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A pesquisa médica, pródiga em inovar, está a um passo de revo-
lucionar não apenas o tratamento das doenças, mas o sistema 

universal de Saúde. Não se está falando aqui de novas drogas, estas 
que combatem doenças incuráveis, sempre com grau de eficácia re-
lativa. É melhor do que isso. A última palavra no mundo dos fárma-
cos é o que se está chamando de terapia sob medida, que será basea-
da na análise do genoma de grupos de pacientes. Em estágio avança-
do, significa a cura do câncer, Alzheimer, AIDS e outras enfermidades.

O desafio para os laboratórios será combinar o desenvolvimento 
de uma medicação individualizada com escala de produção suficien-
te para remunerar o investimento. É aí que entra o papel do gover-
no. Sim, por que mais do que uma saída deus ex machina para a cri-
se da Saúde, que é mundial, este admirável mundo novo da medici-
na genômica é a oportunidade para os setores público e privado re-
solverem antigas pendengas. A pauta é extensa. Vai desde o contro-
le de preços no setor, respeito às patentes, a políticas conjuntas no 
tratamento de doenças que atingem as classes mais baixas no âmbi-
to de uma nova medicina social. 

Ora, uma medicação customizada significa menos dispersão tera-
pêutica, que, por sua vez, resulta em mais economia para os que ar-
cam com oneroso custo da Saúde, sendo ela privada, mas essencial-
mente pública.

O presidente do laboratório Lilly do Brasil, Gaetano Crupí, em en-
trevista de capa desta edição de Propriedade & Ética, anuncia os 
avanços da terapia genômica, mas toca também em pontos nevrálgi-
cos da Saúde no Brasil. Crupi, que também preside o Conselho de Ad-
ministração da Interfarma – a associação dos laboratórios estrangeiros 
que investem em pesquisa – defende um diálogo aberto para melhor 
definição de papéis entre os principais investidores da Saúde, qual se-
jam, as empresas nacionais, as estrangeiras e o governo. “Somos par-
te da solução e não do problema”, diz o executivo. Convém ouvi-lo. 
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AOS 51 ANOS, 30 DELES DEDICADOS À INDÚStrIA 

FArMACêutICA, GAEtANO CrupI, prESIDENtE DA LILLy 

DO BrASIL E DO CONSELHO DE ADMINIStrAÇÃO DA 

INtErFArMA, ANuNCIA uMA NOvA ErA NO trAtAMENtO 

DE DOENÇAS: A tErApIA SOB MEDIDA. A INDÚStrIA 

FArMACêutICA, quE EStÁ INvEStINDO DEZENAS DE BILHOES 

DE DóLArES EM INOvAÇÃO, quEr rEStABELECEr O DIÁLOGO 

COM O GOvErNO, BASEADO EM MAIS trANSpArêNCIA, 

COOpErAÇÃO MÚtuA E rESpEItO AOS FuNDAMENtOS DA 

prOprIEDADE INtELECtuAL. 

A tErApIA  
DO DIÁLOGO
POR RUBENY GOULART
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P&E: Como o senhor vê a partici-
pação da indústria farmacêutica 
no setor de saúde?

Gaetano Crupi: Nós estamos 
vivendo um momento extrema-
mente importante no que se refere 
à Saúde como um todo. As popula-
ções estão vivendo mais, o que sig-
nifica que o tempo de tratamento 
de doenças também aumentou. 
Para se ter uma idéia, nos Estados 
Unidos o mercado de saúde hoje é 

entrevista

O administrador de empresas Gaetano Crupi, pre-
sidente do laboratório Eli Lilly do Brasil, um dos 

líderes mundiais do setor, tem a palavra Inovação na 
ponta da língua. Aos 51 anos, 30 deles dedicados à 
indústria farmacêutica, Crupi vivenciou, do mirante 
dos negócios, avanços científicos substanciais que 
mudaram o curso da história das doenças no País – 
em especial no campo do tratamento para diabetes. 
Leva a sua assinatura, por exemplo, a parceria firma-
da entre a americana Lilly e a brasileira Biobrás – em-
presa de biotecnologia na área de saúde humana – 
para transferência de tecnologia na fabricação de in-
sulina, que permitiu que, de 1978 a 1983, a Biobrás 
fosse o único produtor de insulina em todo o Hemis-
fério Sul. “A inovação é a nossa razão de ser”, diz o 
executivo.

De fato, o Lilly, onde Crupi aportou em 1988, a 
despeito não estar entre os primeiros laboratórios 
mundiais em faturamento, da ordem de US$ 20 bi-
lhões, é um dos pioneiros da indústria farmacêutica 
na pesquisa médica. Fundado em 1876, quando en-
fermidades seculares ainda dizimavam contingentes 
humanos, o laboratório foi o precursor, entre outras, 
de terapias curativas contra a poliomielite, diabetes, 
câncer, e, mais recentemente, medicamentos para 
combater a depressão, como o emblemático Prozac.

Ao longo de sua carreira, o envolvimento de Cru-
pi com a Inovação foi balizado por uma providencial 
experiência internacional. Ela lhe permitiu testar, em 
vários mercados, sob diferentes ambientes regulató-
rios, os fundamentos maiores da descoberta cientí-
fica e da Propriedade Intelectual. No final dos anos 

80, depois de atuar oito anos na subsidiária brasilei-
ra em diversas áreas como representante de vendas 
e gerente de marketing, foi trabalhar em Indianápo-
lis, nos Estados Unidos, sede do Lilly. De lá, transfe-
riu-se para a subsidiária da Venezuela, onde ficou ou-
tros quatro anos.

De 1992 a 1995, de volta à afiliada brasileira, Cru-
pi participou, sob a batuta da Interfarma – entidade 
que congrega os laboratórios estrangeiros que inves-
tem em pesquisa – do intenso trabalho político que 
culminou, em 1996, na legislação de Propriedade In-
dustrial, conhecida no meio como Lei de Patentes. 
Neste ano, quando retornou aos Estados Unidos, li-
derou a unidade global de antibióticos da Lilly, ini-
ciando uma associação com a americana Rambaxy e 
a japonesa Shionogi. No final dos 90, foi designado 
para comandar a subsidiária canadense do Lilly, país, 
por sinal, de forte viés regulatório. 

De volta ao Brasil, em 2006, já como presiden-
te da subsidiária, Crupi, tem tido missões espinho-
sas pela frente, entre elas a de resguardar os ganhos 
da legislação de patentes, sempre ameaçada por ex-
cessos regulatórios. Atual presidente do Conselho de 
Administração da Interfarma, num mandato que ter-
mina em abril de 2010, Crupi forma, ao lado de Jor-
ge Raimundo, presidente do Conselho Consultivo, a 
dupla de executivos que comanda as ações da enti-
dade no campo político-institucional. 

Casado, dois filhos, Crupi deu esta entrevista à 
Propriedade & Ética em sua sala, na subsidiária da 
Lilly do Brasil, em São Paulo:

da ordem de US$ 2.2 trilhões por 
ano, e as projeções indicam que 
ultrapassará os US$ 4,3 trilhões em 
2017, saindo, no espaço de uma 
década, de 16% para praticamen-
te 20% do PIB americano. O custo 
com a saúde é um desafio para to-
dos envolvidos no processo, gover-
no, paciente, seguros privados, ca-
nais de distribuição, indústria far-
macêutica e médicos. Do ponto 
de vista do governo, que é quem 

paga boa parte da conta, a gestão 
é um problema muito sério. Por 
isso, a parceria com todos os seto-
res é fundamental para buscar uma 
solução viável e duradoura.

P&E: Mas em contrapartida, com 
a evolução das pesquisas, surgi-
rão drogas mais eficazes.

GC: De fato, tanto que a in-
dústria farmacêutica tem investi-
do pesadamente nesta área, bus-
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A tErApIA SOB MEDIDA, NA vErDADE,  
É O GrANDE BrEAKtHrOuGH DA INDÚStrIA 
FArMACêutICA

to maior do que uma dor-de-ca-
beça, como o tratamento de cân-
cer, percebe-se que há um enorme 
desperdício, que o sistema desem-
bolsa sem trazer o benefício espe-
rado. Por isso, a indústria farma-
cêutica está desenvolvendo tera-
pias sob medida. Hoje, as pesqui-
sas buscam identificar biomarcado-
res para determinar qual é a pro-
babilidade de um grupo de pacien-
tes responder melhor à terapia que 
está sendo desenvolvida. 

P&E: Seria uma espécie de custo-
mização da terapia?

GC: Exatamente, essa é a visão 
do futuro. Diria que, a customiza-
ção da terapia, a terapia sob medi-
da, na verdade, é o grande break

through da indústria farmacêutica. 
Isso vai permitir que, no futuro, as 

pessoas não apenas vivam mais, 
mas vivam melhor, por conta de 
medicamentos mais efetivos.

P&E: Mas essa customização não 
está em contradição com a pro-
dução em escala, que, ao invés 
de baratear, pode aumentar ain-
da mais os custos dos remédios? 

GC: O que se busca é o meio-
-termo. Esta nova abordagem irá 
identificar o paciente com a melhor 
possibilidade de resposta, devido ao 
seu biótipo ou característica da do-
ença. No caso do câncer, por exem-
plo, é preciso entender melhor a 
doença, identificar os tumores e sua 
histologia definindo um biomarca-
dor para aumentar a probabilidade 
de sucesso. Isso, para quem finan-
cia, é muito melhor do que a eco-
nomia de escala, pois reduz drasti-
camente o desperdício. Então, do 
ponto de vista de inovação, a tera-
pia sob medida é o grande salto da 
indústria farmacêutica.

P&E: Quais são, no campo da Pro-
priedade Intelectual, as implica-
ções desta nova terapia?

GC: Primeiro, é bom que se 
diga que o desenvolvimento des-
sas drogas passa a ser mais cus-
toso para a indústria. Por isso é 
essencial que a pesquisa clínica, 
a busca de novas tecnologias e, 
obviamente, o trabalho com as 
agências regulatórias devem es-
tar sustentados por fundamentos 
sólidos de Propriedade Intelec-
tual. Eu diria que, mais do que 
nunca, transparência é a palavra-
-chave no processo. 

P&E: Que tipo de transparência?
GC: Transparência em todos os 

cando uma abordagem nova para 
o tratamento das doenças: a tera-
pia sob medida. Hoje, inclusive, a 
nova e mais eficaz resposta da in-
dústria farmacêutica à questão da 
saúde é a pesquisa voltada e dedi-
cada ao paciente específico, com 
uma dosagem especifica, a uma 
doença especifica. É importante sa-
lientar que, apesar dos avanços das 
pesquisas, historicamente, em mé-
dia, a eficácia de um medicamen-
to tem variado de 30% a 70%. Ne-
nhum produto funciona 100%.

P&E: Quem, por exemplo, toma 
um analgésico e continua com 
dor-de-cabeça está dentro des-
ta margem de erro?

GC: Sim, e quando se extrapo-
la isso para uma utilização em mas-
sa de terapias que têm um cus-



8 propriedade & ética

SErIA uMA IrrESpONSABILIDADE DA 
INDÚStrIA NÃO DESENvOLvEr prODutOS 
pArA DOENÇAS quE AINDA NÃO têM CurA

sentidos: no relacionamento da in-
dústria com o governo, com o pa-
ciente, com o médico. Isso, não 
só é essencial para o sucesso da 
indústria, que tem que satisfazer 
seus acionistas, mas para o pa-
ciente. Veja que, no final de tudo, 
o que estamos buscando salvar e 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas. 

P&E: O que o senhor acha da Lei 
de Patentes brasileira?

GC: Nossa Lei é bastante com-
petitiva, não fica nada a dever em 
relação a outras legislações. O pro-
blema no Brasil é que há uma so-
breposição de papéis e responsa-
bilidades. 

P&E: Como assim?
GC: No Brasil o INPI é o órgão 

especializado em conceder a pa-
tente de uma molécula, que desde 
sua aplicação, pode ter validade 
por um período de até 20 anos. A 
empresa, munida da patente des-
ta substância ou molécula, monta 
todo um processo de desenvolvi-
mento clínico, que pode levar de 
sete a 10 anos, faz os estudos das 
diversas fases do processo e finali-
za um dossiê para a submissão re-
gulatória. Neste momento entra a 
Anvisa, a agência regulatória, que 
deveria se concentrar na aprovação 
ou não da utilização daquele pro-
duto para aquela indicação a que 
se propõe. O problema é que o 
papel da Anvisa foi ampliado, atra-
vés do artigo 229-C, para também 
avaliar se a patente tem mérito ou 
não. Isto é redundante. 

P&E: E qual é o papel da Anvisa?
GC: A Anvisa tem uma função 

extremamente importante, que 
é a de aprovar ou não o produto 
para uso em seres humanos. No 
Brasil é esse é o papel da agência, 
assim como nos Estados Unidos é 
de responsabilidade do Food and 
Drug Administration. A anuência 
prévia 229-C é uma função que se 
deu à Anvisa, inapropriadamente.

P&E: Qual o prejuízo para as em-
presas com este desvio de função?

GC: Isso leva a um atraso, uma 
perda no tempo da patente, que não 
é recuperado. Quando a patente da 
molécula é concedida o prazo é de 
até 20 anos, mas a questão é que a 
empresa leva de sete a 10 anos para 
desenvolver a utilização do produto. 
O atraso da Anvisa no processo de 
registro é um tempo irrecuperável, 
um investimento perdido.

P&E: Em que medida isso pode 
retardar o desenvolvimento de 
novos medicamentos?

GC: As pesquisas continuam. 
Seria uma irresponsabilidade da 
indústria não criar os fundos ne-
cessários para continuar a desen-
volver produtos para doenças que 
ainda não têm cura ou cujos trata-
mentos precisam ser melhorados. 

P&E: Como é o processo de forne-
cimento de medicamentos para 
o governo?

