aos titulares;

• não concessão de registro para explorar economica-

mente o objeto da proteção da propriedade intelectual;

• o estabelecimento de domínio público temporário dos 

direitos de propriedade intelectual;

• extinção de direitos de propriedade intelectual.

rEtALiAção ExtEmporânEA

Está em análise nas comissões legislativas (ciência 

e tecnologia, comunicação e informática; de desenvolvi-

mento Econômico, indústria e comércio; e de constituição e 

Justiça e de Cidadania) o projeto de Lei 3399/08, do depu-

tado nazareno Fonteles (pt-pi) que propõe alteração da Lei 

de propriedade industrial (Lei 9.279/96), que cria exigên-

cias para o registro de patentes de produtos que utilizam 

recursos biológicos. o projeto estabelece que o pedido de 

patente, revele a origem dos recursos genéticos e biológi-

cos agregados ao produto, com a devida comprovação de 

repartição dos benefícios econômicos ou sociais pelo seu 

uso com o país provedor, o país de origem e as comunida-

des tradicionais detentoras do conhecimento associado 

aos recursos biológicos e genéticos utilizados. 

oriGEm dos rEcursos

proJEtos Em compAsso dE EspErA

legislação
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LEI DO DIREITO AUTORAL

dEsEnGAvEtAndo  
As pAtEntEs

ApEsAr do invEstimEnto Em propriEdAdE intELEctuAL, 

Em duAs dÉcAdAs A Fiocruz LEvou Ao mErcAdo 

ApEnAs duAs pAtEntEs. A BoA notÍciA É quE EstÁ 

Em curso umA rEEstruturAção pArA rEcupErAr o 

EspAço pErdido. os rEsuLtAdos comEçAm A ApArEcEr 

AtrAvÉs dAs pArcEriAs com o GovErnos dE cuBA E 

com A nortE-AmEricAnA GEnzYmE, umA dAs mAiorEs 

EmprEsAs dE BiotEcnoLoGiA do mundo.
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E m 2007, quando assumiu a 
coordenação da Gestão Tec

nológica (Gestec) da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) – respon
sável pela proteção da Proprieda
de Intelectual dos inventos resul
tantes de projetos por ela finan
ciados –, Maria Elza Possas de
cidiu iniciar uma transformação 
radical no setor. A primeira ati
tude da atual coordenadora foi 
reestruturar a Gestec e criar um 
novo organograma para aumen
tar a eficiência de seus serviços. 
Subdividida nas áreas de Paten
tes, Contratos de Transferência 
de Tecnologia e Informação Tec
nológica, a Gestec padronizou os 
procedimentos e, com uma equi
pe de 19 funcionários, estabele
ceu uma rotina de intenso conta
to com as 15 unidades de pesqui
sa da Fiocruz. 

Em seguida, com uma jorna
da diária de trabalho de 10 ho
ras, sem pausa para almoço, Ma
ria Elza mergulhou na produção 
de um levantamento detalhado 
da Gestec. Acabou descobrindo 
que os custos “altíssimos” da Fio
cruz com Propriedade Intelectual 
não eram sequer dimensionados. 
Foi um susto. Outra evidência de 
que havia algo errado com as pa
tentes da Fiocruz era a absoluta 
falta de informação. Não existiam 
acordos de titularidade firmados 
com os parceiros das pesquisas e 
o tempo de vigência das patentes 
era desconhecido. Pior. Apenas 
duas patentes haviam sido trans
formadas em produto nas duas úl
timas décadas.

Arrumar a casa já não era su
ficiente. Foi preciso compreen
der as razões que levaram a Fio

cruz, pioneira na criação de um 
núcleo de Propriedade Intelectu
al em instituições de pesquisa pú
blica, a transformarse numa es
pécie de lanterninha no uso do 
sistema. Afinal, se a grande mo
tivação do sistema de Proprieda
de Intelectual é fazer com que a 
inovação gerada se torne um pro
duto, então o que há de errado 
com a Fiocruz? Para Maria Elza a 
peçachave para decifrar parte da 
questão está na falta de compe
tência em Pesquisa e Desenvolvi
mento (P&D). “Os pesquisadores 
brasileiros são comparáveis aos 
melhores do mundo, mas aqui 
existe enorme dificuldade de sair 

da invenção para a inovação, da 
bancada para o produto,” analisa. 

Ao contrário de alguns insti
tutos de pesquisa e universida
des do País, particularmente a 
Unicamp, a Fiocruz, de fato, en
frentou grande dificuldade para 
encontrar empresas interessa
das em desenvolver suas pesqui
sas, boa parte em um estágio inci
piente, aguardando os testes pré
clínicos (com animais) e clínicos 
(com humanos) – procedimentos 
extremamente caros. “Ninguém 
pode apoiar durante dez anos a 
pesquisa de uma molécula e de
pois perder tudo. Os empresários 
investem naquilo que dá retorno 

ninGuÉm podE ApoiAr durAntE dEz Anos 
A pEsquisA dE umA moLÉcuLA E dEpois 
pErdEr tudo. os EmprEsÁrios invEstEm 
nAquiLo quE dÁ rEtorno GArAntido
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garantido. Há muito tempo sabe
mos que o principal problema é a 
falta de capital de risco das em
presas brasileiras”. 

A mudança em curso planeja
da na Fiocruz é justamente se apa
relhar para que possa ter a com
petência em P&D e se associar a 
empresas estrangeiras. Os dividen
dos virão na forma de atração de 
investimentos para as pesquisas. 
Algumas negociações com Cuba 
estão em andamento. “Estou ven
do luz no fim do túnel. Não será 
um caminho fácil, mas estamos 
atacando o problema de forma 
correta” analisa Maria Elza.

Uma resposta ao esforço da 
Fiocruz também veio da iniciati
va privada. Uma das maiores em
presas de biotecnologia do mun
do, a norteamericana Genzyme, 
que se destaca por sua participa
ção na pesquisa e desenvolvimen
to de medicamentos contra doen
ças negligenciadas, fechou em ju
lho deste ano uma parceria com a 
Fiocruz para pesquisar remédios 

nacionais para combater a doença 
de Chagas. No contrato a Fiocruz 
conseguiu negociar uma capacita
ção em P&D e, desde abril, o che
fe de um dos grupos de pesquisa 
da área de doenças negligenciadas 
de Farmanguinhos está dentro dos 
laboratórios da Genzyme em Bos
ton (EUA) com o desafio de identi
ficar possíveis substâncias capazes 
de combater a doença de Chagas 
e levar candidatos a medicamentos 
até a fase de ensaios clínicos. “Es
tamos compartilhando com a Fio
cruz nossos segredos de pesquisa, 
nosso saber, que é intangível”, con
ta a diretora de assuntos corporati
vos da Genzyme, Eliana Tameirão.

O caso Efavirenz
Ainda é cedo para afirmar se 

a pesquisa em curso resultará em 
novo medicamento. Se isto ocor
rer, o que ainda depende de um 
longo período de desenvolvimen
to e testes, a Fiocruz será dona 
da tecnologia e dos royalties. Um 
contrato desse gênero é absolu

tamente incomum no Brasil e no 
exterior. Para fazer o medicamen
to, no entanto, é quase certo que 
a Fiocruz necessitará ajuda. A limi
tação da capacidade de produção 
de novas drogas do Instituto ficou 
evidente com a recente tentativa 
de fabricação do genérico do an
tiretroviral Efavirenz. 

Em maio de 2007, sob a ale
gação de abuso do poder econô
mico o Ministério da Saúde licen
ciou compulsoriamente a paten
te da multinacional farmacêutica 
Merk. Quando o governo incum
biu a Fiocruz de sua produção a 
saída foi, a um só tempo, solução 
e problema. “O sistema de PI exi
ge que os medicamentos da pa
tente licenciada cheguem ao mer
cado no prazo de um ano. Mas o 
processo é muito mais demora
do”, conta Maria Elza Possas. 

No primeiro lote fabricado, o 
medicamento não passou nos tes
tes clínicos, o que acabou atrasan
do – e muito – a entrega dos com
primidos aos pacientes. O remédio 

umA dAs mAiorEs EmprEsAs dE 

BiotEcnoLoGiA do mundo, A nortE-

AmEricAnA GEnzYmE FEcHou umA 

pArcEriA com A Fiocruz pArA 

pEsquisAr rEmÉdios nAcionAis pArA 

comBAtEr A doEnçA dE cHAGAs
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só chegará ao mercado em 2009, 
de acordo com o novo cronogra
ma. “A produção de um remédio 
está sustentada no tripé seguran-

ça-eficácia e qualidade, isso falta à 
Fiocruz e a todos os laboratórios 
públicos”, explica Eliana Tamelião, 
da Genzyme”. “Custa caro fazer ci
ência no mundo, estamos falando 
de US$ 800 mil a US$ 1 bilhão de 
dólares”. Mas o importante, se
gundo ela, é que a Fiocruz está 
ganhando experiência e aumen
tando sua capacidade de com
preender os problemas enfrenta

dos pelos laboratórios privados.
De fato, o primeiro passo da 

Fiocruz foi dado. Ainda é pouco, 
mas já é um alento para uma ins
tituição que se acostumou a jo
gar a pesquisa científica na gave
ta. Estruturada em 1986, quando 
ainda predominava uma cultu
ra contrária à Propriedade Inte
lectual no meio acadêmico e nos 
centros de pesquisa públicos do 
País, a Gestec solicitou nos últi
mos 20 anos um total de 100 pa
tentes prioritárias para as ino
vações desenvolvidas nas ban

cadas do Instituto. Foram, por
tanto, na média, cinco patentes 
por ano, ou uma a cada dois me
ses e meio. O índice, visto isola
damente, sem sombra de dúvida 
era muito bom. Visto de perto, 
porém, o quadro é outro. 

Tecnologia anódina
Das 100 patentes concedidas, 

20 foram abandonadas e os pa
gamentos suspensos. Outras dez, 
que abocanhavam parte do orça
mento da Gestec, sugerem, em 
uma análise preliminar, ter me
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nos de cinco anos de vida. Além 
disso, em duas décadas, a entida
de só conseguiu transformar duas 
das 100 patentes em produtos. 
Traduzindo: a Fiocruz nunca obte
ve retorno aos seus investimentos 
na forma de royalties. Pior. O nível 
tecnológico dos produtos é anó
dino, em se tratando da Fiocruz. A 
primeira patente é um modelo de 
utilidade do jogo infantil ZigZag, 
também protegido por direito au
toral. A segunda é a da vela de an
diroba, produzida a partir da se
mente da fruta da árvore amazô

cAstELo dA ciênciA

Fincado ao lado da movimentada e nervosa Avenida Brasil, no bairro de Mangui
nhos, na zona norte da cidade, está um dos prédios mais bonitos do Rio de Janeiro. O 
castelo mourisco, que abriga a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) impressiona até mes
mo os menos atentos às questões da arquitetura. Com suas duas torres e galerias, a 
construção eclética mistura o feitio dos palácios ingleses da época Elisabetana com o 
estilo neomourisco, exibido nos belíssimos mosaicos de seus pisos, tetos e paredes.

Foi o cientista Oswaldo Cruz quem começou a esboçar esta majestosa construção 
em 1904 , sem imaginar que o Instituto viria a se tornar o mais importante centro de 
pesquisa na área biomédica do Brasil e da América Latina. Hoje ao lado do castelo Mou
risco estão erguidas outras 13 construções que abrigam o vasto mundo científico e tec
nológico da Fiocruz. Entre eles os institutos BioManguinhos e o Instituto de Tecnolo
gia em Fármacos (Farmanguinhos), que desenvolvem boa parte das pesquisas biológi
cas, biomédicas, clínicas e de saúde pública. 

Com o apoio tecnológico de empresas mundiais os dois institutos produzem 47% 
das vacinas consumidas no Brasil, além de soros, kits de reativos e medicamentos para 
as chamadas doenças negligenciadas que atingem milhares de pessoas ao redor do 
mundo. A Fiocruz conta com representações em sete estados brasileiros. E depois de 
ser credenciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como referência na produ
ção de vacinas e kits de reativos, ultrapassou as fronteiras nacionais e hoje sua produ
ção abastece os mercados de 50 países.

nica de mesmo nome e que seria 
um repelente natural contra mos
quitos, inclusive do transmissor da 
dengue. O produto, bastante sim
ples, passou a ser desenvolvido 
em fundos de quintal, sem os cui
dados com a qualidade e a segu
rança recomendados pela Fiocruz, 
o que rende até hoje dores de ca
beça à Fundação. Todas as recla
mações dos consumidores sobre 
as imperfeições do produto reca
em sobre a detentora da patente.

Contada nos seus detalhes, a 
história das patentes da Fiocruz 

é ainda mais absurda, uma sú
mula de quase tudo o que não 
deveria ocorrer no uso do siste
ma. As 100 patentes da Funda
ção, na verdade, geram prejuí
zo, já que há obrigatoriedade de 
pagamento de taxas de anuida
de ao Instituto Nacional da Pro
priedade Intelectual (INPI) e des
pesas mensais consideráveis com 
honorários de advogados dos es
critórios especializados em Pro
priedade Intelectual. A reação, 
afinal, embora tardia é muito 
bem vinda. pe
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um novo modELo dE  
nEGócios pArA A sÉtimA ArtE
sTEvE sOLOT
pREsIDENTE DO COMITê DE pROpRIEDADE INTELECTUAL DA CâMARA DO COMéRCIO AMERICANA – RIO

O advento da mídia digital e 
das tecnologias de conver

são aumentou incrivelmente as 
preocupações de organizações de
pendentes de direitos autorais, es
pecialmente dentro das indústrias 
da música e do cinema. O uso de 
computadores como utensílios do
mésticos tornou conveniente para 
os consumidores converter mídia 

(com ou sem direitos autorais) ori
ginalmente física/analógica em for
mato digital. Isso, a despeito de a 
mídia analógica inevitavelmente 
perdr qualidade com cada geração 
de cópia, enquanto que os arqui
vos digitais podem ser duplicados 
em um número ilimitado de vezes 
sem degradação da qualidade.