GC: Depois de registrar a mo-
lécula no INPI, e de passar pela 
Anvisa, chega a hora em que o 
produto é submetido à regula-
ção de preços da CMED (Câma-
ra de Regulação do Mercado de 
Medicamentos) e a empresa deve 
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apresentar um estudo descre-
vendo a tecnologia incorporada, 
a melhor forma de utilização do 
medicamento, os seus benefícios. 
Após ser lançado, o produto esta-
rá disponível apenas no mercado 
privado. Para que o produto tam-
bém esteja disponível na lista de 
reembolso federal, um processo é 
iniciado junto ao Centro de Ino-
vação Tecnológica do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, o CITEC, 
onde um novo dossiê é submeti-
do. Nós reconhecemos os esfor-
ços do governo em desenvolver 
mecanismos seguros e eficientes 
para avaliar benefício clínico e/ou 
custo-efetividade de um deter-
minado medicamento. Entretan-
to, hoje não há suficiente trans-
parência no processo entre ava-
liação de novas tecnologias e a 
decisão de incorporação. Desde 
2002, apenas dois medicamentos 
foram incluídos no programa de 
alto custo do Ministério da Saú-
de, ou seja, algumas tecnologias 
que estão no mercado brasileiro 
há vários anos ainda não estão 
disponíveis aos pacientes atendi-
dos pelo SUS.

P&E: O medicamento não pode 
ser comercializado sem a apro-
vação da CITEC? 

GC: Pode ser comercializado, 
sim, mas apenas nos canais con-
vencionais de distribuição, que são 
utilizados pelos consumidores com 
mais poder aquisitivo, que podem 
pagar do próprio bolso 100% do 
valor do medicamento, ou os que 
têm seguro privado. 

P&E: Qual a consequência quan-
do o produto não entra no siste-
ma de reembolso?

GC: A principal consequên-
cia é que o produto fica inacessí-
vel para boa parte da população. 
É o que ocorre com outro medica-
mento da Lilly, o Forteo, indicado 
para tratamento da osteoporose 
em estágio grave, para pacientes 
em uma faixa etária bem elevada, 
acima de 70 anos. Submetemos o 
processo ao governo (CITEC), mos-
tramos o benefício do tratamen-
to, mas o produto continua fora 
da lista de reembolso. É um me-
dicamento para ser utilizado pelo 
paciente num prazo de dois anos, 
na maioria das vezes por mulheres 
que praticamente não conseguem 
sequer tomar banho sozinhas ou 
mesmo caminhar. É um medica-
mento direcionado a uma popu-
lação específica e que sofre muito 
com a doença. 

P&E: Não é correto que o gover-
no inspecione a inovação agre-
gada ao medicamento?

GC: Corretíssimo. Tais exigên-
cias regulatórias são salutares, re-
direcionam o investimento da in-
dústria para produtos realmen-
te inovadores. Por que as pesso-
as deveriam pagar por um medi-
camento que não oferece avan-
ços no processo de cura de uma 
doença? De que adianta um novo 
analgésico que não apresenta ne-
nhuma vantagem em relação à 
versão genérica de um produto 
que perdeu a patente há muitos 
anos? Por isso, para ter seu produ-
to reembolsado, o laboratório pre-
cisa demonstrar ao governo que 
ele tem um valor agregado, que 
vai beneficiar pacientes de uma 
forma comprovadamente efeti-
va. O problema é que na prática o 

processo atrasa, emperra e cria in-
segurança. Isso se deve ao fato de 
que, primeiramente, há uma mis-
tura indevida entre o processo re-
gulatório e o da patente. Depois 
disso ainda há a fixação do preço 
e do acesso público aos medica-
mentos novos.

P&E: Como é o procedimento nos 
outros países?

GC: No Canadá, nos Esta-
dos Unidos e mesmo na Austrá-
lia, para citar países que conheço 
bem, existem as mesmas exigên-
cias, o mesmo processo de apro-
vação da patente, da parte regu-
latória. No Canadá, onde trabalhei 
quatro anos, para que um medi-
camento possa ser reembolsado 
pelo governo, há o mesmo tipo 
de submissão. A diferença é que lá 
o processo anda mais rápido. Nos 
Estados Unidos, quando um pro-
duto registrado é lançado, o pre-
ço é livre, até as negociações com 
as entidades pagadoras, sejam pú-
blicas ou privadas.

P&E: Totalmente?
GC: Totalmente livre. A em-

presa estabelece o preço que jul-
gar adequado para o seu produ-
to levando em conta os parâme-
tros do próprio mercado. No caso 
de novos medicamentos para pa-
cientes que pertencem ao grupo 
dos veteranos de guerra america-
nos e outros subsidiados pelo go-
verno, há uma negociação. No fi-
nal, chega-se a um acordo e o pro-
duto é vendido com desconto de-
vido ao volume. Agora, isso tudo é 
feito de forma muito transparen-
te, a negociação está disponível 
na internet, o mundo inteiro sabe 
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o quanto de desconto está sendo 
dado para o órgão em questão.

P&E: Já no Brasil...
GC: Quando se faz um para-

lelo no Brasil a base de compara-
ção para estabelecimento de pre-
ços de medicamentos novos já 
leva em consideração esse supos-
to desconto que foi dado para o 
governo. Isso faria sentido caso 
o governo incluísse este produto 
na lista que distribui para a popu-
lação. Mas ocorre que, no Brasil, 
essa base é utilizada para o mer-
cado livre. Então ocorre que a pa-
tente do produto é registrada no 
INPI, passa pela agência regulató-
ria e pela CMED. Estes processos 
são longos, e à medida em que se 
lança um medicamento no mer-
cado não há recuperação da per-
da da patente. A submissão para 
CITEC é um outro processo para 
análise se o governo irá ou não re-
embolsar este produto para a po-
pulação através dos Estados.

P&E: Como tem sido estas nego-
ciações entre a indústria e o go-
verno no âmbito do CMED?

GC: Muitas vezes são dificí-
limas. Há dois anos o descon-
to mandatório do Coeficiente de 
Adequação de Preços (CAP), que 
é um índice governamental que 
baliza os preços dos medicamen-
tos, promoveu uma redução linear 
de 25% nos produtos que fazem 
parte dessa lista de novas tecno-
logias. Participei praticamente de 
todas as reuniões com o governo. 
Fizemos uma proposta mais equi-
librada que geraria uma economia 
até maior do que o desconto pro-
posto no âmbito do CAP, mas não 

fomos ouvidos. 

P&E: O senhor poderia citar um 
produto específico da sua em-
presa que passou por este ciclo 
todo de atraso?

GC: Isso ocorre indiscriminada-
mente. A Lilly tem produtos que o 
governo não reembolsa e que es-
tão disponíveis apenas nas farmá-
cias ou para sistemas de seguro-
-saúde, mas o nosso último lança-
mento, o Byetta, para tratamento 
do diabetes, ficou cerca de dois 
anos tramitando na agência regu-
latória. Este prazo, teoricamente, 
deveria ser de 12 meses, no máxi-
mo, enquanto que o prazo para a 
regulação de preços, que deveria 
ser de 90 dias, demorou mais de 
um ano. Mas temos também me-
dicamentos que são reembolsados 
pelo governo, como é o caso do 
Zyprexa, indicado para tratamento 
de esquizofrenia. Como o governo 
é um grande comprador, este pro-
duto é vendido com desconto em 
relação ao preço da farmácia. 

P&E: Por que a indústria farma-
cêutica brasileira tem tanta difi-
culdade de fazer parcerias com o 
governo no tratamento de doen-
ças contraídas pela população de 
baixa renda? 

GC: A indústria farmacêutica 
mantêm um relacionamento per-
manente com o governo federal, 
mas o problema é que ocorrem 
muitas mudanças, especialmen-
te no Ministério da Saúde. Esti-
ve fora do país e nesses três anos 
em que estou no Brasil já convi-
vi com dois ministros da Saúde 
diferentes. Obviamente, quando 
um novo ministro entra promove 

uma série de ajustes em relação à 
gestão anterior. 

P&E: O problema é só de descon-
tinuidade?

GC: Não, outro aspecto é que 
há uma desconfiança por par-
te do governo no seu relaciona-
mento com a indústria e, sobre-
tudo, o que falta, em nível fede-
ral, como já disse, é mais transpa-
rência. É diferente no âmbito es-
tadual. O governo da Bahia, por 
exemplo, tem um programa de 
reembolso a pacientes que uti-
lizam o Forteo, experiência que 
resultou num estudo clínico a 
ser publicado internacionalmen-
te. Ao utilizarem a medicação, as 
pacientes evitaram fraturas e, em 
conseqüência, eliminaram o cus-
to da hospitalização. É um exem-
plo que demonstra que, quando 
há boa vontade e transparência, 
toda a cadeia de saúde sai bene-
ficiada, especialmente o paciente. 

P&E: Há algum exemplo deste tipo 
de parceria no plano federal?

GC: Um bom exemplo nes-
ta linha é no mercado de insuli-
na humana para diabéticos. Até 
2006, o governo brasileiro com-
prava anual mente, através de 
concorrência pública, uma média 
de 9 milhões de frascos de insu-
lina humana, pagando cerca de 
R$ 17 por cada unidade, o que to-
talizava um gasto de cerca de R$ 
170 milhões. Em 2004, com a vin-
da do seu presidente mundial ao 
Brasil, o governo brasileiro solici-
tou à Lilly que participasse das li-
citações de insulina. E isto acon-
teceu em 2006, quando a Lilly ga-
nhou a licitação reduzindo o pre-
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ço para R$ 9,18 por frasco, o que 
gerou uma economia de cerca de 
R$ 80 milhões naquele ano. 

P&E: Há que se considerar tam-
bém que neste caso da insulina 
havia uma enorme economia de 
escala, não?

GC: Sim, economia de escala e 
uma enorme vantagem competiti-
va. Observe que a insulina huma-
na não é um produto com reserva 
de mercado: há fabricantes india-
nos, chineses, dinamarqueses e aí 
o custo de produção cai. Em 2008, 
a demanda do governo aumen-
tou para 12 milhões de frascos e o 
preço do frasco caiu para R$ 5,48. 
Isso significa que, ao se comparar 
o preço atual com o que era pra-
ticado antes de 2006, o governo 
obteve uma economia de mais de 
R$ 130 milhões.

P&E: Seria então um caso de suces-
so de parceria entre uma empresa 
privada e o governo federal?

GC: Seria, não fosse o fato de 
que, de repente, em 2008, termos 
sido surpreendidos com a publi-
cação do acordo de transferên-
cia de tecnologia entre o gover-
no da Ucrânia e o laboratório es-
tatal Fiocruz. Neste acordo, o Bra-
sil passaria a produzir insulina hu-
mana a um custo superior aos  
R$ 5,48 por frasco, que fomos 
obrigados a manter, apesar de a 
escala de 12 milhões de frascos ter 
sido reduzida significativamente. 

P&E: Por que não é bom para o 
Brasil este acordo de transferên-
cia de tecnologia para fabricação 
da insulina humana?

GC: Não há vantagem econô-

mica, pois os preços deste produ-
to estão num nível extremamen-
te competitivo, tanto que, atra-
vés do mercado, o governo con-
seguiu em três anos fazer uma 
economia de mais de R$ 130 mi-
lhões. Isso, sem que a Lilly ou ou-
tras empresas tivessem a oportu-
nidade de discutir algum acordo 
com o governo para transferên-
cia de tecnologia. A insulina hu-
mana é um produto de biotec-
nologia, sem reserva de mercado, 
com uma produção mundial ex-
tremamente alta. O que se ques-
tiona é se, com estas medidas re-
almente estamos fazendo econo-
mia e se estrategicamente faz sen-
tido o investimento em transfe-
rência de tecnologia para um pro-
duto como insulina humana que 
tem uma disponibilidade mundial 
enorme. O mercado está se abrin-

do, há anúncios a cada dia de no-
vas fábricas, na China, na Rússia. 
Um produto local, seja ele privado 
ou público, não será competitivo a 
não ser que obtenha uma reserva 
de mercado, aumentando o preço 
para o governo.

P&E: Em que situação a transferên-
cia de tecnologia se justificaria?

GC: Valeria para uma situação 
na qual a tecnologia fosse extre-
mamente difícil, ou que não fosse 
dominada, que não houvesse ou-
tras opções. Não é o caso. Partici-
pei, pela Lilly, da parceria firmada 
com a brasileira Biobrás para trans-
ferência de tecnologia na fabrica-
ção de insulina, em 1978, quando 
nem se falava em insulina huma-
na e ainda importávamos insulina 
de origem bovina e de origem por-
cina. A Lilly foi a primeira empre-

quANDO HÁ BOA vONtADE E trANSpArêNCIA, 
tODA A CADEIA DE SAÚDE SAI BENEFICIADA, 
ESpECIALMENtE O pACIENtE
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sa no mundo a desenvolver insu-
lina industrializada de origem ani-
mal, em 1923, e também foi a pri-
meira a trazer para o Brasil insuli-
na humana e a insulina de ação rá-
pida, um análogo da insulina. Isso 
demonstra que estamos aqui como 
brasileiros, comprometidos com o 
mercado, que temos como missão 
produzir medicamentos que agre-
gam valor aos pacientes. A inova-
ção é a razão de ser da nossa exis-
tência. 

P&E: Qual o consumo brasileiro 
de insulina humana?