Combinado com a internet e 

com as ferramentas de comparti
lhamento de arquivo popular, esse 
processo (chamado ripping) facilitou 
a distribuição nãoautorizada de có
pias de mídia digital protegidas por 
direito autoral, produzindo a cha
mada pirataria digital. Com efeito, 
as organizações que dependem de 
direitos autorais consideram todo 
consumidor que tenha uma cone
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mercadorias tais como DVDs.

• A pirataria na Internet soma 
38%.

Pesquisas recentes indicam 
que a pirataria de filmes online 
está aumentando rapidamente. A 
facilidade cada vez maior em se 
baixar filmes através de tecnolo
gias de compressão e banda lar
ga, juntamente com a percepção 
dos altos preços dos ingressos de 
cinema e a grande disponibilida
de de filmes online, são constan
temente citados como fatores que 
levam consumidores a fazer do
wnloads. Por este motivo, o foco 
principal da indústria atual é redu
zir os downloads e distribuição ile
gal via redes P2P.

A MPAA recomendou que 
houvesse um esforço conjunto 
das indústrias de entretenimen
to e tecnologia a fim de encon
trar bases comuns na tecnologia 
de gestão de direitos digitais. Essa 
abordagem aliviaria os problemas 
com sistemas DRM diferentes que 
não interoperam ou confundem 
consumidores com suas limita
ções. A nova posição da indústria 
suporta a “cópia gerenciada”. Com 
a DRM padronizada, seria permi
tido aos usuários tirar filmes de 
um DVD e o assistir em um PC ou 
em um dispositivo portátil basea
dos no compromisso da indústria 
quanto a um novo padrão DRM 
para DVDs que não possibilita có

re multimídia QuickTime e é usado 
pelo iPhone, iPod, iTunes e Loja iTu
nes. 

• Advanced Access Content 
System (AACS) – usado em HD 
DVD e Discos BluRay, este sistema 
DRM foi desenvolvido pelo Admi
nistrador de Licenciamento AACS, 
um consórcio que inclui a Disney, 
a Intel, a Microsoft, a Matsushita 
(Panasonic), a Warner Brothers, a 
IBM, a Toshiba e a Sony.

 Devido ao modelo de negócios 
atual usado pela indústria de fil
mes, com sua seqüência básica de 
lançamento de longametragem, a 
pirataria permanece a preocupação 
mais significativa dessa indústria. 
O estudo LEK de 2005 LEK, enco
mendado pela Motion Picture Asso-

ciation of America (MPAA), que re
presenta os principais estúdios de 
Hollywood, mostra o seguinte:

• Em 2005, a indústria mundial 
do cinema, incluindo produtores, 
distribuidores, exibidores, locado
ras e operadoras de payperview 
estrangeiros e nacionais, perdeu 
US$ 18,2 bilhões com a pirataria. 

• Os principais estúdios cine
matográficos dos EUA perderam 
US$ 6,1 bilhões com a pirataria no 
mundo inteiro. 

• 80% dessas perdas resultaram 
de pirataria em países estrangeiros 
e 20% de pirataria nos EUA. 

• 62% das perdas totais da in
dústria resultaram da pirataria de 

pEsquisAs rEcEntEs indicAm quE  
A pirAtAriA dE FiLmEs onLinE EstÁ 

AumEntAndo rApidAmEntE

xão com a Internet como um “cen
tro de distribuição em potencial” de 
cópias nãoautorizadas.

Um dos instrumentos conheci
dos no combate às cópias nãoau
torizadas é a DRM, que pode ser 
definida como processos e/ou tec
nologias de gestão de direitos di
gitais. Esta ferramenta descreve e 
identifica conteúdo digital subor
dinado às regras de uso estabele
cidas pelos detentores dos direitos 
ou prescritos pela legislação de 
Propriedade Intelectual e tentam 
impedir o acesso, cópia ou con
versão para outros formatos por 
usuários finais. Mais comumente 
adotada pela indústria do entrete
nimento, a DRM também tem sido 
utilizada por distribuidores de mú
sica online, tais como a Loja iTu
nes da Apple, assim como certas 
editoras de livros digitais. 

A popularidade dos sistemas 
de gravação de vídeo digital com 
time-shifting, tais como TiVo fez 
com que vários produtores de te
levisão também impusessem or
dens DRM para aparelhos de con
sumo eletrônico para controlar o 
acesso ao conteúdo de transmis
são livre de seus shows. Exemplos 
de DRM aplicada a filmes e música:

• Content Scrambling System (CSS) 
– usado em DVDs (desde 1996). 

• “Protected Media Path” – usa
do pelo Microsoft Windows Vista 
para impedir que conteúdo com 
restrição DRM possa ser executado 
com software não assinado, impe
dindo, dessa forma que o softwa
re não assinado acesse o conteúdo. 

• FairPlay – versão da Apple 
para gestão de direitos de músi
cas baixadas a partir da Loja iTu
nes. FairPlay é instalado no softwa
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pia. Um outro passo recente e sig
nificativo foi a decisão da MPAA 
em unirse à Internet2, um con
sórcio sem fins lucrativos de 206 
universidades, participantes da in
dústria e governo para desenvol
ver tecnologias e aplicativos de 
rede avançados. A parceria com a 
Internet2 é uma oportunidade im
portante para cooperação para li
gar novos modelos de entrega à 
proteção de conteúdo.

É fato que para se chegar a 
uma interoperabilidade universal 
seriapreciso enorme nível de co
operação entre os estúdios, usuá
rios, fabricantes de aparelhos ele
trônicos e de software DRM, tais 
como a Apple e a Microsoft. Até 
aqui, os interesses divergentes das 
indústrias impediram tal acordo, 
resultando em uma gama variada 
de conteúdo possível de ser bai
xada, múltiplas tecnologias DRM, 
e inúmeros dispositivos incompa
tíveis – o que garante que o de
bate sobre “possibilitar o uso legal 
de cópias para uso pessoal” x. “a 
distribuição de cópias como pira
taria” irá continuar. 

Por exemplo, no mês passado, 
a RealNetworks anunciou o lança
mento do RealDVD, um novo pro
grama de software oferecendo 
pela primeira vez um modo sim
ples e “ostensivamente” legal de 
copiar filmes e shows de TV a par
tir de DVDs. A RealDVD preserve 
as proteções de direitos autorais 
da DRM no DVD para que o con
teúdo não possa ser enviado pela 
Internet. No entanto, o software 
não possibilita que os consumi
dores copiem DVDs alugados. 

O lançamento do RealDVD 
provocou imediatamente várias 

ações: a RealNetworks processou 
a MPAA por “ameaças” que rece
beu da maioria dos estúdios de ci
nema; a MPAA, por sua vez, tam
bém processou a RealNetworks, 
alegando que o RealDVD permite 
que um modelo rent, rip, and re-

turn, que permite que os usuários 
burlem o DRM Content Scramble 
System embutido (CSS). Como po
demos observar, embora a indús
tria reconheça a importância para 
o consumidor da interoperabili
dade e da interface amigável da 
DRM, não existe nenhum acordo 
em relação ao modo como vai se 
abordar a situação à vista. 

Está claro que a tecnologia digi
tal oferece enormes oportunidades 
para a indústria cinematográfica, 
dado seu enorme potencial para 
novas formas de produção e distri
buição de conteúdo que beneficia 
produtores, distribuidores e con
sumidores de conteúdo da mesma 
maneira. Mas está claro também 
que, sem um modelo de negócios 
adequado, as novas tecnologias e 
a penetração acelerada de banda 
larga também representam uma 
ameaça à estabilidade e ao futuro 
da indústria. O espectro da indús
tria da música com sua dramática 

queda nos lucros, devido à prolife
ração de compartilhamento de ar
quivos ilegais pela Internet, apare
ce como um alerta. As escolhas e 
a flexibilidade oferecidas pela tec
nologia digital são simplesmente 
atraentes demais aos consumido
res. No mundo acelerado de hoje, 
onde cópias – e satisfação – são al
cançadas instantaneamente, con
sumidores impacientes irão, cada 
vez mais, voltarse para fontes não 
autorizadas de conteúdo, se não 
têm acesso a uma alternativa ra
zoável. A tecnologia DRM sozinha 
não é a solução – o conflito entre 
os modelos de negócio atuais e a 
acessibilidade do consumidor ao 
conteúdo permanece, independen
temente da tecnologia de proteção 
à cópia, DRMs e disputas legais. 

A indústria  do audiovisual deve 
abraçar a tecnologia digital e elabo
rar um modelo de negócio padroni
zado e “amigável” que ofereça aos 
consumidores a variedade de pro
dutos que desejam sem um DRM 
excessivamente restritivo, a um pre
ço razoável. Uma das lições da tec
nologia digital é que, uma vez que o 
“gênio tenha saído da garrafa,” não 
importa o quanto você tente, não há 
como fazêlo retornar a ela. pe

steve.solot@gmail.com
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Veja
a segunda
revista
do Brasil
no IVC.

O último IVC confi rma: Seleções
é a segunda maior revista do país.
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o mErcAdo BrAsiLEiro dE pi crEscE no rAstro dA 

LEGisLAção dE propriEdAdE industriAL E dA LEi dE inovAção. 

EnquAnto AumEntA o nÚmEro dE rEGistros dE mArcAs 

E pAtEntEs no inpi, EmprEsAs criAm dEpArtAmEntos E 

dirEtoriAs voLtAdos pArA A propriEdAdE intELEctuAL. 

no cAmpo dA AdvocAciA, Escritórios quE AtuAm Em 

outros rAmos do dirEito EstrÉiAm no nEGócio E os mAis 

trAdicionAis vão AmpLiAndo suAs EstruturAs. 

o BusinEss  
dA invEnção  
Em ALtA
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D urante muito tempo, a Pro
priedade Intelectual era gre

go para o setor privado brasileiro. 
Poucas empresas preocupavam
se em registrar uma marca, de
positar uma patente ou defender 
o direito autoral de uma obra. Os 
processos que se acumulavam no 
Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI), o órgão regulador 
por excelência deste mercado, di
ziam mais respeito a grifes famosas 
com sede em países onde há mui
to se protegia os inventores e suas 
invenções. Os poucos escritórios 
de advocacia especializados em PI 
tratavam de apropriação indébi
ta de marcas. Não havia quase re
pressão à pirataria, que corria solta.

Desde 1996, quando o Brasil 
passou a ter uma Lei de Proprie
dade Industrial, com proteção às 
marcas, patentes, direito autoral 
e software, esse cenário começou 
a mudar. O ramo do Direito que 
trata da Propriedade Intelectual 
cresceu, com o aparecimento de 
novas bancas de advocacia e va
ras especializadas. O crescimen
to da economia em mercado glo
balizado ensejou maior interesse 
pela proteção das invenções, co
nhecimentos, produtos e tecno
logias. Empresas como Petrobras, 
Embrapa, Usiminas, Vale, Unilever, 
Natura e Arno aparecem no topo 
do ranking do INPI como as que 
mais depositam pedidos de pa

tentes e outras, como a Embraer, 
já estão criando diretorias ou de
partamentos de PI.

A conseqüência desta movi
mentação, como não poderia dei
xar de ser, é o aumento, por par
te das empresas, dos investimentos 
em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D). No caso da Vale, o montan
te cresce vertiginosamente a cada 
ano e atinge cifras altíssimas. Em 
2008 o total destinado à P&D é de 
US$ 884 milhões, valor 17% supe
rior aos US$ 741 milhões de 2007.

A Usiminas, líder de cartas pa
tente na América Latina investiu 
em 2007 R$ 25 milhões em pesqui
sa, superando em R$ 10 milhões o 
valor destinado à área há 10 anos. 
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ética concorrencial

A Natura, empresa que se vem in
ternacionalizando a passos largos, 
investe anualmente 3% de seu fa
turamento líquido em atividades 
de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. Em 2007, a receita líqui
da ultrapassou os R$ 3 bilhões.

Os números do INPI confir
mam o crescimento: em 2007 fo
ram depositados 24.107 pedidos 
de patentes, o que representa um 
crescimento de 25% nos últimos 
10 anos, quando o total de pa
tentes ultrapassava a marca dos 
19 mil pedidos. Curiosamente, a 
campeã de depósitos não é uma 
empresa privada, como aconte
ce nos países mais desenvolvidos, 
mas uma universidade. A Uni
camp, que lidera a lista, até a úl
tima medição, realizada em 2003, 
tinha 191 depósitos. O segundo 
lugar é da Petrobras, com 177; se

tenimento, sobretudo após a reto
mada do cinema nacional e com 
o aumento da quantidade de sho
ws de artistas estrangeiros no País. 
A privatização da telefonia, que 
trouxe um aumento da publicida
de comparativa e, muitas vezes, 
enganosa, também fez aumentar 
o número de conflitos. “Nos Esta
dos Unidos sempre houve a publi
cidade comparativa, mas no Brasil 
sendo agressiva, como vem acon
tecendo com a telefonia, a opinião 
pública rejeita”, diz Rocha.

O crescimento do mercado de 
PI vem impactando sobremaneira 
o mercado de advocacia. Escritó
rios tradicionais de PI, como Dan
nemann, Siemsen Bigler & Ipanema 
Moreira, Daniel Advogados e Mon
sen Leonardos, aumentaram suas 
carteiras de clientes, mas, por ou
tro lado, estão sofrendo concorrên
cia dos novos entrantes no negó
cio. Outros, como o Siqueira Cas
tro, para atender a demanda refor
çaram sua equipe com a contrata
ção de advogados especializados 
em PI. “A partir da segunda meta
de da década passada, as empre
sas precisaram começar a valori
zar seus produtos, se diferencian
do e criando características e no
mes únicos e, com isso, veio a pre
ocupação com a proteção desses 
produtos”, diz Rodrigo Ouro Pre
to Santos, atualmente responsável 
pelo comando da área de PI no Si
queira Castro.

Há pouco mais de três meses 
na nova função, o advogado atu
ava há mais de 11 anos em um 
escritório “butique” de PI, até ser 
contratado para desenvolver a até 
então restrita área nas sedes do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. A 
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guida pela Arno (148), Multibras 
(110), Semeato (100) e Vale (89). 
Como é exigido um tempo de si
gilo para divulgação dos regis
tros, a próxima medição será fei
ta no fim deste ano, quando po
dem aparecer algumas mudanças 
na classificação.

Setores como o químico, tecno
logia da informação e, principalmen
te, o farmacêutico estão entre os que 
mais têm investido em PI. “O aumen
to da demanda na área de genéricos 
faz com que haja uma movimenta
ção muito grande no nicho farma
cêutico”, explica o advogado Valdir 
Rocha, do escritório Veirano Advo
gados. “Com as patentes expirando, 
outros laboratórios podem gerar ge
néricos desses produtos”.

No campo do direito autoral, 
é digno de registro o crescimen
to da indústria brasileira do entre
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equipe conta hoje com cinco pro
fissionais entre advogados, enge
nheiros e estagiários que recebem 
o apoio de equipes de outras áre
as do escritório para demandas 
mais específicas. A expectativa é 
que a nova área contribua para a 
previsão de crescimento de 30% 
do escritório para o ano de 2008.

Unir forças e contratar um pro
fissional experiente também foi a 
estratégia do Felsberg & Associados 
visando a dar um upgrade na com
petitividade com o resto do mer
cado. Dono também de uma “bu
tique” de PI chamada Marca Viva, 
há 20 anos no mercado, Ernani Gui
marães migrou para o escritório 
em uma espécie de fusão, levando 
sua experiência e carteira de clien
tes, que se somou à do Felsberg. O 
aumento da demanda do mercado 
e a carência por um atendimento 
mais personalizado nessa área mo
tivaram o tradicional escritório à fu
são. “Iniciamos esse trabalho há um 
ano e meio e já temos um time de 
10 advogados cuidando de marcas 
e patentes, tecnologia e concorrên
cia desleal, entre outros”, diz Guima
rães. “Nossa meta é dobrar a equipe 
em um prazo de dois anos”.

Embora o crescimento da de
manda por parte das empresas es

teja enchendo os olhos dos escri
tórios, ainda há alguma carência 
de profissionais de PI no mercado, 
cujo perfil inclui, além de conheci
mento técnico, experiência de mer
cado e uma carteira de clientes. 
“Ainda há uma deficiência na for
mação de profissionais nessa área 
no Brasil”, diz Guimarães. Além dis
so, acrescenta o advogado, manter 
uma área de Propriedade Intelectu
al custa caro. É necessário uma es
trutura forte para estar antenado 
com as leis internacionais, softwa
res especializados para buscas e lei
tura das marcas e treinamento de 
pessoal. “Acredito que a necessida
de de atender a essas condições vá 
brecar a migração desenfreada dos 
escritórios de advocacia para essa 
área”. Por enquanto não brecou.

O visionário
Em 1972, quando o estagiário 

de Direito Ronaldo Veirano enga
tinhava na profissão, a Proprieda
de Intelectual era apenas uma área 
promissora da advocacia empresa
rial. Depois de concluir uma pós
graduação na área, Veirano funda
ria seu próprio negócio, através de 
uma parceria com o escritório Baker 
& Mackenzie, que o tornaria um dos 
pioneiros no Brasil nessa área. 

Até 96, o Veirano Advogados 
operou em parceria com o escritó
rio americano, atendendo principal
mente a uma carteira de clientes do 
exterior. Nesse ano o escritório bra
sileiro optou por seguir uma carrei
ra solo e, passou a atender também 
empresas brasileiras que começa
vam a ascender na área de inova
ção, mas ainda com uma equipe 
restrita, de apenas dois advogados.

Hoje, com uma equipe de 47 
profissionais, sendo 16 advoga
dos, cinco técnicos em patentes e 
26 estagiários, correspondentes a 
10% do total de profissionais do 
escritório Veirano Advogados, Ro
naldo pode ser considerado um 
visionário. Com uma carteira de 
5 mil clientes, da qual 20% refe
remse a PI, divididos igualmen
te entre nacionais e internacio
nais, nesta área o Veirano Advo
gados atua em direito do entrete
nimento, franchising, direito auto
ral, tecnologia da informação, pa
tentes, cultivares, biotecnologia, 
entre outros relacionados à PI. “Ao 
longo deste caminho, contratamos 
seniores, agregamos conhecimen
to de outras áreas conexas e inves
timos muito na área”, conta Valdir 
Rocha, responsável pela área de PI 
do escritório. pe



52 propriedade & ética

rEFLExoEs  
soBrE o mArKEtinG 
dE EmBoscAdA 
pAULO pARENTE MARQUEs MENDEs
sÓCIO DO EsCRITÓRIO DI BLAsI, pARENTE, vAZ E DIAs & AssOCIADOs

marketing
rE

FL
Ex

oE
s 

so
Br

E 
o 

m
Ar

KE
ti

nG
 d

E 
Em

Bo
sc

Ad
A 



53propriedade & ética

pAULO pARENTE MARQUEs MENDEs
sÓCIO DO EsCRITÓRIO DI BLAsI, pARENTE, vAZ E DIAs & AssOCIADOs

ca se fundamenta em três gran
des vetores: 1) promoção publici
tária; 2) usufruir do prestígio e sta
tus do evento sem a autorização 
dos seus organizadores e de seus 
patrocinadores; 3) criar a falsa im
pressão de associação ou partici
pação legítima no evento.

Na prática, o ambush marketing 
pode ocorrer, não apenas por meio 
da reprodução e imitação não au
torizada de sinais, símbolos e de
nominações associadas a um even
to. Está presente, ainda, em produ
tos e serviços de terceiros, na divul
gação e promoção de slogans si
milares ao evento, como também 
mediante o patrocínio de trans
missões televisivas e de entrevis
tas com atletas, entre outros. 

Por essa razão, surge a neces
sidade de se assegurar que pesso
as físicas ou jurídicas não se apro
veitem indevidamente do prestí
gio e status desses eventos, bem 
como o de tutelar os direitos e in
teresses das entidades patrocina
doras. Segundo informações obti
das em sites especializados sobre o 
tema, no caso dos Jogos Olímpicos, 
as receitas provenientes de entida
des patrocinadoras representam 
atualmente a segunda maior fon
te de rendimento do evento, fican
do atrás somente daquelas prove
nientes de transmissões televisivas. 

Para os Jogos Olímpicos de Pe
quim, estimase que os montan
tes investidos em publicidade pe

dial, superando os 3.9 bilhões dos 
espectadores dos Jogos de Atenas 
e os 3.6 bilhões de Sydney. 

Por trás da prática de ambush 

marketing há o simples desejo de 
promoção publicitária de uma em
presa, atividade, marca, produto 
ou serviço, com o intuito de usu
fruir do prestígio, status e valores 
do evento e/ou criar a impressão, 
que na verdade é falsa, de associa
ção ou participação legítima com 
o evento e seus organizadores e 
patrocinadores. Em termos eco
nômicos, é a relação custo/ bene
fício ideal: reconhecimento e visi
bilidade máxima a um custo prati
camente nulo.

Vale recordar o momento em 
que, na cerimônia de abertura dos 
Jogos de Pequim, o exatleta chi
nês Li Ning acende a grande tocha 
olímpica. O ginasta, proprietário de 
uma das marcas de artigos despor
tivos e calçados mais conhecidas 
na China, a Li Ning, concorre com 
a Nike e a Adidas na disputa por 
um mercado de aproximadamen
te 1.3 bilhão de consumidores. Ora, 
atrás apenas dos Estados Unidos, a 
China é o mais importante merca
do de produtos esportivos destas 
empresas, segundo declarações de 
seus próprios representantes. 

Esse exemplo demonstra a 
elasticidade, a versatilidade, o di
namismo e a sinuosidade com 
que o ambush marketing se apre
senta. Na sua essência, esta práti

C om o término dos Jogos de 
Pequim, a realização da Copa 

do Mundo no Brasil, em 2014, e 
a candidatura do Rio de Janeiro 
para sediar os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos em 2016, é oportu
no dedicar algumas linhas sobre o 
ambush mar keting, que, cada vez 
mais, tem chamado a atenção de 
todos os agentes envolvidos em 
eventos de grande magnitude. 

O ambush marketing, ou “pu
blicidade por emboscada”, numa 
tradução livre, sem rigor concei
tual, é uma forma de marketing 
na qual as empresas procuram 
pegar carona do prestígio e sta
tus do evento à revelia dos seus 
organizadores e/ou tentam criar 
a impressão de se apresentarem 
como patrocinadores oficiais, 
apesar de não o serem. E embo
ra apareça com mais força duran
te a realização dos grandes espe
táculos esportivos, esta prática 
pode se manifestar em eventos 
variados, como “Oi Noites Cario
cas”, “Rock in Rio”, “TIM Festival”, 
“Fashion Rio” ou mesmo em sho
ws, como os da Madonna ou dos 
Rolling Stones. 

A razão para o contínuo cresci
mento dessa prática é óbvia: o ele
vado público que participa des
ses eventos, assim como a audiên
cia proporcionada pela transmis
são televisiva e por outros meio de 
comunicação, que envolvem nú
meros demasiadamente relevan
tes para serem subestimados por 
qualquer agente econômico e pelo 
mercado publicitário. Estimase, 
por exemplo, que os Jogos Olímpi
cos de Pequim foram assistidos por 
4.7 bilhões de pessoas, aproxima
damente 70% da população mun

nA prÁticA dE AmBusH mArKEtinG HÁ o dEsEJo 
dE promoção puBLicitÁriA dE umA EmprEsA, 

AtividAdE, mArcA, produto ou sErviço
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los 12 maiores sponsors do evento 
tenham atingido a cifra aproxima
da de US$ 866 milhões. Destaque
se a participação da CocaCola, 
com gastos entre US$ 75 milhões 
e US$ 90 milhões, e a Adidas com 
expressivos US$ 250 milhões.

Um estudo recente demons
trou que, com o golpe publicitário 
de Li Ning, a custo zero, a visibili
dade da sua marca diante o con
sumidor chinês subiu de 8% para 
20%. A CocaCola, por sua vez, te
ria tido um acréscimo de 28% para 
mais de 50% e a Adidas de 16% 
para 38%.

Diante de verbas astronômi
cas envolvidas e a necessidade de 
garantir o retorno desse investi
mento, traduzido na visibilidade 
e reconhecimento de suas mar
cas pelo consumidor, há que se 
assegurar aos organizadores do 
evento e, em especial, às empre
sas patrocinadoras que efetiva
mente viabilizam a sua realização, 
um teto mínimo de proteção con
tra práticas de ambush marketing, 

sob pena de se perder tão valio
sa fonte de receita. Dessa manei
ra, para certas organizações como 
a Federação Internacional de Fute
bol Association e o Comitê Olímpi
co Internacional, a adoção de me
didas legais suscetíveis de preve
nir e/ou reprimir esse fenômeno 
constitui um dos mais relevantes 
quesitos de avaliação na escolha 
dos países e das cidades que de
verão sediar esses eventos. 

A experiência legislativa chine
sa, a portuguesa (com a Copa da 
Europa de 2004), a italiana (com 
os Jogos de Inverno de Turim em 
2006), a canadense (com os Jogos 
Olímpicos de Inverno em 2010), a 
sulafricana (com a Copa do Mun
do de 2010) e a do Reino Unido 
(com os Jogos Olímpicos de 2012), 
refletem a preocupação das enti
dades organizadoras e dos países 
e cidades candidatas na prevenção 
e combate do ambush marketing.

No Brasil, o tratamento legal 
contra a essa prática ainda é tími
do diante da audácia de seus pro

motores. Aliás, podese mesmo 
afirmar que a proteção conferida 
pelo Art. 15 da Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998, mais conhecida 
por Lei Pelé, que atribui ao Comitê 
Olímpico e Paraolímpico Brasileiro 
o direito ao uso exclusivo de ban
deiras, denominações, hinos e sím
bolos referentes aos Jogos Olímpi
cos e Paraolímpicos, ainda é rela
tivamente limitada. Com efeito, o 
§ 4º. do Art. 14, do referido diplo
ma legal adianta que é proibido 
o registro e uso de sinal que inte
gre símbolo, hino e lema olímpico, 
para qualquer finalidade.