GC: A diabetes é uma doen-
ça de grande repercussão social 
por que atinge indiscriminada-
mente todas as classes. Com base 
em estudos epidemiológicos pu-
blicados pela Sociedade Brasilei-
ra de Diabetes, em 2008, estimou-
-se que em 2006, havia aproxima-
damente 11 milhões de pesso-
as com diabetes mellitus no Brasil. 
Sou comprometido pessoal mente 
com esta questão. Meu pai e dois 
irmãos são diabéticos, sendo que 
um deles, por sinal, ficou cego 
aos 41 anos, por causa da doen-
ça. Por isso, pelo grande espectro 
social que representa, a diabetes, 
assim como outras enfermidades, 
deveria estar envolvida em gran-
des ações de governo, com ênfase 
na educação e na importância do 
desenvolvimento de novos medi-
camentos. Mas para isso, é preci-
so construir uma agenda positi-
va, entre o Ministério da Saúde e 
a indústria de pesquisa. A indús-
tria farmacêutica, costumo dizer, é 
parte da solução da saúde no Bra-
sil, não é parte do problema. Só 
temos que definir os pontos em 

comum com transparência e tra-
balharmos juntos.

P&E: Como o Brasil poderia parti-
cipar no campo da pesquisa e de-
senvolvimento?

GC: Esta é uma questão im-
portante. Tomemos como exem-
plo a Aids. No início, logo que foi 
descoberta, era uma doença fa-
tal e, hoje, ninguém que é devida-
mente tratado morre de Aids. Isso 
tudo é oriundo de investimentos 
em tecnologia. No entanto, existe 
um espaço para se investir em ou-
tras classes terapêuticas importan-
tes, mas que não têm avanços sig-
nificativos, e isso pode ser feito via 
acordo de pesquisa através do go-
verno, universidades e fundos de 
investimentos privados. À medida 
que alguns produtos perdem pa-
tentes e os genéricos entram no 
mercado, isso possibilita que as no-

vas tecnologias sejam assimiladas.

P&E: Quais, por exemplo?
GC: Um bom exemplo são os 

antibióticos. Hoje, com o avan-
ço do saneamento básico, os an-
tibióticos existentes, muitos de-
les genéricos, respondem bem ao 
tratamento. Este é um espaço que 
pode ser muito bem ocupado por 
uma produção governamental em 
alta escala. Há genéricos muito efi-
cazes para determinadas fases em 
tratamento de câncer. Na Lilly, te-
mos um produto para o tratamen-
to de câncer de mama e câncer de 
pulmão que está perto de perder 
a patente e cujo resultado em de-
terminado estágio da doença é 
muito bom. Com o lançamento 
de genéricos a um preço menor, 
pode-se adicionar produtos novos 
para tratar os casos em que este 
produto não proporciona os me-

A pAtENtE NÃO É pArA SEr EtErNA, A 
INDÚStrIA DE pESquISA NÃO ArGuMENtA ISSO, 
MAS ELA tEM quE SEr rESpEItADA
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lhores resultados.

P&E: Ou seja, haveria espaço a 
ser ocupado por todos os seg-
mentos do mercado, conside-
rando as vantagens comparati-
vas de cada um?

GC: Sim, por exemplo, o go-
verno deveria investir na produ-
ção de vacinas ou no melhor con-
trole da dengue, uma doença de 
grande repercussão social. Já a 
indústria de genéricos tem um 
grande mercado que são os pro-
dutos que a indústria de pesqui-
sa está desenvolvendo hoje e te-
rão as suas patentes expiradas no 
futuro. A empresa de genéricos só 
vai continuar existindo na medida 
em que produtos novos cheguem 
ao mercado, tenham o seu ciclo 
de proteção, para depois terem 
sua patente expirada. Ao mesmo 
tempo, a indústria de pesquisa, 
estimulada por uma remuneração 
adequada, terá estímulo para in-
vestir em novas terapias que ain-
da estão carentes de avanços te-
rapêuticos. É um ciclo virtuoso, 
no qual todos ganham, especial-
mente o paciente. A patente não 
é para ser eterna, em nenhum mo-
mento a indústria de pesquisa ar-
gumenta isso, mas ela tem que ser 
respeitada.

P&E: Que classes de doenças par-
ticiparão deste ciclo de mercado? 

GC: Há espaço para avanços 
tecnológicos em várias classes te-
rapêuticas. Hoje, por exemplo, não 
temos um tratamento efetivo, que 
atenda às expectativas para a do-
ença de Alzheimer. A própria Lilly 
tem hoje produtos ainda nas fa-
ses 1 e 2, ainda muito iniciais, que 

chegarão ao mercado talvez entre 
sete e 10 anos. 

P&E: É muito tempo...
GC: Nós vamos gastar entre 

US$ 750 milhões a US$ 1 bilhão 
e nem sabemos ao certo se estes 
produtos realmente chegarão ao 
mercado. Então, se não tivermos 
hoje um retorno, recursos para 
continuar investindo, talvez daqui 
a 20 anos não tenhamos um tra-
tamento adequado para a doen-
ça de Alzheimer. Se não fizermos 
esse investimento hoje, eu diria 
que estaríamos sendo irresponsá-
veis com as futuras gerações. 

P&E: Quanto a indústria farma-
cêutica está investindo anual-
mente em pesquisa?

GC: O investimento total gira 
em torno de U$ 58 bilhões a US$ 
62 bilhões ao ano.

P&E: E a Lilly?
GC: Na Lilly investimos US$ 3,5 

bilhões ao ano em pesquisa, que 
representa cerca de 16% do fatu-
ramento de US$ 20 bilhões.

P&E: Em que medida o setor pú-
blico pode fazer face a este nível 
de investimentos em pesquisa, 
mesmo numa classe terapêutica 
específica?

GC: Convenhamos, é difícil para 
o Estado manter este nível de in-
vestimentos. E por que o faria, uma 
vez que há empresas gabaritadas 
para isso? A Lilly, por exemplo, tem 
um programa para o desenvolvi-
mento de pesquisas que rastreia 
informações pela Internet forne-
cidas por cientistas especializados 
num determinado tema. Esta ve-

locidade de resposta, a abrangên-
cia da solução, os melhores recur-
sos estão na alçada do setor priva-
do. Por isso digo que nós, do setor 
farmacêutico, somos parte da solu-
ção. O governo precisa olhar para o 
setor farmacêutico como um par-
ceiro e não como um inimigo. 

P&E: Por que a indústria é fre-
qüentemente acusada de insen-
sível no combate às chamadas 
doenças negligenciadas, de bai-
xa rentabilidade? 

GC: Do ponto de vista da in-
dústria, de fato, há doenças cuja 
massa crítica é insuficiente para 
justificar um determinado nível de 
investimento. Mas, se ela atuar em 
parceria com o governo e as uni-
versidades, há uma enorme opor-
tunidade para resolver o problema 
pois pode-se compartilhar os in-
vestimentos. Agora, esta questão 
de insensibilidade, deve ser melhor 
entendida, pois os laboratórios têm 
programas sociais em andamento 
em todo o mundo. A Lilly desen-
volveu dois produtos para trata-
mento da tuberculose e, através 
de uma parceria com a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), criou 
o Programa Lilly de Apoio à Tuber-
culose multi-resistente que propor-
cionou a transferência de tecnolo-
gia para laboratórios na Rússia e 
África do Sul, onde é grande a inci-
dência desta doença. No total, es-
tamos falando de uma doação da 
ordem de US$ 135 milhões, um tra-
balho que além de terapêutico é 
educacional. Este é um bom exem-
plo de parceria. Tínhamos a tecno-
logia e o mercado, do ponto de 
vista de massa crítica, era relativa-
mente pequeno, mas cada um fez 
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a sua parte e achou-se a solução. E 
agora estamos trazendo este pro-
grama de educação em Tubercu-
lose para o Brasil. O primeiro trei-
namento já aconteceu em 2008 e, 
em 2009, pretendemos intensificar.

P&E: Qual a responsabilidade do 
governo nesse particular?

GC: O governo tem que cuidar 
da parte preventiva, saneamento, 
adotar políticas de saúde consis-
tentes. É muito fácil jogar nas cos-
tas da indústria a responsabilidade 
pelo tratamento da Doença de Cha-
gas, mas o governo tem um papel 
importante na erradicação da doen-
ça, especialmente na área educacio-
nal. É possível se prevenir a infecção 
hospitalar simplesmente mostrando 
aos profissionais de saúde a impor-
tância da esterilização, às vezes sim-
plesmente lavando-se as mãos. São 
casos em que não adianta inves-
tir no antibiótico mais poderoso, é 
uma questão de educação.

P&E: O remédio no Brasil é mui-
to caro?

GC: Do ponto de vista de pre-
ços absolutos o remédio no Bra-
sil não é caro. Agora, quando se 
consideram todos os impostos e 
o nível de renda de boa parte da 
população, torna-se muito caro. 
O Brasil arrecada mais impostos 
com remédios do que gasta sub-
sidiando medicamentos para a po-
pulação de baixa renda. A indús-
tria tem trabalhado para reduzir e 
até isentar impostos nos medica-
mentos, o que traria um beneficio 
direto ao paciente. 

P&E: Se a indústria trabalha pela 
vida, como o senhor ressalta, 

por que ela tem problemas de 
imagem, inclusive em outros 
países?

GC: De fato, as pesquisas nos 
Estados Unidos, na Europa com-
provam isso. Porém, o que a mi-
nha vivência na indústria farma-
cêutica demonstra é que há uma 
grande desinformação a respei-
to. A população sabe, por exem-
plo, que os medicamentos repre-
sentam apenas 10% do que se 
gasta em Saúde? Tem consciên-
cia de que um laboratório farma-
cêutico leva entre sete e dez anos 
para desenvolver um medicamen-
to e gasta entre US$ 750 milhões 
e US$ 1 bilhão antes de efetivar a 
primeira venda? Sabe, por exem-
plo, que sem as pesquisas não ha-
veria produtos para a redução do 
colesterol e das mortes por infar-
to do miocárdio e outras doenças 
fatais? Pergunte às pessoas que ti-
veram uma sobrevida, ou que so-
breviveram graças a um medica-
mento e a reação será outra. Eu 
não estou dizendo que temos 
uma indústria perfeita. Quem o é? 
Nós cometemos erros, sem dúvi-
da, mas estamos sempre tentando 
aprender com esses erros. 

P&E: Qual a contribuição mais re-
levante da Lilly no campo da pes-
quisa médica?

GC: A Lilly tem contribuições 
científicas indiscutíveis, em várias 
áreas, especialmente naquelas do-
enças que ainda não têm soluções 
definitivas, como o câncer, a diabe-
tes, a saúde mental e a saúde da 
mulher, especificamente na área 
de osteoporose. Também tem o 
produto mais avançado para o tra-
tamento da septicemia.

P&E: Vai levar muito tempo para 
ser anunciada a cura para o câncer?

GC: Estamos buscando isso. 
Mas rigorosamente a palavra cura 
já pode ser aplicada ao câncer. De-
pendendo da fase do diagnóstico, 
por exemplo, o câncer de mama, é 
curável. Aliás, eu diria, que na área 
do câncer é onde eu vejo a maior 
oportunidade de evolução tecno-
lógica, voltando à questão da tera-
pia sob medida. Em algum tempo 
poderemos determinar o tratamen-
to adequado, seja pelo biótipo do 
paciente, pela composição do cân-
cer, da histologia da célula cance-
rígena. A Lilly está tão comprome-
tida com a área de câncer que, no 
final do ano passado, adquiriu por 
US$ 6,5 bilhões uma empresa vol-
tada para medicamentos de cân-
cer, a IMCLONE que, por sinal está 
desenvolvendo seis novos produ-
tos nesta área, três deles em fase 
adiantada de estudos. 

P&E: Qual é a principal atuação 
da Interfarma neste momento?

GC: A principal bandeira da In-
terfarma é a luta para que a Lei de 
Patentes seja protegida, implemen-
tada da melhor forma e neste parti-
cular vemos de forma muito negati-
va o dispositivo da anuência prévia, 
que é prerrogativa da Agencia Na-
cional de Vigilância Sanitária (An-
visa), através do Artigo 229C. Tam-
bém trabalhamos para que haja 
uma revisão da metodologia do 
controle de preços e acesso que, 
em geral, como já expliquei, que o 
ambiente regulatório seja de trans-
parência e de previsibilidade. Em 
muitos processos que envolvem o 
governo, como o da pesquisa clíni-
ca, são morosos demais. pe
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EMBOrA NÃO HAJA AINDA LEGISLAÇÃO ESpECÍFICA pArA 

prOtEGEr O FOrMAtO DE AuDIOvISuAIS, AS GrANDES 

EMISSOrAS tELEvISIvAS, COMO A tEvê GLOBO, JÁ EStÃO 

MOBILIZANDO SEuS ADvOGADOS pArA COMBAtEr O pLÁGIO 

DE prOGrAMAS LICENCIADOS. A pAutA INCLuI O BIG BrOtHEr, 

rESpONSÁvEL pOr rECEItAS MILIONÁrIAS COM LICENCIAMENtO, 

MErCHANDISING E puBLICIDADE. 

A LutA CONtrA  
O pLÁGIO NA tv
POR CECI ALMEIDA

Televisão
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televisão
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tv

E m tese, reality shows, game 

shows, talent shows e quiz 

shows são obras autorais, conce-
bidas a partir de formatos defini-
dos e, para quem os concebe, pas-
síveis de direitos de Propriedade 
Intelectual. Na prática, ainda não 
se sabe ao certo como protegê-
-las. As grandes corporações tele-
visivas mundiais procuram na le-
gislação uma maneira de estan-
car a nova onda de pirataria que 
passa por cima do sistema legal 
de licenciamento destes progra-
mas, recordes absolutos de audi-
ência nos países onde são exibi-
dos. Exemplos? Who wants to be a 

Millionaire, da dinamarquesa Ce-

lador, teve seu formato licenciado 
para 106 países, enquanto Survivor 
e Big Brother, da holandesa Ende-
mol Entertainement, contabiliza-
ram mais de 20 licenças em todo 
o mundo, inclusive no Brasil. Re-
batizados pela TV Globo respec-
tivamente como No Limite e BBB, 
ambos se revelaram absolutos su-
cessos de público e faturamento. 