A proteção conferida pela pre
sente lei contra as práticas de am-

bush marketing encontra, desde 
logo, dois obstáculos: 1) a tutela 
se destina somente a sinais asso
ciados a Jogos Olímpicos e Parao
límpicos, e não à generalidade dos 
eventos, tal como a Copa do Mun
do e; 2) as práticas de ambush ma-

rketing vão além da reprodução, 
imitação, registro e uso desses si
nais. Encontrase ainda no Código 
Brasileiro de AutoRegulamenta
ção Publicitária, referência expres
sa a esse fenômeno, notadamen
te no art. 31, o qual se transcreve:

Este Código condena os provei-

tos publicitários indevidos e ilegíti-

mos, obtidos por meio de “carona” 

e/ou “emboscada”, mediante inva-

são do espaço editorial ou comer-

cial de veículo de comunicação.

Parágrafo único: Consideram-

se indevidos e ilegítimos os provei-

tos publicitários obtidos:

mediante o emprego de qual-

quer artifício ou ardil;

sem amparo em contrato regu-

lar celebrado entre partes legítimas, 

dispondo sobre o objeto licito;

no BrAsiL, o trAtAmEnto LEGAL contrA o 
AmBusH mArKEtinG AindA É tÍmido
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sem a prévia concordância do 

veí culo de comunicação e dos demais 

titulares dos direitos envolvidos.

Não obstante o louvável esfor
ço do Conselho Nacional de Auto
Regulamentação Publicitária em 
regulamentar tão espinhoso as
sunto, a realidade demonstra que 
as mutações do ambush marketing 
vão além dos termos do artigo 31. 
O ocorrido nos Jogos de Barcelona 
em 1992, ocasião em que a Nike pa
trocinou conferências de imprensa 
da equipe norteamericana de bas
quetebol, muito embora o patroci
nador oficial fosse a Reebok, bem 
como o caso de Li Ning em Pequim, 
são exemplos claros desta prática.

Cumpre lembrar que o Código 
Brasileiro de AutoRegulamentação 
Publicitária não tem força de lei, vis
to que constitui objeto de autore
gulação do setor publicitário. É eficaz 
apenas perante seus associados, ain
da que suas decisões sejam, em sua 
grande maioria, acatadas administra
tivamente. As sanções previstas no 
artigo 50 pela violação de suas nor
mas se circunscrevem à advertência, 
recomendação e divulgação da posi
ção do Conar nos veículos de comu
nicação, caso o anunciante não acate 
as medidas e providências propostas. 

Há ainda quem vislumbre a possi
bilidade de se aplicar as normas cons
tantes na Lei 9.279/96 (regula os direi
tos e obrigações referentes à proprie
dade industrial), notadamente no que 
se refere ao instituto das marcas e da 
concorrência desleal. Muito embo
ra essa Lei possa ser aplicada, o am-

bush marketing vai muito além da re
produção e/ou imitação de sinais as
sociados a eventos e a evidentes ca
sos de concorrência desleal ou, ainda, 

o que a doutrina define como apro
veitamento parasitário.

Podese combater o ambush 

marketing, ainda, mediante a apli
cação dos dispositivos previstos no 
art. 186 e seguintes do Código Civil, 
o qual alcança uma gama ilimitada 
de ações e omissões. Por ser genéri
co e não dispor precisamente sobre 
os requisitos essenciais do ambush 

marketing e nem estabelecer san
ções especiais para inibir essa prá
tica, acabase por fomentar o enri
quecimento ilícito e indevido. 

Mesmo com a aplicação das me
didas elencadas acima, o atual qua
dro legal não proporciona ou asse
gura aos organizadores e às empre
sas patrocinadoras dos eventos os 
meios rápidos e eficazes para preve
nir ou reprimir essas práticas.

Assim, com a realização da Copa 
do Mundo no Brasil em 2014 e a 
candidatura do Rio de Janeiro para 
sede dos Jogos Olímpicos e Para
olímpicos em 2016, existe oportu

nidade e motivo para a criação de 
medidas legislativas e educativas no 
meio publicitário, suscetíveis de for
necer uma tutela eficaz e adequada 
contra o ambush marketing.

Para tanto, é fundamental que 
as entidades oficiais (COB, COI, 
CBF, FIFA etc.), empresas organiza
doras de eventos e os poderes Exe
cutivo, Legislativo e Judiciário, bem 
como as entidades representativas 
da sociedade civil, estejam unidos. 
As experiências negativas do pas
sado – no Brasil e em outros paí
ses – não podem afastar os inves
timentos necessários para que os 
eventos sejam bemsucedidos. 

Por fim, fica a certeza de que 
todos os atores envolvidos na re
alização dos eventos, sejam cultu
rais ou esportivos – especialmente 
o da Copa do Mundo de 2014 – te
nham nas mãos, daqui para frente, 
eficientes instrumentos legais para 
inibir ou pelo menos disciplinar a 
prática do ambush mar keting. pe

paulo.parente@diblasi.com.br

ExpEriênciAs nEGAtivAs do pAssAdo não 
podEm AFAstAr  invEstimEntos
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ApEsAr dE contAr com LEGisLAção EspEcÍFicA, quE dAtA 

dE 1997, A protEção A cuLtivArEs É umA prÁticA pouco 

dissEminAdA no pAÍs. dEsdE Então, o sErviço nAcionAL dE 

protEção dE cuLtivArEs (snpc), órGão rEsponsÁvEL pELo 

cumprimEnto E AdEquAção à LEi, rEcEBEu 1.590 pEdidos 

E concEdEu 1.167. É muito pouco LEvAndo-sE Em contA A 

compEtitividAdE do AGronEGócio BrAsiLEiro.

sEmEAndo 
protEção  
E coLHEndo 
Lucro
POR ANDREA FERREIRA

cultivares
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C om a responsabilidade de 
ser uma das principais mo

las propulsoras da economia na
cional, a agricultura vem sofren
do gradativamente, nos últimos 
anos, modificações no seu modus 

operandi, principalmente no que 
diz respeito à proteção de maté
riaprima. Sancionada em 25 de 
abril de 1997, a Lei de Proteção 
de Cultivares veio regulamentar 
e garantir a Propriedade Intelec
tual sobre as inovações realizadas 
através de melhoramentos gené
ticos em vegetais. O objetivo: in
centivar a pesquisa, o desenvolvi
mento e o incremento da produ
ção agrícola e provocar o aumen

to da competitividade no agrone
gócio brasileiro.

Embora contrária ao pensa
mento de pesquisadores de ins
tituições públicas nacionais, que 
defendem que uma inovação é, 
por conseqüência, um bem pú
blico e, por isso não deve ser pas
sível de proteção, a Lei de Prote
ção de Cultivares vem modifican
do a mentalidade desses profissio
nais. “O argumento de que esses 
produtos devem estar disponíveis 
para usufruto da sociedade é ul
trapassado e compromete seria
mente o patrimônio dessas insti
tuições”, diz Daniela Aviani, coor
denadora do Serviço Nacional de 

Proteção de Cultivares (SNPC), ór
gão responsável por aplicar a lei e 
acatar os pedidos de proteção de 
cultivares no País.

Embora a passos curtos, prote
ger as inovações vem se tornan
do um costume mais freqüente. 
De 1997 a 2008, o SNPC recebeu 
1590 pedidos. Destes, 1167 tive
ram proteções concedidas, sendo 
que 1085 estão vigentes, 260 es
tão em análise e 245 foram can
celados. No primeiro ano da lei, 
foram recebidos 14 pedidos e o 
ano mais forte, até o momento, 
foi 2006, com 208 solicitações. Até 
setembro de 2008, foram protoco
lados 123 pedidos. Para Daniela, a 
proteção do patrimônio intelectu
al tem o mesmo efeito de prote
ger o material, ou seja, impede a 
apropriação indevida do que per
tence à instituição. ”A forma que 
a instituição pública disponibiliza
rá a cultivar protegida é uma de
cisão somente dela, podendo, in
clusive, ser de uso gratuito”, diz a 
coordenadora do SNPC.

As empresas estrangeiras se 
sobressaem em comparação às 
nacionais na proteção intelectual, 
pelo menos em quantidade: re
presentam 69 de um total de 116. 
Entres as 60% restantes, 34 são 
privadas e 13 públicas, estas últi
mas responsáveis pela maior parte 
(60%) das proteções concedidas. 
A Embrapa é a empresa que mais 
protege no País, com 330 cultiva
res protegidas, sendo a maior par
te em seu nome exclusivo e algu
mas em regime de parceria com 
outras instituições do setor públi
co. Além disso, a empresa tem 221 
documentos de patentes deposi
tados no INPI. 

cultivares

A FormA quE A instituição pÚBLicA 
disponiBiLizArÁ A cuLtivAr protEGidA É 
umA dEcisão somEntE dELA
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Desde a criação da Lei, o SNPC 
vem recebendo pedidos de pro
teção de 80 espécies diferentes 
de cultivares, com destaque para 
a soja, com 356 cultivares prote
gidas. De 1997 a 2003, as solici
tações eram dominadas pela soja 
e pelas grandes culturas. A partir 
de 2004, começaram a crescer as 
solicitações de proteção de plan
tas ornamentais, pelo fato de ter 
um número de espécies maior do 
que as utilizadas para alimentação 
e por serem mercadologicamente 
mais voláteis. “Como as ornamen
tais vendem de acordo com o que 
está na moda, caem em desuso 
muito rápido e acabam precisan
do inovar sempre”, explica Danie
la, do SNPC.

Dupla proteção
Se por um lado a proteção de 

cultivares está disseminada, ainda 
há resistências nas empresas que 
inovam em alteração genética em 
fazer uma proteção complemen

tar à LPC, esta com base na Lei de 
Propriedade Industrial. “Algumas 
empresas não vêem necessida
de de pagar por dois registros, o 
de cultivar e o de patente, embo
ra sejam proteções distintas, uma 
vez que uma lei protege a plan
ta e a outra a seqüência genética 
modificada”, explica o agente de 
Propriedade Industrial José Marce
lo Fernandes, do escritório Danne
mann Siemsen Bigler & Ipanema 
Moreira. “Os pagamentos de royal-

ties também são distintos”. 
Tal resistência não ocorre no 

caso das grandes empresas. Na 
Embrapa, por exemplo, a prote
ção complementar faz parte da ro
tina de proteção desde que ela se 
tornou possível, com a lei de Pro
priedade Industrial, em 1996. Para 
o supervisor da coordenadoria de 
gestão tecnológica da área de Ino
vação da Embrapa, Chang das Es
trelas, tratase de um processo na
tural dentro de empresas que se 
preocupam em proteger os resul

tados de suas inovações. “É impor
tante proteger a técnica e depois, 
lá na frente, quando a equipe que 
faz melhoramento transformála 
em uma cultivar comercial, prote
ger pela LPC e receber os royalties 
pelos dois processos”, defende.

Além da questão financei
ra, de pagar por duas proteções, 
que é constantemente levantada 
pela empresas inovadoras, outro 
obstáculo que dificulta a aceita
ção dos pesquisadores é a cultu
ra ainda arraigada no brasileiro de 
que a publicação é mais importan
te do que a proteção da invenção. 
“A cultura de proteção intelectu
al já está avançando, mas, duran
te muitos anos achavase que pa
tentear uma inovação significava 
um entreguismo ao capital inter
nacional”, diz Fernandes. “Agora já 
se percebe que a patente alavan
ca o desenvolvimento tecnológico 
do País, além de agregar valor co
mercial ao produto”.

A recomendação do advoga

um oBstÁcuLo quE diFicuLtA A 
AcEitAção dos pEsquisAdorEs É 
A cuLturA AindA ArrAiGAdA no 
BrAsiLEiro dE quE A puBLicAção 
É mAis importAntE do quE A 
protEção dA invEnção
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do é de que, em criações envol
vendo simultaneamente cultiva
res e patentes, se deposite pedi
do de proteção de cultivares no 
SNPC e, concomitantemente, pe
dido de patente no INPI. Na práti
ca, a proteção da cultivar é obtida 
de forma mais rápida que a paten
te, possibilitando ao seu depositá
rio já fazer valer seus direitos so
bre sua criação. 

Nos transgênicos, essa prote
ção complementar é de particular 
relevância, já que a seqüência ge
nética modificada pode ser prote
gida por patente e a planta trans

gênica, pela LPC. “A lei não entra 
no mérito de a cultivar ser um or
ganismo geneticamente modifi
cado ou não, o importante é que 
seja distinta, homogênea, estável 
e tenha novidade, ou seja, não te
nha sido comercializada há mais 
de um ano”, explica Daniela, do 
SNPC. “A presença de um gen 
modificado confere apenas mais 
uma característica para diferen
ciação, mas somente se ele tiver 
alguma funcionalidade”. No caso 
de um transgênico que não aten
da a um desses prérequisitos, mi
nuciosamente testados, não re

cebe a proteção de cultivar, mas 
pode ter a proteção da seqüência 
genética utilizada para a modifica
ção, através da patente.