A receita superlativa destes 
programas com licenças, publici-
dade e merchandising tem gerado 
o aparecimento de cópias disfar-
çadas destes programas, que pas-
sam ao largo dos contratos de li-
cenciamento. Não é à toa que esta 
nova modalidade de pirataria tem 

mobilizado grandes escritórios de 
advocacia e profissionais da área 
jurídica das empresas televisivas 
na busca pela proteção dos for-
matos destes programas. Na bra-
sileira Globo as advogadas Regina 
Sampaio e Juliana Martins acom-
panham há mais de uma década 
processos do gênero envolvendo 
indenizações milionárias. Elas es-
tão à frente da luta travada pela 
TV Globo para ver reconhecido 
este direito que não trata, apenas, 
do roteiro da obra audiovi sual – 
que tem tutela garantida pela le-
gislação – e sim do estilo, da es-
trutura que serve como base para 
a concepção de um programa. “Há 

HÁ ELEMENtOS 
OrIGINAIS E CrIAtIvOS 
SuFICIENtES quE 
GArANtEM A prOtEÇÃO 
DO FOrMAtO E quE 
DIFErENCIAM A CrIAÇÃO 
DE uM prOGrAMA DE 
OutrO

rEGINA SAMpAIO 
ADvOGADA DA tv GLOBO

As advogadas da TV Globo 
Regina Sampaio e Juliana 
Martins acompanham há mais 
de uma década processos do 
gênero envolvendo indenizações 
milionárias
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elementos originais e criativos su-
ficientes que garantem a proteção 
do formato de um programa: per-
sonagens, ilustrações, a sequên-
cia de imagens e técnicas utiliza-
das que diferencia a criação de 
um programa de outro”, destaca 
Regina Sampaio. 

A batalha é difícil. Primeiro, 
porque não há no mundo legisla-
ção prevendo a proteção de for-
matos audiovisuais. No Brasil, ao 
contrário, a Lei de Direito Autoral 
(9.610/98) traz até uma clara res-
trição à proteção: em seu artigo 
8º, estabelece que uma ideia, pla-
no, regra, jogos ou negócios e in-
formações de uso comum não po-
dem ser protegidos. Teoricamen-
te, ao estabelecer limites, a legis-
lação impediria que a mera con-
cepção de um programa se torne 
exclusividade de uma empresa, es-
timulando a circulação de ideias e, 
em última análise, a saudável prá-
tica da concorrência. Boa parte 
dos advogados, inclusive, defende 
a Lei de Direito Autoral e discorda 
da tese de adequação da legisla-
ção vigente. “Não acho que seja 
preciso uma mudança legislativa. 
No arcabouço jurídico é possível 
se proteger um formato de pro-
grama”, afirma o advogado Gusta-
vo Piva, do escritório Dannemann 
Siemsen. 

Normalmente, a proteção de 
formatos de programa se dá por 
instrumento contratual. Se for um 
segredo, passa a ser resguardada 
mediante cláusulas de confiden-
cialidade ou de não-utilização das 
informações prestadas, havendo, 
inclusive, penalização para o des-
cumprimento do pactuado. Só 
que, dispostos a abocanhar uma 

fatia dos lucros que jorram de pro-
gramas de sucesso, algumas emis-
soras não hesitam em copiar seus 
formatos. No final, os casos de 
plágio têm tirado o sono de mui-
ta gente na indústria do forma-
to e em emissoras de TV que pa-
gam caro pelo licenciamento des-
tes programas. 

Banco dos réus
Nos últimos seis anos, a TV Glo-

bo já protagonizou quatro emba-
tes nos tribunais envolvendo a pro-
teção de formatos. Num deles, ocu-
pou o banco dos réus: ao veicular 
o programa Você Decide, em 2002, 
foi acusada de plagiar a estrutura 
do programa O Povo é o Juiz, regis-
trado pela autora, Marizete Kuhn. 
Na ação, contudo, o juiz entendeu 
que os programas tinham formatos 
distintos. Processos similares foram 
movidos por empresas estrangeiras 
contra o SBT, a TV Bandeirantes e 
a TV Gazeta, todos acusados de se 
apropriar de formatos sem pagar 
direitos.

Se, no campo dos formatos de 
programas audiovisuais, já é difícil 
obter a proteção, a dificuldade é 
infinitamente maior na hora de se 
caracterizar uma violação. A parte 
mais discutível é sempre o direi-
to autoral. “Temos que desviar do 
artigo 8º da Lei brasileira e com-
provar que não é uma ideia o que 
se pretende proteger”, diz Regi-
na Sampaio, da Globo. “O desafio 
é provar que seu formato não é 
uma simples ideia, mas uma obra 
intelectual que merece proteção”, 
confirma Piva, do Dannemann 
Siemsen. “Na hora de comprovar 
uma infração será preciso exami-
nar o seu formato e a semelhança 

com o programa concorrente e se 
houve um plágio que passou do 
limite da legalidade”.

Segundo Piva, nos últimos 
anos já houve alguns resultados 
práticos conferindo a proteção aos 
formatos de programa, mas ne-
nhum deles foi conquistado sem 
um enorme esforço. “O proble-
ma neste caso é que, para distan-
ciar o formato de um programa da 
mera ideia e conseguir assim o di-
reito à proteção autoral, é preci-
so descrevê-lo nos mínimos deta-
lhes”, explica o advogado. Por ou-
tro lado, este mesmo detalhamen-
to poderá atrapalhar a caracteriza-
ção da infração de um programa 
similar, simplesmente porque tor-
nará mais fácil apontar as “dife-
renças” existentes entre um e ou-
tro. É, por assim dizer, uma faca de 
dois gumes. 

As dificuldades se alastram 
para além de qualquer fronteira. 
Nem nos países onde a discussão 
em torno da proteção dos forma-
tos se mostra mais desenvolvida 
as empresas conseguem proteger 
o formato dos audiovisuais sem 
enfrentar fortes questionamen-
tos nos tribunais. Um caso clássi-
co foi a disputa entre a Green e a 
Broadcasting Corporation of New 
Zealand, em 1989, decidido pela 
Justiça inglesa, que negou tutela 
ao formato de programa Opportu

nity Knocks, um show de talentos 
que acabou sendo plagiado, até 
no nome, na Nova Zelândia. Já no 
Brasil, a MTV Brasil processou a TV 
Bandeirantes e o juiz reconheceu 
a proteção autoral aos formatos 
dos programas Pérola Videoclípti

ca e Micon, plágios dos programas 
Shit Show e Pagando para Ver. Pa-
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rece contraditório – e é. “Ocorre 
que na área de formato ainda não 
há uma equação matemática, pois 
cada caso é um caso”, diz Piva.

Por que, então, gastar dinheiro 
com o licenciamento de progra-
mas? Para Regina Sampaio, trata-
-se de uma mudança cultural, no 
sentido de se reconhecer o forma-
to de programa como obra auto-
ral. Na Globo, esta prática come-
çou em 2000, quando a emissora 
fechou seu primeiro contrato de li-
cenciamento com a Guest Music, 
ao trazer para o Brasil o formato 
de Esos Locos Bajitos, que foi reba-
tizado por aqui como ‘Gente Ino-
cente’. Em 2002 licenciou com a 
Endemol os programas Big Brother, 
e Fama, que já era uma licença do 
formato do programa Operación 

Triunfo, da Guest Music/Endemol. 
Na sequência, vieram outros 17 li-
cenciamentos de formatos que de-
ram origem a quadros dentro dos 
programas Domingão do Faustão, 
Caldeirão do Huck e Xuxa. 

Os problemas da Globo com 
programas licenciados começaram 
em 2002, quando o SBT veiculou 
Casa dos Artistas, que foi consi-
derado plágio do BBB. Foi o iní-
cio do duelo entre as duas emis-
soras, que já dura sete anos, deu 
origem a várias ações em juízo e 
hoje tramita em sigilo de Justiça. 
A TV Globo conseguiu uma liminar 
para a suspensão do programa, re-
vertida em segunda instância pelo 
SBT, embora, na sentença do méri-
to, em primeira instância, o juiz te-
nha entendido que havia necessi-
dade de se reconhecer a proteção 
ao formato. De acordo com a de-
cisão, o SBT terá que pagar uma 
indenização de R$ 2,25 milhões 

à Endemol, detentora dos direi-
tos do formato Big Brother, e ou-
tros R$ 6 milhões para a TV Globo 
(fora os lucros cessantes) por per-
das e danos. O SBT aguarda julga-
mento de seu recurso. 

Violação contratual
No caso da disputa envolven-

do o BBB e a Casa dos Artistas, os 
especialistas são unânimes em afir-
mar que na decisão pesou a trata-
tiva anterior da emissora de Silvio 
Santos com a Endemol, que havia 
apresentado ao SBT uma proposta 
de licenciamento de um pacote de 
reality shows em 2001. “O SBT era o 
canal com a segunda maior audi-
ência do País e a Endemol garan-
tia que, com a exibição do pacote, 
sua audiência superaria a primeira 
colocada,” conta Regina Sampaio. 
Segundo ela, todos os elementos 

do programa Big Brother – um ca-
lhamaço que se batizou de “Bíblia 
do BBB” – foram apresentados de 
forma sigilosa nesta negociação. A 
transação com o SBT não foi con-
cluída e a Endemol procurou a Glo-
bo, com a qual acabou fechando 
uma sociedade para a divulgação 
dos programas no Brasil. 

O curioso é que, quando ainda 
preparava o lançamento do BBB, a 
TV Globo foi surpreendida com a 
estreia, no SBT, do programa Casa 

dos Artistas. O que chamou a aten-
ção da Globo é que o programa 
concorrente tinha toda a estrutura-
ção – como o enclausuramento dos 
protagonistas, cenários, desenvolvi-
mento e regras do programa, tare-
fas impostas aos participantes e es-
pecificações técnicas para a grava-
ção e edição das cenas – que de-
nunciava uma evidente cópia do 
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Autores FormAto originAl ProgrAmAs 
licenciAdos 

ProgrAmAs  
ProcessAdos Por Plágio

Endemol Big Brother BBB (TVG) Casa dos Artistas (SBT)
Tokyio Broadcasting 
System (TBS)

Programa Infantil Gente Inocente 
(TV G)

Pequenos Brilhantes (SBT)

Tokyio Broadcasting 
System

Takeshi´s Castle Olimpíadas do 
Faustão (TVG)

Olimpíadas do SBT 

Marizete Kuhn O povo é o juiz Você decide (TV Globo)
A família do 
comediante Ary Leite

Saraiva Quadro exibido no 
programa Zorra Total

Sandy Frank Film 
Syndication

‘Name that Tune Qual É a Música?

Jacques Glaz Show do Milhão Show do Milhão (SBT)
Celador Who wants do be a millionaire Show do Milhão (SBT)

A GuErrA pELO FOrMAtO

programa que acabara não com-
prando da Endemol e revelava, no 
mínimo, uma violação da cláusula 
contratual de confidencialidade. 

O grande paradoxo (ou estra-
tégia) do SBT foi justamente bri-
gar com a Globo ao mesmo tem-
po em que, ao registrar o Casa dos 

Artistas na Biblioteca Nacional, pas-
sou a defender o reconhecimento 
à proteção dos formatos dos pro-
gramas audiovisuais. “O que mais 
precisa para mostrar que era um 
esquema bem montado?”, ques-
tiona a advogada Juliana Martins. 
“O SBT se faz valer da morosidade 
da Justiça para violar direitos auto-
rais e, no final, acabou colocando 
no ar todo o programa e contabi-
lizou os lucros”. O fato é que Casa 

dos Artistas não teria causado tan-
to barulho na Justiça se não tives-
se mexido na audiência das televi-

sões. O programa foi responsável 
pelos maiores índices já conquista-
dos na história do SBT: 20 milhões 
de telespectadores. 

Para muitos advogados, o 
caso do BBB foi emblemático no 
País. Primeiro pela audiência que 
movimentou: na sua oitava edi-
ção registrou nada menos do que 
41 pontos de audiência e média 
mensal de 69,2 milhões de aces-
sos. Depois, por ilustrar a apropria-
ção de um tipo de programa so-
bre o qual outra emissora adqui-
riu direitos. O processo também 
teve alcance internacional já que 
o caso foi incorporado pela Fapra, 
uma associação internacional de 
produtores de formatos que for-
nece apoio jurídico e faz um re-
colhimento de decisões em nível 
global para tentar auxiliar a defesa 
das empresas nos tribunais. A en-

tidade é a única trincheira organi-
zada de defesa de formato de pro-
gramas audiovisuais do mundo.

O caso também influenciou – 
e muito – a posição de juízes so-
bre a proteção dos formatos de 
programas audiovisuais. “Há oito 
anos, sem o sucesso do BBB e sem 
o Judiciário conhecer os reality 

shows, a TV Globo tinha mais di-
ficuldade a ter seus direitos reco-
nhecidos, mas hoje já existe juris-
prudência reconhecendo a prote-
ção ao formato”, comemora Re-
gina Sampaio. Para Gustavo Piva, 
em cinco ou dez anos pode haver 
uma jurisprudência mais clara so-
bre o assunto e será mais difícil se 
apropriar de formatos sem pagar 
direitos autorais”. Uma coisa, po-
rém, é certa. A briga jurídica por 
cópia de programas vai esquentar 
nos próximos anos. pe
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A cooperação entre os países, a 
discussão e a transmissão de 

ideias é o combustível que move a 
Propriedade Intelectual no mundo 
contemporâneo. E esta tem sido, 
rigorosamente, a principal mis-
são da Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMPI) 
ao longo das últimas décadas: a 
de promover, através da integra-
ção das nações, a cultura da Pro-
priedade Intelectual. Afinal, são as 
proposições e o debate envolven-

uM pOStO AvANÇADO 
DA OMpI NO BrASIL
JOsé GRAçA ARANhA
DIRETOR REGIONAL DO EsCRITóRIO DA OMPI PARA AMéRICA LATINA E CARIBE

do esta matéria que irão lastrear 
o estabelecimento de normativas 
para a sua regulação. 

O papel da OMPI é ainda mais 
relevante nos dias atuais, pauta-
dos por mudanças constantes e 
pela globalização dos mercados. 
Por esta razão, é necessária uma 
aproximação ainda maior da enti-
dade com seus 184 países-mem-
bros, de tal forma que estendeu 
sua estrutura física para outras re-
giões do globo, dando início, as-

sim, a um processo de descentrali-
zação e à desconcentração de de-
cisões, antes restritas à sede da 
OMPI em Genebra, Suíça. 

Caberá ao recém-inaugurado 
escritório da OMPI no Brasil facili-
tar as ações da entidade na Amé-
rica do Sul e no Caribe. Da mesma 
forma que as unidades em Cinga-
pura, Tóquio e em Nova Iorque se 
conectarão à sede, em Genebra, 
no esforço de aprofundar a relação 
da Organização com as regiões. A 

22 propriedade & ética
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Apesar da importância do Bra-
sil no contexto da Propriedade In-
telectual, o novo escritório esten-
derá sua ação por toda a região la-
tino-americana e no Caribe, com 
destaque para prestação de servi-
ços e incentivo à adesão de novos 
países-membros ao PCT, Protoco-
lo de Madrid, ao Acordo de Haia, 
além do incentivo ao maior uso 
destes mecanismos e dos serviços 
prestados pelo Centro de Arbitra-
gem e Mediação da Organização. 
Está, ainda, entre suas atribuições 
incentivar a realização de treina-
mentos de profissionais dos res-
pectivos órgãos regulatórios, bem 
como a participação das empresas 
no uso destes sistemas. 

O novo escritório atuará no 
sentido de incentivar entre os pa-
íses da região a padronização de 
procedimentos e normas envol-
vendo a Propriedade Intelectual. 
Ressalte-se que a OMPI respeita a 
soberania das nações em suas de-
cisões políticas envolvendo a Pro-
priedade Intelectual, mas jamais 
com indiferença. Onde houver in-
certezas, a Organização buscará 
sempre apresentar informações 
técnicas e diretrizes para balizar as 
decisões voltadas para os melhores 
caminhos. 

Identidade institucional
Um fato que demonstra clara-

mente esta atuação da OMPI foi 
a sua cooperação no processo de 
decisão do Brasil de aderir ao Pro-
tocolo de Madri, tema que susci-
tava muita polêmica. Hoje, com o 
País em fase avançada de negocia-
ção para a adesão ao sistema, no-
ta-se que muitos setores divergen-
tes passaram a reconhecer os be-

nova base de operações servirá 
também para incentivar o desen-
volvimento da Propriedade Inte-
lectual nos países da região. Com-
parado ao continente asiático, que 
tem crescido expressivamente na 
área de patentes, assim como na 
utilização do Centro de Arbitragem 
e Mediação, na América Latina este 
tema ainda é pouco debatido, es-
pecialmente com a classe política. 
A existência de um braço da OMPI 
no Brasil, portanto, viabilizará a co-
laboração desta organização no re-
forço à cultura da Propriedade In-
telectual em todo o continente la-
tino-americano e no Caribe.

A opção pela instalação de uma 
nova unidade regional da OMPI no 
Brasil foi decidida tendo em vista 
a liderança do País em pedidos de 
patentes e de marcas na região. 
Considerou-se ainda sua trajetória 
no histórico na proteção da Pro-
priedade Intelectual: o Brasil foi 
um dos onze fundadores iniciais 
da Convenção de Paris, é membro 
da Convenção de Berna há muitos 
anos e fundador do Tratado de Co-
operação em Matéria de Patentes 
(PCT). Além disso, em 2009 com-
pletam-se 200 anos da primeira 
legislação brasileira de Proprieda-
de Industrial no Brasil (em 1809, D. 
João VI, através de alvará, adotou a 
legislação sobre a matéria “prote-
ção de privilégios-patentes”).

Também pesou nesta escolha a 
forte participação brasileira nos fó-
runs internacionais da Propriedade 
Intelectual, tanto na Organização 
Mundial do Comércio (OMC), quan-
to na própria OMPI. Recentemente, 
o País esteve à frente nas discussões 
sobre a adoção da Agenda para o 
Desenvolvimento dentro da OMPI.

nefícios do novo sistema e alinha-
ram-se a favor da sua implementa-
ção. Outra importante colaboração 
da OMPI, neste particular, foi o trei-
namento de profissionais do INPI 
para que o órgão se capacitasse a 
implementar o novo sistema. Tra-
balho semelhante foi feito nos EUA, 
que aderiram ao Protocolo em 2003 
e se transformaram em apenas cin-
co anos no terceiro maior usuário 
do mundo do sistema. 

Contudo, ressalte-se, que a OMPI 
não provoca temas. Responde, 
quando acionada. Essa será a identi-
dade institucional que a OMPI impri-
mirá também ao seu escritório regio-
nal no Brasil. A todas as demandas 
por parte de qualquer país, a OMPI 
procurará prestar esclarecimentos. A 
nova administração tem a determi-
nação de se aproximar ainda mais 
dos usuários do sistema da proprie-
dade intelectual, prestando melho-
res serviços. Para isso ela busca es-
tabelecer mecanismos que façam 
com que a proteção seja mais rápi-
da e menos cara para os donos de 
marcas, pequenos empresários, in-
ventores criadores que querem pro-
teger o conhecimento ou invenções. 

Para alcançar este objetivo em 
todos os países a Organização se 
sustenta na cooperação, para a dis-
seminação de procedimentos de 
proteção que já existem. Ao mes-
mo tempo busca a modernização 
destes procedimentos. É desejável 
que novos idiomas sejam incorpo-
rados às línguas oficiais da OMPI, 
para que se possa atingir um nú-
mero maior de usuários. E, certa-
mente, com a OMPI estando no 
Brasil, a língua portuguesa ganha-
rá maior importância para efeitos 
de prestação de seus serviços. pe

jg_aranha@yahoo.com.br
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pe   O IV Encontro da Confra-
ria do Jantar Brasileiro na INTA 
(CJBINTA) acontecerá no dia 16 
de maio de 2009, em Seattle, 
EUA, no premiado restaurante 
Chandler´s Crabhouse.  

pe  Intelectus felicita os Con-
selheiros de P&E César D. Car-
valho, José Roberto Gusmão e 
Peter Eduardo Siemsen, listados 
leading practitioners in the tra-
demark law business pela recém 
publicada edição da World Tra-
demark Review.

Segundo alguns sites ingleses 
(vide, por exemplo, o do Sunday 

Mirror: www.mirror.co.uk), a 
pizzaria cuja fachada, ainda 

em obras, encontra-se ao lado 
reproduzida, viria, brevemente, a 

funcionar em um shopping em 
Shanghai, China.

intelectus, pOr MAurICIO LOpES DE OLIvEIrA

FASt FAKE FOOD

HOMEM AO CHÃO 
Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, exa-

rada em 10 de fevereiro de 2009, nos autos da apelação cível 
número 2008.001.41542, manteve sentença que julgou haver 
regular exercício do direito de informar na publicação, em jor-
nal de grande circulação, da fotografia do autor da ação caído 
no chão, buscando proteção em meio a um tiroteio. De acor-
do com o Desembargador Relator do acórdão, Dr. Fábio Du-
tra, “consubstancia-se o abuso do direito de informar quando 
a reprodução é discrepante da realidade, o que não ocorreu, 
tendo a reportagem se limitado a ilustrar fatos que estavam 
ocorrendo, de modo a demonstrar à sociedade a irracionalida-
de de uma violência cotidiana que aflige a todos os cidadãos”.

O fast fake food não 
seria novidade na 
China, basta conferir a 
fotografia de uma loja 
da rede KLC. 
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A OpINIÃO DO Dr. HONOrIS CAuSA
De acordo com nosso sistema 

jurídico de proteção de obras ar-

tísticas, literárias e científicas, o 

sujeito de direito, isto é, o criador 

das obras, é sempre uma pessoa 

física. A explicação está na con-

cepção romântica das obras, que 

são verdadeiras impressões poéti-

cas dos espíritos dos autores res-

pectivos. “Madame Bovary sou eu”, 

disse-nos Flaubert. Ocorre que a 

informática aí está, a tornar pos-

sível a criação de obras sem que 

nenhum autor humano possa ser 

diretamente designado. um exem-

plo é a música composta por um 

programa que, associado a uma 

filmadora, faz melodias em sinto-

nia com os movimentos captados 

OBrAS ‘CrIADAS’ pOr COMputADOrES

pela lente. Apesar de a automação 

do processo de criação das obras 

significar que, se não lhes podem 

ser designados autores humanos, 

é difícil se lhes negar a concessão 

de uma proteção jurídica, uma vez 

que tais obras podem ter valor ca-

paz de ser comercialmente aferi-

do. A concepção romântica sobre 

a qual se assenta o direito de au-

tor e que, em parte, não era senão 

uma ficção desde a origem, encon-

tra-se em xeque. O direito de au-

tor não decorreria mais da criação 

em si, antes de escolhas que o ho-

mem faz. 

LOuIS COCHON 
Um artista belga reproduziu marcas figurativas Louis 

Vuitton na pele de um porco e anunciou que o animal ta-
tuado tratar-se-ia de uma obra de arte. O uso das marcas, 
caso o porco viesse a ser exposto no Brasil, poderia ser 
questionado pela fabricante francesa de artigos de luxo? 
A Lei da Propriedade Industrial brasileira reza que o titu-
lar de um registro não pode impedir “a citação da mar-
ca em obra científica ou literária desde que sem conota-
ção comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”. 
A Lei não menciona a possibilidade de a marca ser “cita-
da” em obras de arte. O silêncio da Lei, in casu, significa-
ria proibição? Antes, talvez, caberia responder outra per-
gunta. O porco tatuado seria de fato uma obra de arte ? 



28 propriedade & ética

NOS ÚLtIMOS ANOS, OS ÍNDICES DE ADuLtErAÇÃO DE 

COMBuStÍvEL NO BrASIL CAÍrAM ExprESSIvAMENtE, MAS  

NÃO EStÃO SENDO FEStEJADOS pELAS DIStrIBuIDOrAS DE 

pEtróLEO quE OpErAM NA LEGALIDADE. pArA O SINDICOM, 

ELES EStÃO MASCArADOS pOr uM SIStEMA DE MEDIÇÃO 

IMpErFEItO E pELA ArtIMANHA DOS CONtrAvENtOrES. 

A prESSÃO  
NA BOMBA
POR ANDREA FERREIRA

COMBUSTÍVeIS
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A adulteração de combustíveis 
ainda continua atormentan-

do governos, consumidores e dis-
tribuidores de combustíveis que 
operam na legalidade, mas, nos 
últimos anos, ela começa a ce-
der à pressão da ação das auto-
ridades. Se há cinco anos, segun-
do a Agência Nacional de Petróleo 
(ANP), a adulteração representava 
10% de toda a gasolina comer-
cializada no estado de São Pau-
lo, hoje este número caiu para 1%. 

O vice-presidente do Sindica-
to das Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis (Sindicom), Alísio 
Mendes Vaz, considera que, ape-
sar de estar em queda, a adultera-
ção de combustíveis ainda é mui-
to disseminada no País. Isso por-
que, segundo ele, o sistema de 
medição, por imperfeito, é dribla-
do pela esperteza dos criminosos. 
As novas tecnologias e a imagi-
nação dos contraventores evoluí-
ram tanto que hoje é possível en-

contrar um posto de gasolina que 
opere com uma bomba abaste-
cida por dois tanques diferentes, 
ora fornecendo gasolina boa, ora 
ruim. Outra tática é abastecer com 
combustível adulterado apenas 
nos fins de semana, quando não 
há fiscalização.

Tamanha esperteza, que ser-
ve de fachada para o crime orga-
nizado, faz com que a adulteração 
ainda preocupe bastante as enti-
dades relacionadas ao mercado de 
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combustíveis e os órgãos do go-
verno. Ou seja, mesmo com um 
número oficial consideravelmen-
te menor, os prejuízos ainda são 
grandes; para o consumidor, que 
tem o desempenho do automó-
vel comprometido, com riscos de 
danos ao motor; para as empre-
sas distribuidoras, que vendem 
menos e têm a imagem mancha-
da pela incerteza da qualidade; 
para o governo, que deixa de ar-
recadar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 
bilhões/ano.

Responsável pela fiscalização 
da qualidade dos combustíveis 
comercializados em todo o País, a 
ANP criou, em 2005, o Programa 
de Monitoramento de Qualida-
de dos Lubrificantes (PMQL), que 
acompanha a formulação dos óle-
os e serve como importante ferra-
menta para as ações de inibição 
das irregularidades. O programa é 
um grande gerador de subsídios 
para ações dos Ministérios Públi-
cos, Procons e Secretarias de Fa-
zenda que firmam convênios com 
a ANP. Para realizar a fiscalização, 
o PMQL conta com uma rede de 
23 instituições e centros de pes-
quisa e os postos a serem fisca-
lizados são selecionados através 
de sorteio aleatório em todas as 
re giões brasileiras.

Um dos sinais de que a adul-
teração está sendo contida é a re-
dução de autuações por não con-
formidade na qualidade dos com-
bustíveis. Em 2002, das 22.628 vi-
sitas de fiscalizações, 1948 tiveram 
como resultado punições por qua-
lidade. Em 2008, foram 959 autu-
ações nas 19.194 visitas. O cresci-
mento nas vendas também sinali-
za positivamente: em 2002, o vo-

lume anual era de 88.496.737m³. 
Em 2008, esse número pulou para 
105.972.513m³, registrando um 
aumento de 8,4% com relação ao 
comercializado em 2007. 