O processo
Ter a proteção de cultivar con

cedida exige que o produto pas
se por um processo rígido e cui
dadoso e sua obtenção leva apro
ximadamente um ano. Já a análi
se de processos, que inclui o tes
te de DHE (Distingüibilidade, Ho
mogeneidade e Estabilidade), re
alizado por instituições governa
mentais no País e no exterior, leva 
em média seis meses. Os passos 
seguintes são a concessão de um 
certificado de proteção provisória 
e a abertura do prazo para impug
nação. Não havendo contestação, 
o certificado definitivo é emitido 
cinco meses depois, mas os direi
tos de propriedade já passam a 
valer desde o recebimento do cer
tificado provisório.

Durante o DHE, são realizados 
ensaios de campo para testar carac
terísticas que apontem diferenças 
claras com relação a qualquer ou
tra cultivar cuja existência na data 
do pedido de proteção seja reco
nhecida; a uniformidade entre as 
plantas dentro da mesma geração 
e a manutenção das características 
através de gerações sucessivas.

No Brasil, a proteção é válida 
por 15 anos para a maioria das es
pécies, prazo que estendese para 
18 anos para videiras, árvores fru
tíferas, florestais e ornamentais. 
As principais taxas são: pedido de 
proteção (R$ 200); emissão do cer
tificado provisório (R$ 600) e anui
dade para manutenção da prote
ção (R$ 400). pe

AGorA JÁ sE pErcEBE quE A pAtEntE 
ALAvAncA o dEsEnvoLvimEnto 
tEcnoLóGico do pAÍs, ALÉm dE AGrEGAr 
vALor comErciAL Ao produto
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comunHão com o rEsto do mundo

Por ser paísmembro da UPOV (União Internacional para Proteção das Obtenções 
Vegetais), desde 1999, o Brasil goza de reciprocidade automática com os demais 65 
países associados na garantia de proteção das cultivares brasileiras que sejam depo
sitadas em solo estrangeiro, assim como obrigase a proteger cultivares proceden
tes desses países, em igualdade de condições com os pedidos nacionais. A Conven
ção Internacional também garante intercâmbio entre os resultados das pesquisas em 
todo o mundo. 

A legislação internacional do cultivar é regida pela Convenção de 1978 da UPOV. 
“Quando recebemos um produto em que não temos especialistas no Brasil, como é o 
caso do kiwi, por exemplo, solicitamos que a autoridade de um dos paísesmembros da 
UPOV com experiência na espécie realize os testes e o contrário também acontece”, ex
plica Daniela. A proteção, que é opcional, não é suficiente para a comercialização da cul
tivar no Brasil: para isso, é necessário obter o Registro Nacional de Cultivares, que reúne 
atualmente 23 mil registros no País.
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como vALorAr o intAnGÍvEL
MARCELA WAksMAN EjNIsMAN
sÓCIA REspONsávEL pELA áREA DE pROpRIEDADE INTELECTUAL DE TOZZINIFREIRE ADvOGADOs

ThIAGO LUChEsI 
ADvOGADO NA áREA DE pROpRIEDADE INTELECTUAL DE TOZZINIFREIRE ADvOGADOs
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N os últimos meses, o sistema 
jurídico brasileiro vem so

frendo várias alterações e adapta
ções no que diz respeito à conta
bilização dos ativos das empresas. 
Essa tendência se justifica pela op
ção do Brasil de se adequar à glo
balização dos mercados, em espe
cial aos princípios e regras inter
nacionais de contabilidade. Nesse 
sentido, as novas normas alteram, 
de um lado, os padrões de conta
bilidade aplicáveis às demonstra
ções financeiras das companhias 
abertas e, de outro, estabelecem 
novos parâmetros de contabilida
de para as sociedades anônimas 
em geral.

O impacto dessas normas 
para os titulares de direitos de 
propriedade intelectual é eviden
te, tendo em vista que as novas 
normas contábeis estabelecem 
uma série de parâmetros para a 
valoração de ativos intangíveis, 
nos quais se incluem as marcas, 
as patentes, os direitos de autor 
e outros direitos que recaiam so
bre criações intelectuais.

Atualmente, os direitos de 
propriedade intelectual (PI) são 
considerados importantes ativos 
para o desenvolvimento da ativi
dade econômica das empresas. 
Os administradores de direitos de 
PI são, mais do que nunca, com
pelidos a lidar não somente com 
a proteção de tais direitos, mas 

também com a valoração de ati
vos intangíveis em geral.

De acordo com o que determi
nam os princípios gerais de con
tabilidade, os bens intangíveis são 
ativos que não têm substância fí
sica, contudo garantem direitos e 
vantagens econômicas ao seu ti
tular, sendo inseparáveis da pró
pria empresa. Destacadamente, 
os atuais padrões internacionais 
de contabilidade têm detalhado 
novos regramentos para a inclu
são dos ativos de PI nas demons
trações financeiras, dada a neces
sidade de fornecer aos investido
res informações operacionais de 
melhor qualidade aliadas à maior 
transparência.

É importante ressaltar que, 
embora as novas regras sejam 
destinadas às companhias abertas 
e às sociedades anônimas, a inten
ção das autoridades fiscais e con
tábeis brasileiras é estender as no
vas regras para todas as empresas 
nacionais titulares de ativos de PI. 
Em outras palavras, pretendese 
criar uma nova cultura de avalia
ção e contabilização de ativos in
tangíveis no Brasil.

Padrões internacionais
Seguindo a evolução ocorrida 

nos últimos anos nos padrões in
ternacionais de contabilidade, em 
conformidade com o que foi pre
conizado pelo International Ac

A intEnção dAs AutoridAdEs BrAsiLEirAs É 
EstEndEr As novAs rEGrAs pArA todAs As 

EmprEsAs nAcionAis tituLArEs dE Ativos dE pi
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counting Standards Board (IASB), 
a comunidade contábil brasileira 
tem se mostrado preocupada com 
a harmonização das práticas con
tábeis nacionais em vista das no
vas normas internacionais.

O argumento é de que a con
vergência internacional dos pa
drões de contabilidade, materia
lizados por meio dos Internatio
nal Financial Reporting Standar
ds (IFRS), implicaria a redução 
dos custos de preparação das de
monstrações financeiras, a redu
ção dos riscos e custos relativos à 
análise e ao processo de tomada 
de decisão, bem como a redução 
no custo do capital.

Assim, como conseqüência 
dessas discussões sobre a conver
gência dos padrões internacionais 
de contabilidade, duas novas nor
mas acerca do tema foram criadas 
pelo governo brasileiro, as quais 
encontramse descritas a seguir.

(a) Instrução Normativa N° 

457/2007, da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM)

Em 13 de julho de 2007, a CVM 
publicou a Instrução Normativa Nº 
457 (ICVM 457) segundo a qual to
das as sociedades anônimas com 
ações listadas em bolsa de valo
res mobiliários ou em mercado de 
balcão organizado (“Companhias”) 
deverão, a partir do exercício fiscal 
de 2.010, preparar relatórios e di
vulgar suas demonstrações finan
ceiras de acordo com os IFRS.

Isso significa que, a contar do 
anobase de 2.010, as Companhias 
não mais poderão apresentar seus 
relatórios e demonstrações finan
ceiras de acordo com os princípios 
gerais de contabilidade geralmente 
aceitos no Brasil (também conhe

cidos como “BR GAAP”), uma vez 
que os IFRS serão obrigatórios.

Dessa forma, as Companhias 
serão obrigadas a reportar em 
suas demonstrações financei
ras os ativos intangíveis de sua 
titularidade, sempre pautando
se nos IFRS e observando os pa
drões IASB. A título de exemplo, e 
de acordo com as novas regras de 
avaliação, os ativos intangíveis es
tarão sujeitos a um processo de 
valoração periódica, tendo por 
base qualquer dos métodos de 
avaliação de ativos estabelecidos 
pela IFRS (ou seja, quer pelo mé
todo de custo, quer pelo método 
de reavaliação).

Adicionalmente, a menciona
da ICVM 457 deverá ser analisa
da e interpretada com observân
cia das disposições trazidas pela 
Lei N° 11.637/2007, a qual modi
ficou a Lei Nº 6.404/1976 (Lei das 
Sociedades Anônimas), como ex
plicado abaixo.

(b) Lei Nº 11.638/2007

Decorridos cinco meses da pu
blicação da ICVM 457, o Congres
so Nacional Brasileiro aprovou a 
Lei Nº 11.638/2007 (Lei 11.638), 
que modificou algumas das dis
posições da Lei das Sociedades 
Anônimas.

As modificações trazidas pela 
Lei 11.638, que passaram a viger no 
início do ano fiscal de 2008, foram 
elaboradas no intuito de estabele
cer novos padrões para a prepara
ção de relatórios de demonstrações 
financeiras de acordo com os IFRS.

Com exceção de algumas dis
posições, as novas regras são apli
cáveis a todas as sociedades anô
nimas brasileiras, bem como a to
das as demais empresas de na

tureza jurídica diversa que sejam 
consideradas como “sociedades 
de grande porte”. Vale ressaltar 
que uma sociedade limitada, por 
exemplo, poderá ser considerada 
de “grande porte” levandose em 
consideração determinados parâ
metros referentes as suas receitas 
anuais e à quantidade de ativos 
em sua titularidade.

Ativos intangíveis
A Lei 11.638, ademais, trouxe 

a regulação específica acerca da 
contabilização e tratamento dos 
ativos intangíveis nas demonstra
ções financeiras das sociedades 
anônimas. Na verdade, embora o 
sistema legal anterior determinas
se que os direitos de PI deveriam 
ser contabilizados, poucos direitos 
eram efetivamente incluídos nos 
balanços patrimoniais das empre
sas, devido à ausência de regras 
claras sobre as formas e métodos 
de contabilização. Com base nos 
novos regramentos, os balanços 
patrimoniais das sociedades anô
nimas deverão incluir uma conta 
específica para o lançamento dos 
ativos intangíveis.

A nova legislação também es
tabelece que os direitos classifica
dos sob a conta ou categoria de 
ativos intangíveis deverão ser ava
liados de acordo com seu valor de 
aquisição, sendo descontada a di
ferença relativa a sua amortiza
ção. Cabe ressaltar que, no Brasil, 
a amortização de um direito de PI 
somente pode ocorrer se restar 
demonstrado que mencionado di
reito tem duração limitada.

Todo o regramento mencio
nado acima indica, efetivamente, 
que a legislação brasileira adotou 
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o conceito de avaliação de ativos 
intangíveis com base no custo do 
ativo. Entretanto, a Lei 11.638 e a 
ICVM 457 não dispuseram sobre 
obrigatoriedade da contabiliza
ção dos ativos intangíveis origina
dos internamente, ou seja, aque
les criados pelas sociedades anô
nimas internamente.

Não obstante especialistas em 
contabilidade tenham ponderado 
que os ativos intangíveis gerados 
internamente não devam ser con
tabilizados na conta de ativos in
tangíveis, as regras que virão regu
lar os novos critérios impostos pela 
Lei 11.638 ainda estão em fase de 
elaboração pelas autoridades brasi
leiras e, portanto, ao nosso ver, não 
há posição definitiva sobre o tema 
até o presente momento.

Outro ponto em aberto que 
vem suscitando inúmeras discus
sões entre especialistas em con
tabilidade é o reflexo do aumen
to do valor de mercado dos ativos 
de PI nos balanços patrimoniais 
das sociedades anônimas. Ocor
re que o novo sistema estabele
ce que as sociedades anônimas 
deverão, periodicamente, revi
sar os valores originais atribuídos 
aos ativos intangíveis, sendo certo 
que toda perda ou desvalorização 
desses ativos deverá ser registra
da nas demonstrações financeiras 
das sociedades anônimas. No en
tanto, nada dispõe acerca da valo
rização dos ativos.

Igualmente ao que ocorre com 
a discussão sobre a contabilização 
de ativos intangíveis internamen

o novo sistEmA EstABELEcE quE As sociEdAdEs 
AnônimAs dEvErão rEvisAr os vALorEs 
oriGinAis AtriBuÍdos Aos Ativos intAnGÍvEis

te criados, a nova legislação não 
se faz clara e definitiva sobre esse 
tema, sendo ainda necessária a edi
ção de regulamentação específica.

Conseqüências das novas regras 
A principal conseqüência das 

novas regras societárias e contá
beis é que os ativos intangíveis 
passarão a ser valorados, dando
se especial importância para sua 
avaliação em decorrência da aqui
sição por meio de operações so
cietárias.

Sob o ponto de vista práti
co, as mudanças trazidas pela Lei 
11.638 implicam a dissociação 
entre os outros ativos das socie
dades anônimas e os ativos intan
gíveis, o que, por conseqüência, 
torna necessário, por exemplo, 
discriminar o valor dos ativos in
tangíveis ao determinar o preço 
de uma empresa.

Em operações de fusão ou 
aquisição, por exemplo, isso sig
nifica que o valor dos ativos in
tangíveis deverá ser claramente 
identificado no preço global de 
uma transação. Adicionalmente, 
uma vez que tais ativos intangí
veis sejam adquiridos, eles terão 
de ser lançados no balanço pa
trimonial das sociedades anôni
mas em uma conta específica, em 
conformidade com o determinado 
pela Lei 11.638.

Finalmente, a valoração perió
dica dos ativos intangíveis adqui
ridos, notadamente a amortização 
dos valores por eles pagos, tam
bém deverá ser registrada no ba
lanço patrimonial e nas demons
trações contábeis. pe

mejnisman@tozzinifreire.com.br
tluchesi@tozzinifreire.com.br
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pArA EnFrEntAr A cópiA iLEGAL dE oBrAs AcAdêmicAs, 

EntidAdEs LiGAdAs Ao rAmo EditoriAL promovEm, dEsdE 

2006, umA cAmpAnHA nAcionAL dE consciEntizAção quE tEm 

como ponto ALto o proGrAmA pAstA do proFEssor. BAsEAdo 

Em um modELo dE nEGócios quE rEspEitA o dirEito AutorAL, 

o proGrAmA disponiBiLizou Aos ALunos um portAL pArA 

AtEndEr à dEmAndA por contEÚdo FrAcionAdo. AtuALmEntE, 

13 EditorAs E 53 univErsidAdEs Estão cAdAstrAdAs.

o downLoAd  
iLEGAL dA sALA 
dE AuLA
POR ANDREA FERREIRA
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P refácio: autor entrega à edi
tora os originais, resultado de 

muitos meses de trabalho e pes
quisa. Capítulo I: a obra é lança
da e distribuída. Capítulo II: pro
fessores adotam o livro em sala 
de aula. Capítulo III: alunos recor
rem a sites da internet que dispo
nibilizam conteúdos sem autoriza
ção do autor e sem custo, ou mui
to inferior ao praticado nas livra
rias. Epílogo: cresce a oferta ilegal 
de livros na internet, contribuin
do para um prejuízo estimado, 
nos últimos cinco anos, em mais 
de R$ 40 milhões e um déficit de 
mais de 10 mil empregos formais 
em toda a cadeia, das editoras às 
livrarias. Ou seja, se a situação do 

mercado de livros fosse traduzida 
sob a forma de uma obra literária, 
seria uma tragédia. E teria como 
protagonista a pirataria.

Identificar o que seria conse
qüência dos downloads na rede de 
computadores é muito complica
do, porque ainda não há mecanis
mos eficazes para esse controle no 
Brasil, mas é fato que, nos últimos 
três anos, as editoras e autores 
vêm se deparando cada vez mais 
com o problema da pirataria pela 
internet. “A partir de 2005, come
çamos a receber reclamações es
porádicas sobre a disponibilização 
de conteúdos sem autorização na 
web, mas foi a partir de 2007 que 
houve uma massificação dessa 

prática, através de reprodução in
tegral da obra em formato digital 
e armazenamento desse conteúdo 
sem respeitar a lei de direito auto
ral”, diz Dalton Morato, consultor 
jurídico da Associação Brasileira 
de Direitos Reprográficos (ABDR).

A pirataria pela internet se dá 
em três modalidades: oferecendo 
download gratuito ou pago; com 
venda de apostila com conteúdo 
do livro; ou passando o conteúdo 
para um CD para venda. A grande 
dificuldade é que, na maior parte 
das vezes, a prática ilegal aconte
ce através de sites alimentados pe
los próprios usuários, os chamados 
webhosting, através do sistema de 
P2P, o que dificulta a punição. “Em
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bora a lei seja muito clara, muitos 
dos donos desses sites, quando 
notificados, alegam desconhecer a 
ilegalidade do que estavam fazen
do”, diz Morato. “Quando o objeti
vo é comercial, pura máfé, precisa
mos apelar para o Judiciário, o que 
acontece em cerca de 15% das ve
zes que reivindicamos os direitos 
autorais”.

A lei que garante a proteção 
das obras literárias é a número 
9.610/98, que, em seu artigo 29, 
diz que o uso total ou parcial de 
uma obra depende da autoriza
ção prévia do autor. A punição 
para quem a infringe é a retirada 
do conteúdo do site e o pagamen

to de uma multa diária, que costu
ma ser fixada em R$ 200. Na práti
ca, ninguém é punido.

Segundo a ABDR e a Abreli
vros (Associação Brasileira de Edi
tores de Livros), diferentemente 
do que muitos podem pensar, os 
livros didáticos são as maiores ví
timas da pirataria, tanto impres
sos, quanto digitais. Em segundo 
lugar, vêm os lançamentos ou best 

sellers protegidos por direitos auto
rais e com preços ainda altos nas li
vrarias. Entre 1994 a 2003, o núme
ro de universidades passou de 293 
para mais de 2 mil e a quantidade 
de alunos, de 1 milhão para mais 
de 3 milhões. 

Segundo Morato, esse cresci
mento significaria o dobro pela 
demanda de conteúdo e deveria 
se traduzir em crescimento de li
vros comercializados também, 
o que não aconteceu. Houve, ao 
contrário, uma queda de 40% nas 
vendas e hoje o faturamento do 
mercado ilegal de cópias estaria 
superando o legal em 200%. Em
bora haja a certeza de que a in
ternet é fator de grande influên
cia nessa queda, ainda é impossí
vel mensurar o tamanho do preju
ízo por meio virtual. 

Com o intuito de combater a 
comercialização ilegal dos livros di
dáticos nas universidades a Abreli

LicEnçA crEAtivE commons

Quando se decide disponibilizar uma obra pela 
internet, é possível garantir seus direitos através da 
licença Creative Commons, que se subdivide em 
seis modalidades:

by-nc-nd: Mais restritiva entre as seis licenças 
principais, permite redistribuição. É comumente 
chamada “propaganda grátis”, pois permite down-

load e compartilhamento, contanto que seja men
cionado e feito o link ao autor, mas sem modifica
ção da obra, nem sua utilização para fins comerciais.

 by-nc-as: permite remixagem, adaptação e cria
ção de obras derivadas com fins não comerciais, con
tanto que seja atribuído crédito ao autor e licencia
das as novas criações sob os mesmos parâmetros. 

by-nc: permite a remixagem, adaptação, e cria
ção de obras derivadas, sendo vedado o uso com 
fins comerciais e obrigatório o crédito ao autor. Po

rém, as obras derivadas não precisam ser licencia
das sob os mesmos termos.

by-nd: permite a redistribuição e o uso para fins 
comerciais e não comerciais, contanto que a obra 
seja redistribuída completa, sem modificações e 
com os devidos créditos ao autor.

by-sa: geralmente comparada à licença de soft
ware livre, permite remixagem, adaptação e cria
ção de obras derivadas ainda que para fins comer
ciais, contanto que o crédito seja atribuído ao au
tor e que essas obras sejam licenciadas sob os mes
mos termos. 

by: permite distribuição, remixagem, adapta
ção ou criação de obras derivadas, mesmo que para 
fins comerciais, contanto que seja dado crédito pela 
criação original. Esta é a licença menos restritiva de 
todas as oferecidas.

ética concorrencialmercado editorial
o 

do
w

nL
oA

d 
iL

EG
AL

 d
A 

sA
LA

 d
E 

Au
LA



69propriedade & ética

vros, ABDR e Associação Nacional 
de Livrarias promovem desde 2006 
uma campanha nacional de cons
cientização que inclui palestras, 
cartas, telefonemas e o programa 
Pasta do Professor. Tratase de um 
portal para atender à demanda dos 
alunos por conteúdo fracionado, 
como acontece regularmente nas 
copiadoras instaladas nas universi
dades. Sua criação levou em conta 
a aplicação de um modelo de ne
gócios que respeita o direito auto
ral e assegura a atratividade de in
vestimento para autores e editoras. 
Atualmente 13 editoras brasileiras 
e 53 universidades estão cadastra
das no programa.

A diferença do preço de uma 
obra em papel para um ebook 
chega a 50%. “Não existe uma 
fórmula 100% segura de como se 
proteger, pois tanto na web quan
to fora dela os autores estão arris
cados a serem copiados e plagia
dos”, diz Maria Inês Simões, funda
dora da AVBL. “O importante se
ria que todos os autores registras
sem suas obras, para que, no caso 
de acontecer algo neste sentido, o 
autor tenha como comprovar seus 
direitos autorais”. 

Os infratores na web
A disseminação das redes P2P 

(peer to peer) ou ponto a ponto, 
em português, foi o estopim para 
o crescimento da pirataria literária 
na internet. Através desse sistema, 
foi possível compartilhar arquivos 
em rede, permitindo o acesso de 
qualquer usuário a este recurso 
como servidor ou como cliente.

As P2P são acusadas no mun
do todo de ferir os direitos auto
rais, por disponibilizar arquivos 
sem a autorização dos proprietá
rios do copyright. Muitos usuários 
destas redes entendem que pela 
ausência de lucro na reprodução 
do copyright, ele não deveria ser 
criminalizado. 

No Brasil, a lei dos direitos au
torais, proibe qualquer tipo de re
produção de conteúdo protegido 
que não seja autorizado (art. 105). 
A punição, de acordo com o advo
gado Marcelo Goyanes, do escritó
rio Veirano Advogados, depois de 
emenda recente no Código Penal, 
passou a reclusão de 3 meses a 1 
ano, para 2 a 4 anos para quem 
pratica crimes contra os direitos 
autorais por meios eletrônicos. 

Há sete anos a Academia Vir
tual Brasileira de Letras (AVBL) 
disponibiliza gratuitamente pela 
internet e-books de 720 artistas. 
Os direitos do autor são garanti
dos pelo registro das obras virtu
ais no EDA (Escritório de Direitos 
Autorais), por meio dos formatos 
executáveis (.exe) ou em HTML. 
Com o registro, as obras podem 
ser disponibilizadas na rede e li
beradas para download sem fins 
comerciais, através da licença Cre-

ative Commons, ou até mesmo 
cobrando um preço módico pelo 
download, já que não há gastos 
com impressão e o custo do re
gistro é baixo. 
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umA instrução quE não  
EstAvA no script
MARCELO GOYANEs, LUIs hENRIQUE C. pORANGABA & LUIZA DUARTE pEREIRA
ADvOGADOs DE vEIRANO ADvOGADOs

por sua vez, estipula a isenção das 
empresas programadoras interna
cionais do pagamento da Contri
buição para o Desenvolvimento 
da Indústria Cinematográfica Na
cional – Condecine, desde que op
tem por aplicar certos valores de
vidos aos produtores, distribuido
res ou intermediários no exterior 
em projetos de produção de obras 
audiovisuais brasileiras.

previstos nas Leis 8.313/91 (“Lei 
Rouanet”), 8.685/93 (Lei do Au
diovisual) e na Medida Provisória 
2.228/01. A Lei Rouanet e a Lei do 
Audiovisual constituem mecanis
mos de incentivo que, com suas 
particularidades, permitem dedu
zir do imposto de renda devido 
o valor utilizado na produção de 
obras audiovisuais brasileiras.

A Medida Provisória 2.228/01, 

N a década de 1990, sob o 
mote de “retomada do ci

nema nacional”, foi iniciado um 
movimento para promover a in
dústria cinematográfica nacional, 
impulsionado pela instituição de 
uma política aliada a mecanismos 
de incentivo fiscal. Atualmente, os 
principais mecanismos federais de 
incentivo ao desenvolvimento de 
obras audiovisuais brasileiras são 
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Por fim, os Funcines, também 
criados pela Medida Provisória 
2.228/01, consistem em fundos de 
investimento para financiamento 
da indústria cinematográfica em 
geral, administrados por institui
ções financeiras autorizadas a fun
cionar pelo Banco Central do Brasil 
e constituídos com aprovação da 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). A Lei 11.437/06 eximiu os 
investidores dos Funcines da obri
gatoriedade de também aplicarem, 
nesses fundos, recursos não incen
tivados e, conseqüentemente, au
torizou a dedução da totalidade 
dos recursos aplicados em Funci
nes do Imposto de Renda, aumen
tando, assim, a captação de recur
sos e a criação de novos Funcines.

Em abril deste ano, contudo, a 
Ancine publicou consulta pública 
acerca de controversa proposta de 
Instrução Normativa (IN), que es
tabelece normas e procedimentos 
para a aprovação da política de in
vestimento dos Funcines e para a 
apresentação, análise, execução 
e acompanhamento dos projetos 
aptos a receberem seus recursos. 

As reações de diversos produ
tores, distribuidores e exibidores 
à consulta da Ancine revelam que 
a proposta de IN pode, se aprova
da, gerar um retrocesso na indús
tria, além de ser questionável sua 
constitucionalidade e legalidade, 
como se passa a expor. 

Proposta da Ancine
Eventual edição da proposta de 

IN implicaria a revogação da IN 17, 
de 7 de novembro de 2003, e, de 
forma inédita, passaria a discrimi
nar a competência da agência na 
aprovação prévia da política de in

vestimentos dos Funcines, com o 
estabelecimento de restrições e 
obrigações às partes envolvidas 
no mecanismo de incentivo fiscal. 

É assim que o art. 12, IV, da nor
ma sob consulta, estabelece que os 
projetos submetidos à Ancine para 
financiamento através de Funcines 
teriam de ser apresentados, inde
pendentemente da categoria em 
que se enquadram, em conjunto 
com o contrato firmado pelo admi
nistrador do fundo e pelo propo
nente que contemple a decisão de 
investimento já formalizada, o que 
não é exigido nas IN 22 e 17. Atual
mente, não há qualquer interferên
cia da Ancine ou do Ministério da 
Cultura na avaliação da utilização 
específica dos recursos, tampouco 
na relação privada entre investi
dor e proponente quanto à utiliza
ção desses recursos incentivados e 
aos direitos cedidos ou licenciados 
pelo proponente em contrapartida 
ao investimento.