Para o vice-presidente do Sin-
dicato das Empresas Distribuido-
ras de Combustíveis (Sindicom). 
Alísio Mendes Vaz, a melhora é 
resultado do trabalho de mobili-
zação e conscientização das au-
toridades e da sociedade sobre 
os males causados pelo combus-
tível ilegal. Este recado – ao lado 
da luta pelo aprimoramento da 
legislação para punir com mais ri-
gor os contraventores – tem sido 

difundido pelo Sindicom através 
de palestras, encontros, seminá-
rios e treinamentos em eventos 
e órgãos como Procon, em todo 
o País. “Uma de nossas vitórias é 
o aperfeiçoamento da Resolução 
33/2009 da ANP, que entrou com 
um detalhe de uso de marcas, coi-
bindo o uso de cores e símbolos 
semelhantes aos de bandeiras co-
nhecidas, artifício muito usado 
para enganar o consumidor”, diz 
o vice-presidente do Sindicom.

Cada um faz a sua parte
Os programas de qualida-

de desenvolvidos pelas empre-

uMA DAS vItórIAS É O ApErFEIÇOAMENtO 
DA rESOLuÇÃO COIBINDO O uSO  
DE COrES E SÍMBOLOS SEMELHANtES  
AOS DE BANDEIrAS CONHECIDAS
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COMO SE prOtEGEr E DENuNCIAr O COMBuStÍvEL ADuLtErADO

De acordo com a ANP, além de poder exigir o 
teste de proveta (que atesta se o produto está de 
acordo com as especificações), o consumidor deve 
solicitar a nota fiscal do posto revendedor – que 
contém todos os dados do estabelecimento, inclu-
sive o CNPJ – e verificar outras obrigações do esta-
belecimento, como a exposição, em local destaca-
do e facilmente visível, do quadro de aviso da ANP. 

O quadro deve exibir, em caracteres legíveis, 
o nome e a razão social do posto revendedor; o 
nome completo e o endereço eletrônico (www.
anp.gov.br) e o número do telefone do Centro 
de Relações com o Consumidor da ANP (0800 97 
00 267). O quadro deve informar também que as 

queixas do consumidor não atendidas pelo pos-
to revendedor devem ser encaminhadas ao CRC, 
em ligação gratuita. No caso de postos de bandei-
ra branca (que não têm vínculo contratual com dis-
tribuidora específica), o consumidor também pode 
observar se o nome da distribuidora da qual o pos-
to adquiriu os produtos está informado na bomba 
abastecedora.

Para denunciar um posto revendedor à ANP, 
o consumidor deve entrar no site (www.anp.
gov.br) ou ligar para a Central de Atendimen-
to, com o nome, endereço e CNPJ do postos e 
descrição do que ocorreu durante o abasteci-
mento. (Fonte: ANP)

sas distribuidoras são outra arma 
importante de proteção. Equipes 
que coletam amostras em seus 
postos revendedores para tes-
tes e colocação de marcador quí-
mico, para garantir a fórmula do 
combustível da empresa, são al-
gumas das ações realizadas. O De 

Olho no Combustível, da Petrobras 
Distribuidora, é um dos mais co-
nhecidos. Lançado em 1996, o 
programa visa a atingir o consu-
midor final e o revendedor idô-
neo, que luta contra a concor-
rência desleal dos que adulteram 
para vender mais barato.

Além da realização de testes 
dos combustíveis comercializados 
nos postos, através de laboratórios 
móveis, o programa treina os res-
ponsáveis pelos serviços de arma-

zenagem e recebimento do com-
bustível, devolução de produtos, 
além da limpeza de tanques e fil-
tros. Todos os postos da rede são 
fiscalizados e os que correspon-
dem ao padrão exigido pela em-
presa ganham o selo do programa, 
como prova de qualidade para o 
consumidor. “A Meta do programa 
para 2009 é certificar toda a rede 
de Postos BR e dar início à incorpo-
ração dos postos oriundos da Ipi-
ranga, adquiridos pela Petrobras”, 
diz Izabel Tereza Lacerda Dutra, ge-
rente de Marketing de Produtos da 
Petrobras Distribuidora.

Também adepta dos laborató-
rios móveis, a Shell trabalha com 
os Veículos de Controle de Quali-
dade (VCQ), equipados para ana-
lisar amostras das gasolinas e dos 

dieseis da empresa, permitindo 
saber com precisão se a origem 
dos combustíveis é 100% Shell. 
Mensalmente, mais de 700 pos-
tos revendedores Shell são visita-
dos pelos 12 laboratórios, estrate-
gicamente distribuídos pelo Bra-
sil. A empresa foi pioneira no lan-
çamento da Trava Eletrônica, um 
sistema de monitoramento dos 
combustíveis comercializados nos 
postos, que impede o despejo e 
a adulteração de produtos, atra-
vés do controle da abertura e fe-
chamento dos tanques de com-
bustíveis. 

Outra forma de monitoramen-
to é o DNA da Shell, lançado em 
2001, que funciona como um có-
digo genético, agindo de for-
ma muito mais completa que um 
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simples corante, permitindo para 
a empresa a verificação da proce-
dência dos combustíveis comer-
cializados nos postos de serviços. 
De acordo com Djanira Nascimen-
to, chefe de categoria para GNV e 
Diesel e responsável pelo geren-
ciamento do programa DNA da 
Shell, o que garante a eficácia do 
DNA é a existência de duas subs-
tâncias desenvolvidas através de 
tecnologia de ponta, existentes 
somente nos combustíveis da em-
presa. A primeira, só pode ser de-
tectada em laboratórios apropria-
dos, através de um processo co-
nhecido como Cromatografia a 
Gás. A segunda, pode ser detecta-
do apenas por equipamentos de 
leitura óptica presentes nos Labo-
ratórios Móveis da Shell. Segundo 

a empresa, sua formulação é úni-
ca e exclusiva, impossível de ser 
copiada. 

O trabalho de mobilizar as 
autoridades está tendo bons re-
sultados, mas ainda há algumas 
defi ciências na punição dos cri-
minosos. Segundo Mendes Vaz, o 
que acontece hoje é que o con-
traventor é autuado, mas não 
paga a multa e o tempo para re-
correr às vezes se estende por 
dez anos. Além disso, para que 
o estabelecimento seja fechado, 
é preciso que haja reincidência 
e depende da primeira autuação 
ter tramitado. “Tudo isso dá uma 
sensação de impunidade muito 
grande. Não há exemplos para 
eles se sentirem inibidos”, con-
clui Mendez Vaz.

Legislação e Punição
A norma em vigor (Lei 

8.176/91) define como crime con-
tra a ordem econômica adquirir, 
distribuir e revender derivados de 
petróleo, álcool etílico ou carbu-
rante e demais combustível fora 
dos padrões fixados na forma da 
lei. A punição é detenção de até 
cinco anos. Já a legislação que tra-
ta da fiscalização das atividades re-
lativas ao abastecimento de com-
bustíveis (Lei 9.847/99) atribui à 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) 
aplicar aos infratores penas como 
autuação, lacre de bomba, fecha-
mento do posto e, após a conclu-
são do processo administrativo, 
aplicação de multa, que varia de 
R$ 20 mil a R$ 5 milhões. pe
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qüenta mil reais).”1

Depois, por vontade da pró-
pria editora, também, que se ren-
deu ao Rei Roberto Carlos, e com 
ele celebrou um acordo, que veio 
a ser reconhecido pelo Judiciário 
e que deu causa ao encerramen-
to, sem julgamento do mérito res-
pectivo, do processo referente à 
ação ajuizada por Roberto Carlos 
em face de Paulo César de Araújo 
e da Editora Planeta. 

Paulo César de Araújo recorreu. 
Queria que o Judiciário julgasse o 
mérito e lhe desse razão, garantin-
do-lhe liberdade de expressão. Pois 
bem, no último dia 10 de março de 
2009, a 18ª Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro sepultou a esperança de 
Paulo César de Araújo. Estaria mor-
ta a última que morre?

Sobre Roberto Carlos, algo há 
a ser dito, ainda. Um homem não 
é só aquilo que faz. É, também, 
aquilo que deixou de fazer; aqui-
lo que não permitiu que lhe fi-
zessem. Roberto Carlos não que-
ria ser biografado, ou, pelo me-
nos, não queria ser biografado 
por Paulo César de Araújo, já. O 
Rei não quis ficar nu. 

A imediata reação de Roberto 
Carlos ao livro, “não li e não gostei”, 
foi caricata e fez lembrar a rainha de 
copas de Alice no país das maravi-
lhas, que simplesmente manda cor-
tar a cabeça de quem a contraria.

ro, isto é, aquele que tutela os di-
reitos da personalidade, que ga-
rante à pessoa a sua inviolabilida-
de moral e de sua imagem. Além 
do mais, conforme mansa juris-
prudência, não está compreendi-
do dentro do direito de informar 
e da livre manifestação do pensa-
mento a apropriação dos direitos 
de outrem para fins comerciais. 
Assim, presente a plausibilidade 
do direito alegado pelo autor da 
causa, ante a necessidade da sua 
prévia autorização para a publica-
ção e para a exploração comercial 
da sua biografia. Presente, ainda, 
o requisito do receio de dano ir-
reparável ou de difícil reparação 
(art. 273, I, do CPC), na medida em 
que, não concedida a medida ora 
pleiteada, permanecerá a comer-
cialização da obra, fazendo com 
que novas pessoas tomem conhe-
cimento de fatos cujo sigilo o au-
tor quer e tem o direito de preser-
var. Ante o exposto, defiro a ante-
cipação dos efeitos da tutela, para 
determinar aos réus a interrupção 
da publicação, da distribuição e da 
comercialização do livro Roberto 

Carlos em Detalhes, em todo o ter-
ritório nacional, no prazo de três 
dias, sob pena do pagamento de 
multa diária de R$ 50.000,00 (cin-

rOBErtO CArLOS NÃO quErIA SEr 
BIOGrAFADO, Ou, pELO MENOS, NÃO quErIA 

SEr BIOGrAFADO pOr pAuLO CÉSAr DE 
ArAÚJO. O rEI NÃO quIS FICAr Nu

P aulo César de Araújo, autor da 
biografia não autorizada de 

Roberto Carlos, vinha alimentando 
a esperança de que sua obra, Ro-
berto Carlos em Detalhes, pudes-
se vir a ser liberada. O livro, con-
vém lembrar, encontra-se há mais 
de dois anos fora de mercado. Ini-
cialmente, por determinação de 
um juiz, a pedido do biografado:

“A biografia de uma pessoa 
narra fatos pessoais, íntimos, que 
se relacionam com o seu nome, 
imagem e intimidade e outros as-
pectos dos direitos da personali-
dade. Portanto, para que terceiro 
possa publicá-la, necessário é que 
obtenha a prévia autorização do 
biografado, interpretação que se 
extrai do art. 5º, inciso X, da Cons-
tituição da República, o qual dis-
põe serem invioláveis a intimida-
de, a vida privada e a imagem das 
pessoas. No mesmo sentido e de 
maneira mais específica, o art. 20, 
caput, do Código Civil/02, é cla-
ro ao afirmar que a publicação de 
obra concernente a fatos da inti-
midade da pessoa deve ser prece-
dida da sua autorização, podendo, 
na sua falta, ser proibida se tiver 
idoneidade para causar prejuízo 
à sua honra, boa fama ou respei-
tabilidade. Registre-se, nesse pon-
to, não se desconhecer a existên-
cia de princípio constitucional afir-
mando ser livre a expressão da ati-
vidade intelectual e artística, inde-
pendentemente de censura ou li-
cença (inciso IX do mesmo art. 5º). 
Todavia, entrecruzados estes prin-
cípios, há de prevalecer o primei-

1. Decisão interlocutória exarada em 22 de fevereiro de 2007, nos autos do processo 
2007.001.006607-2, pelo juiz Mauricio Chaves de Souza Lima, então em exercício na 20ª Vara 
Cível da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
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Roberto Carlos deveria ter lido 
a obra de Paulo César Araújo para 
que pudesse formar juízo próprio 
acerca do conteúdo da biografia 
por ele não autorizada. O jornal 
O Globo de 26 de janeiro de 2007 
deu-nos conta de que “alguns artis-
tas e até mesmo integrantes de fãs-
-clubes tentaram, via internet, de-
mover o cantor do processo ou, ao 
menos, convencê-lo a ler o livro”. 

Pelo menos um dos advoga-
dos do Rei, seja por dever de ofício, 
seja por interesse particular, leu a 
obra em questão. É o que se pôde 
inferir do que disse o advogado a 
um repórter de O Globo, logo de-
pois de ajuizar a ação de Roberto 
Carlos em face de Paulo César de 
Araújo: “Só porque uma pessoa 
fez sucesso, ela não perde o direi-
to a ter sua vida privada preserva-
da. Ele [Roberto Carlos] tem o direi-

to de não aceitar a exploração dos 
detalhes de Maria Rita no leito de 
morte, por exemplo”. 

No livro O Diabo Coxo, de Ve-
lez Guevara, que Roberto Carlos, 
provavelmente, também não leu, 
até porque, segundo José Sarama-
go, quase ninguém mais o lê, um 
demônio tem o hábito de levan-
tar os telhados das casas para des-
cobrir a intimidade dos habitantes 
da cidade onde a história se pas-
sa. O diabo costuma estar nos de-
talhes, e o título da biografia não 
autorizada do Rei indica que o au-
tor respectivo buscou, justamen-
te, revelar detalhes, podendo, o 
autor, quem sabe, ter, no revelar 
de intimidades, seu ‘calcanhar de 
aquiles’ por abuso do direito de 
biografar uma pessoa pública, di-
reito este que o interesse público 
lhe confere. 