Nos arts. 5º e 6º da proposta de 
IN, se vislumbra o interesse da An
cine em imiscuir na esfera de ad
ministração e funcionamento dos 
Funcines para restringir a liberda
de do titular dos direitos autorais 
sobre a obra audiovisual ao erigir 
quatro categorias de direitos que 
não seriam passíveis de disposi
ção e enumerar algumas proibi
ções referentes à aplicação dos re
cursos do fundo que, há décadas, 
são consideradas verdadeiras e in
dispensáveis regras de mercado.

Outras restrições à liberda
de contratual das partes benefi
ciárias dos recursos são impostas 
pela proposta de IN, a exemplo da 
vedação à “cessão de domínio” de 
obras audiovisuais aos Funcines e 

da limitação de número e prazo 
de licenças de exploração de uma 
mesma obra audiovisual por jane
las distintas (art. 5º, §1º e §3º, da 
proposta de IN). Como justificati
va à edição da proposta de IN, a 
Ancine argumenta que procura al
cançar os objetivos da política pú
blica através do equilíbrio da rela
ção entre as partes, indicando as 
práticas admissíveis e os limites fi
nanceiros e contratuais envolvidos 
nas operações com Funcines.

A obrigatoriedade de aprova
ção, pela Ancine, da proposta de 
política de investimento antes da 
constituição do Funcine, prevista 
no art. 8º da proposta de IN, é, sem 
dúvida, uma das questões mais po
lêmicas trazida pela proposta de 
IN. Lembrese que a autorização, 
disciplina e fiscalização da consti
tuição, funcionamento e adminis
tração de tais fundos constitui ma
téria de competência exclusiva da 
CVM, nos termos dos artigos 42 da 
Medida Provisória 2.228 e 4º da Lei 
6.385/76. Ademais, não há, nas nor
mas que regulam o mercado, qual
quer previsão da limitação da liber
dade contratual dos investidores, 
do fundo ou dos beneficiários dos 
investimentos, tampouco das ga
rantias outorgadas ao fundo de in
vestimento na forma de aquisição 
de direitos.

É certo que os projetos bene
ficiados pelos mecanismos fede
rais de incentivo fiscal devem, ne
cessariamente, ser submetidos à 
aprovação prévia da Ancine. En
tretanto, a autorização de tais pro
jetos não se confunde com aspec
tos afetos às atividades de consti
tuição e administração de Funci
nes, como ocorre na elaboração 
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da política de investimento e na 
escolha de oportunidades de ne
gócio pelo administrador. 

Atualmente, a aprovação dos 
projetos para captação de recur
sos dos Funcines é subordinada 
a critérios exclusivamente objeti
vos, tais como a capacidade em
presarial da proponente, de acor
do com sua classificação na An
cine, compatibilidade de cus
tos, dentre outros. Já o artigo 38 
da proposta de IN introduz crité
rios altamente subjetivos, como a 
análise da viabilidade do projeto, 
preservação do equilíbrio das par
tes nos contratos e inexistência de 
concorrência predatória; matérias 
que adentram a esfera privada das 
partes e a competência de outros 
órgãos da Administração Pública e 
geram grande insegurança jurídi
ca no mercado audiovisual.

Essas são, resumidamente, al
gumas das principais mudanças 
que a Ancine reserva para a in
dústria do audiovisual. Antes de 
adentrar a análise jurídica da pro
posta de IN, contudo, cabe tecer 
alguns breves esclarecimentos so
bre os limites à atuação das cha
madas “agências reguladoras”, na 
qual se insere a Ancine.

Agências Reguladoras 
A inserção das chamadas agên

cias reguladoras na realidade bra
sileira é fruto do regime de priva
tização (rectius: desestatização), 
iniciado ainda durante o governo 
Fernando Collor com a promulga
ção da Lei 8.031/90, mas que viria a 
adquirir maior proeminência anos 
mais tarde com o advento da Lei 
9.491/97, que instituiu o “Programa 

Nacional de Desestatização”.

As agências, em sua essência, 
sempre existiram no direito bra
sileiro sob a forma de autarquias 
com a incumbência de regular a 
produção e o comércio ou exercer 
poder de polícia através da impo
sição de limitações administrativas 
previstas em lei, fiscalização e re
pressão dos administrados. Com o 
programa de desestatização, con
tudo, a expressão “agência” pas
sou a designar as autarquias sob 
regime especial encarregadas da 
fiscalização e controle das ativi
dades a cargo do setor privado e, 
como fruto do estrangeirismo, mui
tas das peculiaridades do modelo 
norteamericano passaram a ser 
transplantadas à realidade brasilei
ra sem maior apreço às limitações 
do ordenamento jurídico brasileiro.

Sem embargo do nítido esfor
ço da Administração Pública na re
gulação de setores estratégicos, a 
atuação de tais agências assume 
controvérsia no que diz respeito 
ao poder normativo que lhes com
petiria por força das leis de cria
ção promulgadas pelo Poder Le
gislativo. É que, apesar de se con
ceber uma esfera mínima de auto
nomia e independência a tais en
tes  daí a natureza jurídica de au
tarquias sob regime especial  que 
abrange o poder de expedir regu
lamentos sobre determinadas ma
térias de sua competência, a ativi
dade administrativa não inova ini
cialmente na ordem jurídica.

Não é lícito ao ente adminis
trativo, ainda que sob o pretexto 
de exercer uma pretensa regula
ção de determinada atividade, ins
tituir obrigações não previstas em 
lei, quão menos contrariar direito 
que decorre de lei. Isso porque, ao 

contrário da experiência européia, 
notadamente o direito comparado 
francês, o ordenamento jurídico 
brasileiro não se compadece com 
a chamada competência normati
va plena da administração pública. 
Atos administrativos não têm for
ça de lei no direito brasileiro.

A função administrativa, portan
to, reside na atividade regulamen
tar, em expedir atos normativos se
cundários para a fiel execução da 
lei (cf art. 84, III) no que for estrita
mente necessário ao cumprimento 
de sua finalidade e as agências re
guladoras, enquanto órgãos da Ad
ministração Pública, devem seguir a 
mesma sorte. Nos dizeres de Celso 
Antonio Bandeira de Mello, “a fun
ção do ato administrativo só poderá 
ser a de agregar à lei nível de con
creção; nunca lhe assistirá instaurar 
originariamente qualquer cerceio a 
direitos de terceiros.”1

A questão é que, como decor
rência da adoção do modelo nor
teamericano, a lei de constitui
ção de muitas agências lhes atri
buiu a função de expedir normas 
para a regulação de determina
dos setores e, com base em tal 
autorização legislativa, passaram 
a instituir obrigações não previs
tas em lei ou para além dos limi
tes ali traçados. Tal fenômeno de 
atribuição de funções de expedi
ção de normas e diretrizes para a 
regulação de determinadas ativi
dades recebeu a denominação de 
“delegação legislativa”, como se o 
Poder Legislativo, através das leis 
de criação das agências, abdicasse 
do dever constitucional de legislar 
e o outorgasse a entes da Admi
nistração Pública, então livres para 
editar atos administrativos que, na 
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prática, inovassem inicialmente na 
ordem jurídica.

Todavia, a delegação legisla
tiva não constitui chancela para 
a prática de atos normativos que 
não atendam ao mandamento le
gal, tampouco implicam na exten
são da competência das agências 
reguladoras; como propugna Luiz 
Roberto Barroso, “jamais se po
derá interpretar a competência 
atribuída por lei a uma autorida
de administrativa como uma de
legação legislativa, isto é, com a 
transferência pelo Congresso Na
cional, em caráter primário, do po
der de ditar regras sobre a maté
ria. E mesmo a competência nor
mativa secundária do agente pú
blico é limitada, porque o poder 
regulamentar pleno é privativo 
do Chefe do Poder Executivo (cf 
art. 84, IV)”2.

Como conseqüência lógica, 
quaisquer atos emanados de tais 
autarquias se destinam apenas ao 
fiel cumprimento da lei, sendo ter
minantemente vedada qualquer 
tentativa de inovar inicialmente 
na ordem jurídica através da ins
tituição de direitos e deveres não 
previstos em lei formal. Ora, se ao 
Chefe do Poder Executivo não as

siste a competência de expedir re
gulamentos senão para minuden
ciar o que já estipulado em lei, ja
mais poderia uma agência regula
dora exercer função de maior pro
eminência sob as vestes de “dele
gação legislativa”. Feitas essas bre
ves considerações sobre o marco 
regulatório e as limitações que lhe 
são inerentes no ordenamento ju
rídico brasileiro, passase à análise 
da constitucionalidade, legalidade 
e legitimidade na proposta de IN 
submetida à consulta pública pela 
Ancine.

Efeitos da Proposta de IN
De acordo com a exposição 

de motivos da Ancine, a propos
ta submetida a consulta pública 
se destinaria a normatizar o pro
cedimento de avaliação prévia da 
política de investimento do Fun
do previsto no Decreto 6.304/2007 
e atualizaria procedimentos de 
apresentação, tramitação e acom
panhamento de projetos.

A despeito da intenção louvá
vel da agência em criar instrumen
tos regulatórios para a utilização 
mais adequada de incentivos fis
cais admitidos para os Funcines, a 
mera leitura da exposição de mo

tivos deixa transparecer a ilegiti
midade da proposta, com a insti
tuição de inúmeras obrigações e 
a atribuição de competências não 
previstas em lei. A proposta, com 
a devida vênia, deixa a seara da 
mera atualização de procedimen
tos internos no âmbito da agência 
para imiscuir na esfera privada de 
interesses dos administrados.

Em primeiro lugar, é preciso dei
xar claro que a atividade administra
tiva, ainda que sob as vestes de fun
ção pretensamente regulatória, não 
é a sede adequada para a redefini
ção do mecanismo de incentivos 
fiscais de Funcines instituído atra
vés de medida provisória conver
tida em lei pelo Poder Legislativo. 
Não cabe, no circunspecto âmbito 
de atuação da Administração Públi
ca, inserir restrições à liberdade indi
vidual que já não estivessem previs
tas em lei, até mesmo porque a ex
pedição de normas de natureza re
gulamentar não pode inovar inicial
mente na ordem jurídica, mas ape
nas conferir maior interpretação a 
conceitos predefinidos ou minu
denciar procedimentos administra
tivos de aplicação da lei no âmbito 
da própria autarquia.

A autarquia Ancine se destina 
às atividades de fomento e fiscali
zação de atividade eminentemen
te privada (i.e. produção e distribui
ção de obras audiovisuais), em que 
o mandamento da legalidade estri
ta que já lhe incumbia é reforçado 
pelo princípio fundamental da livre 
iniciativa. Não é por outra razão 
que a norma do art. 170, parágrafo 
único, da Constituição Federal asse
gura “o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independen
temente de autorização de órgãos 

A AtividAdE 
AdministrAtivA não 
É A sEdE AdEquAdA 
pArA A rEdEFinição 
do mEcAnismo dE 
incEntivos FiscAis  
dE FuncinEs
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públicos, salvo nos casos previstos 
em lei.” (grifos nossos). Desneces
sário dizer que a autorização de ór
gãos públicos para o exercício da 
atividade econômica deve se dar 
não somente nos casos previstos 
em lei como, principalmente, nos 
limites ali convencionados.

Partindo dessa premissa inarre
dável, é de se concluir que a apro
vação prévia da política de investi
mento para a constituição do Fun
cine, prevista inicialmente no De
creto 6.304/2007 e replicada no art. 
8º da proposta, constitui flagrante 
violação ao princípio da legalida
de e configura desvio de poder da 
autoridade administrativa. Não há 
qualquer previsão na Medida Pro
visória 2.2281/2001, tampouco na 
Lei 11.437/2006, da necessidade de 
anuência prévia da Ancine para a 
constituição do Funcine. 

A dicção da norma legal, aliás, 
é bem diversa, ao estipular no art. 
42 que “compete à Comissão de 
Valores Mobiliários autorizar, dis
ciplinar e fiscalizar a constituição e 
a administração dos Funcines, ob
servadas as disposições desta Me
dida Provisória e as normas apli
cáveis aos fundos de investimen
to”. Não há qualquer fundamento 
legal à anuência prévia da agên
cia, sendo necessária à constitui
ção dos Funcines apenas a autori
zação da CVM que, depois, deve
rá somente comunicar o ato à An
cine, na forma do art. 42, parágra
fo único, do mesmo diploma legal.

Pelas mesmas razões aqui ali
nhavadas, não pode o órgão regu
lador se imiscuir na esfera privada 
dos administrados através da proi
bição de cessão de domínio sobre 
a obra audiovisual em licenças fir

madas com Funcines (art. 5º, §1º), 
a limitação do número de licenças 
relativas a uma mesma obra audio
visual (art. 5º, §3º) ou a criação de 
novas hipóteses de vedação à apli
cação de recursos do Funcine não 
previstas na lei de regência do me
canismo de incentivo fiscal (art. 6º, 
III a VII). Todas as restrições e veda
ções ao mecanismo de incentivo 
fiscal que o legislador entendesse 
cabíveis foram expressamente pre
vistas na Medida Provisória 2.228
1/01, com a redação modificada 
pela Lei 11.437/06, como é o caso 
dos parágrafos do art. 43. Tal elen
co de restrições previstos em lei é 
taxativo, já que implica cerceamen
to na liberdade individual dos ad
ministrados e, portanto, não com
porta extensão pela via infralegal.