O diabo coxo pode estar na 
passagem mencionada pelo ad-
vogado de Roberto Carlos. Preci-
so é ponderar: alguém que venha 
a conviver com pessoa pública 
tornar-se-á, também, necessaria-
mente pessoa pública? Poder-se-
-ia, por acaso, escrever livremente 
uma biografia de Maria Rita? 

A doutrina jurídica especiali-
zada parece ter um consenso a 
esse respeito: as pessoas que con-
vivem com pessoas ditas públicas 
podem ser mencionadas nas bio-
grafias destas desde que o conví-
vio e as passagens relatadas se-
jam igualmente públicos e o reve-
lar respectivo atenda ao chamado 
interesse público. 

Especificamente, no caso da 
passagem citada pelo patrono do 
cantor biografado, que “explora os 
detalhes de Maria Rita no leito de 
morte”, cabe lembrar que, concei-
tualmente, a morte é sempre pú-
blica, mas que a enfermidade que 
a precede, de resto, qualquer in-
formação acerca de suas particula-
ridades, deveria, quiçá, poder, por 
desejo da pessoa enferma, e so-
bretudo enquanto ela viver, per-
manecer privada. 

Roberto Carlos pode não ter 
brigado por si, antes por ela, Ma-
ria Rita. O novo Código Civil bra-
sileiro está aí a confirmar esse di-
reito: o cônjuge vivo tem legiti-
mação para requerer a cessação 
de lesão à imagem do morto, é o 
que rezam o artigo 12 e seu pará-
grafo único. 

É provável que, ao fim e ao 
cabo, Roberto Carlos, quiçá a seu 
próprio pesar, esteja condenado 
a ser aquilo que sempre foi: um 
amante à moda antiga. pe

lopes@avlar.com.br

O DIABO COStuMA EStAr NOS DEtALHES, E 
O tÍtuLO DA BIOGrAFIA INDICA quE O AutOr 
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tramita na Câmara o projeto de Lei 4283/08, do de-
putado Carlos Bezerra (pMDB-Mt), que estabelece que o 
Instituto Nacional da propriedade Industrial (INpI) pode-
rá se posicionar a favor do autor nos processos judiciais 
em que se discute a titularidade de registro de marcas e 
patentes já concedidos.

pelo que estabelece a Lei de propriedade Industrial 
(9.279/96), o INpI deve intervir no processo, mas não há 
clareza sobre que posição deve defender. para Carlos Be-

zerra, o órgão deveria estar do lado do réu e contra o au-
tor da ação. O deputado, por outro lado, lembra que mui-
tas vezes o INpI, em primeiro momento, mantém o regis-
tro questionado administrativamente, porém, após o iní-
cio de uma ação judicial sobre o assunto, verifica que o 
autor da ação tem razão. Nesse caso, argumenta o par-
lamentar, se entender que assim recomenda o interes-
se público, o Instituto deve ter o direito de ficar contra o 
réu e defender o ponto de vista do autor.

DO LADO DO rÉu

O Superior tribunal de Justiça (StJ) definiu por una-
nimidade que as patentes concedidas no regime do an-
terior Código de propriedade Industrial — que estabele-
cia o prazo de 15 anos de validade — não podem ser es-
tendidas até 20 anos,  conforme determina a atual Lei de 
propriedade Industrial, de 1996. A decisão foi tomada du-
rante julgamento do recurso ajuizado pela empresa Du-
pont contra o Instituto Nacional da propriedade Industrial 
(INpI), e refere-se a patente de um produto agroquími-
co depositada em 1983 em vigor até 2003, apesar de ter 
caído em domínio público em 1998. Há outras ações na 

Justiça que sustentam-se nos termos do acordo inter-
nacional trIpS, ao qual o Brasil aderiu em 1995 e que in-
tegrou-se à Lei brasileira. pelo acordo, as patentes vá-
lidas no momento da adesão do país ao trIps deveriam 
ter sua vigência estendida por mais cinco anos. Até o ano 
passado, o StJ havia acatado esse entendimento em vá-
rias decisões, mas o caso da Dupont alterou o posicio-
namento da corte. Os ministros seguiram o voto da rela-
tora do processo, Nancy Andrighy, no sentido de que não 
se pode conceder a prorrogação automática a uma pa-
tente às vésperas de seu vencimento.

O COrtE DA COrtE

prOJEtOS EM COMpASSO DE ESpErA

legislação

As normas de Direito Autoral na Internet estão na lis-
ta dos artigos ainda não regulamentados da Constitui-
ção Federal, que serão examinados pela recém-criada 
Comissão Especial da Câmara. promulgada em 5 de outu-
bro de 1988, a Constituição tem 142 dispositivos — entre 

artigos inteiros, parágrafos ou incisos — que precisam 
de leis complementares para serem validados. “A Lei do 
Direito Autoral trata dos crimes cibernéticos ainda com 
aquela visão antiga”, exemplificou o deputado José Ge-
noíno, membro da Comissão.

vISÃO ANtIGA

Foi devolvido ao relator, deputado rodrigo rollemberg, 
da Comissão de Ciência e tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara, o projeto de Lei 3399/2008, do de-
putado Nazareno Fonteneles (pt-pI), que exige no pedi-
do de patente a revelação da origem de recursos gené-

ticos ou biológicos existentes na biodiversidade nacio-
nal ou de qualquer outro país, assim como a comprova-
ção de repartição dos benefícios com o país provedor, 
país de origem e comunidades tradicionais detentoras do 
conhecimento associado a estes recursos.

rEvELAÇÃO DA OrIGEM
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O BpG, uM GrupO FOrMADO pOr OItO MuLtINACIONAIS, AtuA HÁ 

SEtE ANOS NO BrASIL SuBSIDIANDO O GOvErNO NO COMBAtE À 

pIrAtArIA. AtrAvÉS DE CurSOS, pALEStrAS E OutrAS AÇOES 

JuNtO ÀS AutOrIDADES ALFANDEGÁrIAS, A ENtIDADE tEM 

AJuDADO À rECEItA A AuMENtAr A FISCALIZAÇÃO E O NÚMErO 

DE AprEENSOES DE MErCADOrIAS CONtrABANDEADAS.

A GuErrA 
INtErNACIONAL 
CONtrA A CópIA
POR CECI ALMEIDA

PIrataria
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F enômeno mundial, com maior 
incidência neste ou naquele 

país, a pirataria está sendo comba-
tida com cooperação internacio-
nal. Há sete anos, um grupo for-
mado por oito multinacionais (BIC, 
Henkel, Swedish Match, Nike, Lou-
is Vuitton, Chanel, Souza Cruz e 
Philip Morris) formou a BPG – sigla 
para Brand Protection Group –, uma 
associação civil que, longe dos ho-
lofotes, subsidia governos e enti-
dades privadas contra a falsifica-
ção de marcas, violação de paten-
tes, concorrência desleal, comercia-
lização de contrabando e descami-
nho. No Brasil, onde a pirataria e 
seus derivados proliferam nas ruas 
de comércio das grandes cidades, 
muitas vezes nas barbas das autori-

dades, o resultado da ação da BPG 
começa a ganhar visibilidade.

Um dos trabalhos realizados, 
no Brasil, pela associação foi o de 
subsidiar os profissionais de al-
fândega com palestras e cursos 
enfatizando as diferenças entre 
os produtos originais dos piratea-
dos que passam pelas fronteiras e 
portos do País. A BPG, que aplica 
programas desta natureza na Eu-
ropa e nos EUA, ficou impressio-
nada com o desconhecimento dos 
fiscais e auditores brasileiros sobre 
a origem dos produtos falsificados 
e a falta de análises que permiti-
riam reconhecer uma falsificação. 
“O BPG viu a necessidade de levar 
informações àqueles que detêm 
o poder de fiscalizar e apreender 

as mercadorias falsificadas”, con-
ta o advogado Luis Cláudio Garé, 
do escritório Garé & Ortiz do Ama-
ral  Advogados, consultor do BPG.

Nos últimos sete anos o BPG 
treinou quatro mil servidores, entre 
auditores e técnicos da Receita Fe-
deral, Policia Federal, Polícias Rodo-
viária Federal e Estadual e peritos 
de diversos institutos de criminalís-
tica. Desde então, os fiscais passa-
ram a reter um número ascenden-
te de containeres e suspeitar mais 
de produtos que passam pelas au-
toridades alfandegárias. O suces-
so desta iniciativa pode ser me-
dido pela experiência vivida pela 
BIC, tradicional fabricante de cane-
tas e alvo costumeiro dos piratas. 
De fato, se antes dos treinamentos, 
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a falsificação dos produtos BIC era 
da ordem de 30%, hoje este per-
centual caiu para cerca de 3%. E, 
se até 2005 a empresa contabili-
zava a apreensão de 600 mil uni-
dades de itens falsificados no País 
através de processos judiciais, após 
a parceria entre Receita e BPG este 
número saltou para 15 milhões de 
unidades.

Em outras empresas, o au-
mento no número de apreensões 
é também uma medida do traba-
lho do BPG. De 2002 para cá fo-
ram apreendidos 1,2 milhão de pa-
res de tênis Nike falsificados, 3 mi-
lhões de tubos de cola Super Bon-
der e uma infinidade de artigos de 
luxo. “Antes, as alfândegas não ti-
nham preo cupação com as cópias, 
por absoluto desconhecimento 

das falsificações”, afirma o advoga-
do Garé.

O cenário de fato mudou. Em 
2007, o Brasil saiu do Priority Wa

tch List (a lista de países que re-
querem observação prioritária), do 
relatório 301 do Departamento de 
Comércio dos EUA. Migrou para a 
“Watch List” (lista de observação) 
– onde deverá permanecer ain-
da este ano – e, por conta de suas 
ações de combate à pirataria, foi 
elogiado pela IIPA (International 

Intellectual Property Alliance), em 
relatório divulgado em fevereiro 
deste ano. É consenso, portanto, 
entre os observadores que, neste 
quesito, o País avançou, nos últi-
mos anos, sobretudo devido tam-
bém às ações do Conselho Nacio-
nal de Combate à Pirataria. “Esse 

avanço, porém, não é suficiente, 
as medidas tomadas pelos órgãos 
de execução e fiscalização, ainda 
que tenham aumentado, são es-
porádicas”, analisa o advogado.

Segundo Garé, há inúmeras ou-
tras frentes que precisam ser ata-
cadas no enfrentamento do mer-
cado pirata, a começar pelo apri-
moramento da própria Lei de Pro-
priedade Intelectual. “Estamos li-
dando com uma legislação que, 
por um lado, é moderna e ofere-
ce uma proteção ampla, mas por 
outro, no aspecto de repressão, é 
deficitária e incoerente, como no 
caso da violação de direitos auto-
rais”, critica. Exemplo? A pena pre-
vista para quem vende um produ-
to falsificado é de dois anos de re-
clusão, enquanto o distribuidor, 
cujo crime é considerado de me-
nor potencial ofensivo, está sujei-
to a um a três meses de detenção. 
“A consequência destas penas sin-
gelas é inviabilizar uma ação crimi-
nal contra falsificadores de marca”, 
dispara Garé. “Considerando a mo-
rosidade da Justiça o que se vê, via 
de regra, é a prescrição da pena”.

O mais inacreditável é que há 
10 anos tramita no Congresso Na-
cional um projeto de Lei (333/99, 
do então deputado Antônio Kan-
dir) prevendo o aumento da pena 
de dois para quatro anos de reclu-
são e multa. O projeto foi transfor-
mado em uma longa novela com 
inúmeros e intermináveis capítu-
los: aprovado pela Câmara, foi en-
viado ao Senado, onde ganhou 
um substitutivo, voltou para a Câ-
mara e novamente foi aprovado – 
passou, por fim, em todas as Co-
missões. Ainda assim, há dois anos 
está absolutamente parado à es-
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pera de sua condução a Plenário 
para ser aprovado e enviado à 
sanção presidencial. A quem inte-
ressa esta ancoragem do projeto? 
Com a palavra os parlamentares. 

Segundo Garé, há uma unani-
midade de pareceres nacionais e 
internacionais e um clamor pela 
aprovação deste projeto. “Será a 
única forma de responsabilizar cri-
minalmente os falsificadores e uma 
das principais conquistas para o 
combate à pirataria no País”, diz 
o consultor do BPG. O fato é que 
os titulares de marcas não têm um 
instrumento jurídico eficaz contra a 
falsificação. Não é a toa que a prin-
cipal frente do BPG, hoje, está na 
provocação do Legislativo”. 

Mas, se o projeto de lei 333/99 
for aprovado todos os gargalos se-
riam resolvidos? Evidentemente 
que não. Alguns profissionais da 
Receita viraram alvos de críticos que 
identificam neles um dos entraves 
ao bom andamento do processo de 
fiscalização nas alfândegas. 

O motivo está no fato de a Re-
ceita Federal não repassar informa-
ções dos importadores de merca-
dorias suspeitas aos interessados, 
por considerá-las sigilosas, seguin-
do uma interpretação do Código 
Tributário Nacional que estabelece 
que a autoridade fiscal não pode 
divulgar informações econômicas 
e financeiras dos contribuintes. “É 
um entendimento equivocado”, 
diz Garé, ao acrescentar que, desde 
a regulamentação do TRIPS (Acor-
do sobre Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual relaciona-
dos ao Comércio), passou a se exi-
gir os titulares de marcas ingressas-
sem com ações judiciais contra falsi-
ficadores. “Ora, a partir do momen-

to em que o titular da marca tem 
que entrar com uma ação penal, só 
poderá exercer este direito com o 
conhecimento de quem é o viola-
dor e isto não é quebra de sigilo”. 