A inconstitucionalidade da 
proposta de IN também se cons
tata, com inegável proeminência, 
nas normas destinadas à análise, 
aprovação e reforma dos projetos 
de obras audiovisuais, em que a 
Ancine atribui a si mesma a com
petência discricionária de decidir 
sobre a conveniência e oportuni
dade de produção e comercializa
ção da obra audiovisual. 

De acordo com o art. 38 da refe

rida proposta  mero ato adminis
trativo, digase  a análise de apro
vação dos projetos pela Ancinepas
saria a ser permeada de um elen
co de elementos de subjetividade 
como “viabilidade operacional, tec
nológica e financeira” (art. 38, III), 
“viabilidade comercial” (art. 38, V), 
“perspectiva de rentabilidade para 
o Funcine” (art. 38, VI), “preservação 
do equilíbrio entre o administrador 
do Funcine e o proponente do pro
jeto nos contratos” (art. 38, VII), “ine
xistência de concorrência predatória 
ou de prejuízos que comprometam 
as atividades das empresas concor
rentes” (art. 38, VIII), dentre outros. 
Em outras palavras, a agência pas
saria a deter a competência de deci
dir a conveniência e a oportunidade 
de aprovação de cada projeto que 
lhe for submetido a partir da valo
ração de elementos de índole sub
jetiva previstos, originariamente, na 
própria proposta.

Tal procedimento, em que 
pese a iniciativa da agência e in
dependentemente da motivação 
do ato, não se coaduna com a 
norma legal que outorga à Ancine 
competência para aprovar e con
trolar a execução de projetos rela
tivos a incentivos fiscais. A Medi

o novo modELo dE 
incEntivo FiscAL 
suGErido pELA AGênciA 
podE impLicAr sÉrio 
GrAvAmE Ao ExErcÍcio 
dA AtividAdE dos 
FuncinEs
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da Provisória 2.2281/01 delimita, 
de maneira clara e precisa, a for
ma pela qual a regulação dos pro
jetos deve ocorrer, principalmen
te quanto aos motivos e modo de 
agir da Ancine. A permissão legal 
para estabelecer critérios e dire
trizes relacionados às hipóteses 
do art. 43, caput, da Medida Pro
visória 2.2281/01, pelas razões já 
expostas, não se confunde com a 
delegação legislativa ou a compe
tência normativa plena para criar 
restrições ou deveres ao livre alve
drio da agência reguladora.

Não cabe à agência, portan
to, criar novas hipóteses não pre
vistas na lei de regência e, assim, 
interferir na esfera de autonomia 
privada dos indivíduos, como se 
estivesse a exercer alguma for
ma de dirigismo contratual quan
to à conveniência e oportunidade 
da produção e comercialização de 
obras cinematográficas. A regra de 
competência da ANCINE estabele
cida no art. 7º, XI, da Medida Pro
visória 2.2281/01 é vinculada; ou 
seja, incumbe ao órgão apenas 
verificar se o projeto se enquadra 
em pelo menos uma das hipóte
ses inscritas no art. 43 do mes
mo diploma e, em caso afirmati
vo, praticar o ato que lhe é vincu
lado por lei.

A propósito, a norma do art. 
42, caput, in fine, da Medida Pro
visória 2.2281/01 prevê expressa
mente a regência supletiva da le
gislação geral sobre fundos de in
vestimento quando não houver 
disposição em contrário na mes
ma medida provisória. Não há 
qualquer hipótese legal ou de
legação à Ancine para estabele
cer critérios de escolhas de inves

timento e cercear a liberdade de 
iniciativa dos fundos de investi
mento através de ato administra
tivo infralegal.

A legislação de fundos de investi
mento também é categórica ao asse
gurar a liberdade de atuação do ad
ministrador na escolha das opções 
de investimentos e preservação dos 
interesses dos cotistas com a exigên
cia de garantias de retorno que, no 
que diz respeito às obras audiovisu
ais, a Ancine pretende limitar à reve
lia do texto legal, delimitando o nú
mero de aquisição de licenças, cer
ceando a liberdade de escolha do in
vestimento, instituindo novas veda
ções que atingem até mesmo práti
cas costumeiras da indústria cinema
tográfica, como a antecipação de re
ceitas futuras decorrentes da explo
ração comercial da obra.

Hipótese ainda menos aceitável 
seria admitir que a agência tivesse 
o poder de ingerência sobre o con
teúdo da obra audiovisual a pre
texto de exercer exame de apro
vação de projetos na forma previs
ta na proposta. A análise do equi
líbrio dos contratos firmados pelo 
proponente para a produção ou 
comercialização da obra audiovi
sual foge ao âmbito de competên
cia da Ancine e admitir tal tipo de 
ingerência indevida implicaria gra
ve prejuízo não apenas à livre ini
ciativa dos investidores como tam
bém à liberdade de expressão, cria
ção e manifestação do pensamen
to assegurada no art. 5º, IX c/c art. 

220 da Constituição Federal. É ce
diço, inclusive, que o regime cons
titucional vigente reprova toda e 
qualquer forma de censura, sobre
tudo aquelas instituídas através de 
atos do Poder Público.

Conclusões
A partir da análise da proposta de 

Instrução Normativa não é difícil de
preender que o novo modelo de in
centivo fiscal sugerido pela agência 
não atende à finalidade da Medida 
Provisória 2.2281/2001 e pode impli
car sério gravame ao exercício da ati
vidade dos Funcines com exigências 
que, na prática, acabam por solapar a 
dinamicidade da atividade de produ
ção cinematográfica mediante a exi
gência de formalizações prévias e res
trições a operações comuns no mer
cado que, durante toda a sua existên
cia, foram responsáveis pelo financia
mento de produções nacionais.

Tampouco as ligeiras (e ques
tionáveis) modificações introduzi
das pelo Decreto 6.304/07 consti
tuem motivação suficiente à prática 
de tal ato administrativo. É natural 
que decisões políticas de tamanha 
seriedade sejam relegadas exclusi
vamente ao Poder Legislativo que, 
afinal, detém competência privati
va para legislar sobre tais questões 
e foi quem instituiu o mecanismo 
de incentivos fiscais de obras au
diovisuais em complemento à Polí
tica Nacional do Cinema. pe
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com poucA trAdição Em pArticipAr dE trAtAdos 

intErnAcionAis dE protEção intELEctuAL, os pAÍsEs mEmBros 

do mErcosuL discutEm, HÁ mAis dE umA dÉcAdA, umA 

LEGisLAção comum soBrE o tEmA. não consEGuEm cHEGAr A 

um Acordo. A diFicuLdAdE, Em pArtE, dEvE-sE A divErGênciAs 

poLÍticAs, mAs É AGrAvAdA pELAs diFErEntEs (E nEm sEmprE 

compAtÍvEis) LEGisLAçoEs dE propriEdAdE intELEctuAL.

o BrAsiL  
no cLuBE dos 
diFErEntEs

mercosul
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Desde 1997, a Europa conta 
com o Escritório Europeu de 

Patentes (EPO), que oferece a pos
sibilidade de se obter a proteção 
patentária em 38 países do conti
nente por meio de um único de
pósito e um único procedimento 
de concessão. O velho continente 
conta, ainda, com a Organização 
para a Harmonização do Mercado 
Interno (OHAMI) – que criou parâ
metros comuns para os registros 
de marcas comunitárias da União 
Européia. Enquanto isso, do lado 
de cá do Atlântico, os países sul
americanos não conseguem des
travar as negociações para uma 
legislação comum na área de Pro
priedade Intelectual. 

Há mais de uma década en
saiase, dentro das negociações 
do Mercosul, a assinatura de um 
protocolo de harmonização na 

área de Propriedade Intelectual, o 
que dá uma medida de como este 
tema ainda é pouco valorizado na 
região. “Há uma cultura de des
confiança com relação à harmoni
zação que tem origem no proces
so de desenvolvimento industrial 
e autonomia tardios dos países 
latinoamericanos”, avalia o pre
sidente do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), Jor
ge Ávila. “O processo de substitui
ção de importações alicerçou os 
pilares que criaram uma percep
ção de que a Propriedade Intelec
tual não é um instrumento de co
operação”.

De fato, muitos tratados que 
tornam o procedimento de pro
teção da Propriedade Intelectu
al mais ágil e fomentam o fluxo 
de comércio – como o Tratado de 
Budapeste, Haia e o Protocolo de 

Madrid – são ignorados pela maior 
parte dos países latinoamerica
nos, inclusive pelo Brasil. Dos mais 
relevantes, o País participa apenas 
do tratado de Berna, da Conven
ção da União de Paris (CUP) e do 
PCT (Tratado de Cooperação na 
área de Patentes). Além do Brasil, 
este último foi ratificado apenas 
pelo Equador e pela Colômbia na 
América Latina. 

Na visão dos especialistas, a 
dificuldade de operacionalização 
de uma harmonização devese 
não apenas às divergências políti
cas entre os países da região, mas 
às diferenças de legislação de Pro
priedade Intelectual de cada país. 
Não faltam exemplos. No Brasil, 
ao contrário da Argentina, não se 
permite o registro de marcas olfa
tivas e sonoras. Já no Uruguai não 
se condiciona a validade de uma 
marca ao seu uso, diferentemen
te dos demais países do Mercosul 

Em 1995, os quatro países do 
Mercosul chegaram a assinar o 
Protocolo de Harmonização de 
Normas sobre Propriedade Inte
lectual em Matéria de Marcas, In
dicações de Procedência e Deno
minações de Origem. Mas a ten
tativa deu em água. Apenas Para
guai e Uruguai ratificaram o docu
mento.  Quase dez anos depois, 
em 2004, o tema voltou à agenda 
de discussões do Mercosul, desta 
vez restrito unicamente à área de 
marcas. 

Mas nem tudo são desenten
dimentos e a evidência disso está 
no recémfirmado acordo de co
operação técnica entre os países 
da América Latina (Brasil, Argen
tina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, 
Equador, Chile e Suriname). Fica
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ram de fora Bolívia, Venezuela e 
Guiana. O projeto que estabelece 
uma base de dados comum para 
a troca de informações entre os 
principais escritórios de proprie
dade industrial da América do Sul 
permite um melhor aproveitamen
to dos recursos financeiros e hu
manos empregados nos exames 
de patentes e marcas. “Vamos ge
rar uma cooperação em todas as 
fases técnicas e a decisão fica à luz 
da legislação de cada país” escla
rece Ávila, que enxerga  no acor
do técnico um sinal de uma futura 
lei comum na região. “É claro que 
ainda estamos longe de uma  har
monização das leis de Proprieda
de Industrial. Este é só o  primeiro 
passo. Mas o  momento nunca es
teve tão favorável ”, diz.  

Em uma negociação bemsu
cedida com o Banco Interameri
cano de Desenvolvimento (BID) 
foram arrecadados pelo INPI bra
sileiro US$ 700 mil, não reembol
sáveis, para o diagnóstico das ba
ses de dados dos países envolvi
dos. Nesta etapa serão levantadas 
as informações contidas em cada 
um dos sistemas existentes. A 
fase seguinte prevê a construção 
da plataforma de informação co
mum, até 2012. “Podemos ter um 
ambiente bastante integrado den
tro de quatro anos”, avalia Àvila. 

Segundo o presidente do INPI,  
a construção de uma platafor
ma comum também tem o obje
tivo de  reduzir as diferenças en
tre os países que têm,  hoje, ba
ses de dados muito desiguais. Em 
um seminário que discutiu a coo
peração tecnológica entre escritó
rios de Propriedade Intelectual, o 
advogado Peter Siemsen, do escri

tório Dannemann & Siemsen, lem
brou que uma parte dos  países 
emergentes ainda não sabe usar 
o sistema de propriedade intelec
tual. “A Jamaica ratificou o Trips, 
adaptou a legislação de seu país 
e estruturou o escritório de mar
cas e patentes, mas por fim, não 
tinha clientes nacionais”, diz Peter 
Siemsen. “O trabalho para o de
senvolvimento da Propriedade In
telectual é reduzir a retórica e or
ganizar trabalhos pró ativos”. Para 
o presidente do INPI com a cons
trução de uma base de dados co
mum este objetivo pode ser alcan
çado. “Há países que  se beneficia
rão do sistema de informação dos 
outros”, avalia.  

O fato é que, na América Lati
na, há consenso de que o sistema 
de Propriedade Intelectual tem 
que ser aperfeiçoado para dar 

respostas ao aumento da deman
da no continente. O objetivo co
mum é conseguir patentes de alta 
qualidade e facilitar o registro de 
marcas na região”, diz Àvilla. “To
dos os países têm interesse em 
tornar o sistema acessível aos seus 
cidadãos. Se não fizermos uma co
operação em escala regional, cada 
INPI vai ter que ficar gigantesco”.

Diante desta ameaça, a coo
peração avança. O que interessa é 
descobrir como se pode trabalhar, 
concretamente, para aumentar o 
valor da Propriedade Intelectual 
na região. Na mesma medida que 
resistem à idéia da harmonização,  
os países do bloco vão aos pou
cos construindo parcerias – e vão 
em frente. “Primeiro veio o acor
do com o Mercosul , depois virá o 
pacto andino” calcula o presiden
te do INPI. pe

vAmos GErAr umA coopErAção Em  
todAs As FAsEs tÉcnicAs E A dEcisão FicA 
à Luz dA LEGisLAção dE cAdA pAÍs
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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