Determinação política
O consolo é que neste caso não 

se trata de corrigir uma lei, mas de 
interpretação. Já estaria em curso, 
inclusive, uma negociação envol-
vendo a Receita Federal, a Procura-
doria e representantes das empre-
sas cobrando uma posição que sir-
va de orientação para todos os au-
ditores. “Enquanto isso não aconte-
ce recorre-se ao Judiciário e a Receita 
é obrigada a fornecer o nome”, reve-
la o consultor da BPG. A solução do 
problema também passa pela deter-
minação política para o fechamento 
dos centros de distribuição de pro-
dutos falsificados e o ataque a qual-
quer tipo de irregularidade no sis-
tema de fiscalização. E, finalmente, 
pela própria reintegração à econo-
mia formal de milhares de pessoas. 

Enquanto isso, marcas famosas 
grosseiramente falsificadas são ofe-
recidas em ruas de comércio das 

grandes cidades brasileiras nas bar-
bas das autoridades. As empresas, 
a parte do prejuízo pela queda das 
vendas, sofrem danos irreparáveis 
na reputação de suas marcas. A ba-
talha tem ficado cada vez mais de-
sigual, já que o mercado de falsifica-
ções é o que mais cresce em todo o 
mundo. No Brasil é um fenômeno 
social e econômico: há “camelódro-
mos” por toda parte. O mais surpre-
endente, contudo, é que os depósi-
tos que os abastecem têm endere-
ço certo e conhecido. De que adian-
ta repreender o vendedor, com a 
apreensão de seus produtos, se o 
estoque pode ser reposto de ime-
diato no dia seguinte? 

Vale a pena recordar o caso 
exemplar do fechamento, em 2005, 
do shopping 25 de março, o maior 
centro de comércio popular de São 
Paulo. Em uma ação extraordinária 
quase a totalidade dos produtos foi 
apreendida. Um mês depois, contu-
do, o shopping estava funcionando 
e abastecido com as mesmas merca-
dorias por um eficaz sistema de logís-
tica de distribuição de produtos falsi-
ficados. pe 

A BAtALHA tEM 

FICADO CADA vEZ 

MAIS DESIGuAL, JÁ 

quE O MErCADO DE 

FALSIFICAÇOES É O 

quE MAIS CrESCE EM 

tODO O MuNDO
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LEI DO DIREITO AUTORAL

NO rAStrO DOS 
FALSIFICADOrES

EM SuA GEStÃO À FrENtrE DA INtA - INtErNAtIONAL 

trADEMArK ASSOCIAtION, O NOvO prESIDENtE rICHArD 

HEAtH, Ex-ExECutIvO DA uNILEvEr, DECLArOu GuErrA 

ABErtA ÀS FALSIFICAÇOES DE MArCAS. ESpECIALIStA 

NO ASSuNtO, ELE prOMEtE FOrtALECEr O SIStEMA DE 

prOprIEDADE INtELECtuAL AtrAvÉS DE uM trABALHO 

pErMANENtE DE COOpErAÇÃO ENtrE A ENtIDADE, OS 

órGÃOS LEGISLAtIvOS E AS AutOrIDADES pOLICIAIS 

DOS pAÍSES SIGNAtÁrIOS.



44 propriedade & ética

nternacional
uM

 x
Er

IF
E 

NO
 r

AS
tr

O 
DO

S 
FA

LS
IF

IC
AD

Or
ES

Aos que acreditam que a contrafação está fora de 
controle no mundo recomenda-se passar longe de 

Richard Heath, recém-empossado presidente da Interna-
tional Trademark Association (INTA), entidade que reú-
ne 5.500 associados de 190 países. “Nosso trabalho terá 
atingido o perfil adequado se vencermos esta batalha e 
conseguirmos nos manter um passo à frente dos contra-
ventores”, afirmou Heath, em entrevista por e-mail a Ceci 
Almeida, editora-assistente de Propriedade & Ética.

Ex-diretor de Marcas e fundador do Conselho An-
ticontrafação da Unilever, Richard Heath já trabalhou 
em todos os campos da área de marcas. Tornou-se es-
pecialista mundialmente reconhecido em estratégias 

anticontrafação. “Enfrentar a contrafação é um dos 
maiores desafios para titulares de marcas, principal-
mente no atual cenário econômico mundial”, admite, 
para em seguida citar estratégias que estão dando re-
sultados positivos nos quatro cantos do mundo.

A ratificação pelo maior número de países – inclusive 
a China – do Acordo de Comércio Anti-Contrafação (Tra-
tado ACTA) é esperado por ele com entusiasmo. “Será 
uma das melhores maneiras de enfrentar a contrafação 
globalmente, já que estabelece um padrão de excelência 
mínimo a que todos os países poderão aspirar e seguir 
através da cooperação e coordenação internacional”, ga-
rante. Leia abaixo os pontos abordados na entrevista.

“São quatro. Primeiramente, pre-
parar o lançamento e a transição do 
novo Plano Estratégico para 2010-
13, que será divulgado ao longo 
deste ano. A segunda é a imple-
mentação da estratégia “o mun-
do visto de cabeça para baixo” da 
gestão Rhonda Steele“. A ideia é 
assegurar que os temas e as ques-
tões globais sejam efetivamen-
te analisados e multiplicados nos 
Conselhos Regionais. E também fa-
zer com que iniciativas regionais se-
jam efetivamente integradas às es-
tratégias do Comitê Global. A dire-

ção global permanecerá predomi-
nante, contudo. Mas iremos refor-
çar o papel consultivo dos Conse-
lhos Regionais. A terceira é o ali-
nhamento das associações globais, 
regionais e nacionais que atuam 
no campo das marcas registradas 
e da Propriedade Intelectual, par-
ticularmente da comunicação dire-
cionada a governos. Nossa experi-
ência tem demonstrado que a co-
municação contínua é fundamental 
para que se possa alcançar resulta-
dos permanentes junto a governos. 
Contudo, estes não darão atenção 

às nossas demandas se estas forem 
discordantes ou contraditórias. Par-
cerias público-privadas são uma das 
melhores maneiras de alcançar este 
objetivo, e eu certamente, encora-
jarei essa estratégia durante a mi-
nha permanência como presiden-
te da INTA. A quarta prioridade de 
minha gestão será dar continuidade 
às negociações em torno do Acordo 
de Comércio Anticontrafação (Trata-
do ACTA) incentivando a efetiva ra-
tificação e adesão do maior núme-
ro de países possíveis, incluindo a 
China.”

prIOrIDADES INtA

ACtA

“O tratado ACTA é uma inicia-
tiva multilateral que vem ganhan-
do cada vez mais apoio no mun-
do. É uma forma encontrada de 
suprir algumas das lacunas exis-
tentes nos atuais acordos bilate-
rais e multilaterais referentes à le-
gislação de Propriedade Intelec-
tual. Ele tem o potencial de pro-
porcionar significativas melhorias, 

apontando linhas de ação ou pa-
drões que poderão direcionar cla-
ramente a atuação de governos. 
Há muita expectativa em torno 
deste acordo. A partir dele, gover-
nos de todo o mundo devem to-
mar medidas concretas para frear 
as atividades ilegais de contrafa-
ção e pirataria. Em última instân-
cia, espera-se que ele possa ofere-

cer uma base legal para o aprimo-
ramento das legislações civil, adu-
aneira e criminal, as quais são fun-
damentais para o efetivo funcio-
namento do sistema de Proprie-
dade Intelectual. É essencial que a 
ACTA seja uma referência de alto 
padrão para a atuação de gover-
nos na proteção dos direitos da 
Propriedade Intelectual”.
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“Através da INTA e outros gru-
pos (particularmente a Câmara 
Internacional de Comércio BAS-
CAP e o Grupo AntiContrafação 
do Reino Unido, nos quais eu sou 
co-presidente e presidente, res-
pectivamente), temos pressiona-
do para que a questão da anti-
contrafação seja uma prioridade 
da agenda pública global, regio-
nal e nacional. Essas ações tive-
ram um impacto muito positivo. 
O tema passou a chamar a aten-
ção de grupos como o G-8 e o 
Fórum Econômico Mundial. Esta-
belecemos ainda, há cinco anos, 
um Congresso Global para com-
bater a contrafação e a pirata-
ria em parceria com a Organiza-
ção Mundial de Aduanas (OMA), a 

Policia Internacional (Interpol) e a 
Organização Mundial de Proprie-
dade Intelectual (Ompi). A idéia 
da Acta, aliás, teve origem nessas 
discussões e fóruns. 

A contrafação é seguramen-
te um dos maiores desafios que 
se apresenta para os proprietá-
rios das marcas – especialmente 
no atual cenário econômico. Por 
outro lado, estamos vivenciando 
um momento crucial, no qual se 
destaca o entendimento de go-
vernos, cidadãos e consumidores 
em todo o mundo sobre a impor-
tância da propriedade intelectu-
al, incluindo as marcas, para o de-
senvolvimento da economia glo-
bal e a prosperidade. Nunca antes 
foi dada tanta atenção à inovação 

e à criatividade em todas as suas 
formas e nós devemos aprovei-
tar este momento para fortalecer 
o sistema de propriedade intelec-
tual. É preciso aprimorar a coope-
ração e coordenação internacio-
nal entre as polícias. Ainda há es-
paço para se avançar nessa área. É 
preciso cultivar a atenção política 
conquistada para este problema, 
de forma a possibilitar mudanças 
efetivas e duradouras junto ao le-
gislativo e aos órgãos de coorde-
nação das ações policiais em ní-
vel nacional e internacional. Ao 
mesmo tempo, é preciso alertar o 
consumidor sobre as consequên-
cias sociais e econômicas que en-
volvem a compra de produtos fal-
sificados”. 

ANtICONtrAFAÇÃO 

O trAtADO ACtA É uMA 
INICIAtIvA MuLtILAtErAL 
quE vEM GANHANDO CADA 

vEZ MAIS ApOIO NO MuNDO. 
É uMA FOrMA ENCONtrADA 

DE SuprIr ALGuMAS DAS 
LACuNAS ExIStENtES 
NOS AtuAIS ACOrDOS 

BILAtErAIS E MuLtILAtErAIS 
rEFErENtES À LEGISLAÇÃO DE 

prOprIEDADE INtELECtuAL
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“As recentes iniciativas das cor-
porações policiais e organizações 
não governamentais, tais como da 
Organização Mundial de Aduanas 
(OMA), da Policia Internacional (In-
terpol) e da Organização Mundial 
da Propriedade Intelecual (Ompi), 
especialmente a última Operação 
Júpiter, são exemplos da ação efe-
tiva da parceria público-privada e 
estão ajudando aos proprietários 

de marcas a proteger e a fazer res-
peitar os seus direitos. 

Nos EUA, a recente Lei Pró-
-Propriedade Intelectual, apro-
vada pelo Congresso em outu-
bro do ano passado, e o recen-
te anúncio da Comunidade Euro-
peia, sob a Presidência da Fran-
ça, da criação de um observatório 
europeu da contrafação e da pi-
rataria, conjugado com as inicia-

tivas legislativas europeias, tais 
como a Imposição Diretiva e Re-
gulação Aduaneira, estão ajudan-
do a reforçar o sistema. Além dis-
so, muitos mercados desenvolvi-
dos e emergentes também estão 
aprovando legislações que têm a 
intenção de atacar o problema, 
como a Lei Anticontrafação do 
Quênia, aprovada em novembro 
de 2008”.

AvANÇOS MuNDIAIS 

“A internet surgiu como a fer-
ramenta principal, para a orienta-
ção e a facilitação, do comércio 
internacional no século XXI Com 
ela surgiram oportunidades, mas 
também desafios para os deten-
tores de direitos de Propriedade 
Intelectual, incluindo os titulares 
de marcas registradas. Boa par-
te da legislação de PI foi elabo-
rada antes da internet e com as 
facilidades da comunicação digi-
tal surgiram divergências entre o 
que seria ideal em termos legais 
para os detentores de direitos de 
Propriedade Intelectual, os prove-
dores do serviço digital e os usu-
ários e consumidores. Na realida-
de, o mundo digital tem sua con-

traparte no mundo real, assim, fal-
ta somente que este seja melhor 
aplicado e entendido. É preciso 
que todos os interessados encon-
trem o equilíbrio em uma solução 

pragmática, desde que esta não 
seja uma barreira ao comércio e à 
integração internacional conquis-
tada pela novos e velozes meios 
de comunicação digitais” 
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“A falta de harmonização entre a 
legislação civil, aduaneira e penal di-
ficulta muito o ataque à maior epide-
mia transnacional de comércio ilícito. 
Além disso, as medidas agora toma-

das estão focadas na repressão se-
vera ao abastecimento, mas não se 
pode esquecer de atacar a deman-
da, nem ignorar ações voltadas à 
conscientização do consumidor se 

quisermos efetivamente ter sucesso 
no combate ao problema. O grau de 
atenção que esta questão despertou 
nos governantes revela a gravidade 
do problema nos dias de hoje”.
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“Campanhas de conscientização 
podem funcionar, sim. E elas não se 
diferenciam em países desenvolvi-
dos das campanhas nos países em 
desenvolvimento. Mas é preciso en-
tender que existem dois grupos dis-
tintos de consumidores: o primei-
ro, formado por aqueles que cons-
cientemente compram as falsifica-
ções e que têm um baixíssimo ou 

nenhum conhecimento e/ou preo-
cupação das consequências sociais 
e econômicas de seus atos; o se-
gundo é formado por aqueles que 
compram produtos falsificados in-
conscientemente. Para estes aplica-
-se como uma luva o velho provér-
bio: “comprar gato por lebre. A cada 
um deve ser direcionada uma abor-
dagem distinta para que a campa-

nha seja eficaz. E técnicas moder-
nas de marketing social tem como 
gerar o impacto desejado. Em todos 
os casos,é preciso evitar o sermão. 
Existem vários exemplos de cam-
panhas eficazes em todo o mundo, 
e à medida em que forem dissemi-
nadas globalmente veremos, final-
mente, uma mudança comporta-
mental duradoura”.

CAMpANHAS DE CONSCIENtIZAÇÃO 

“A adesão ao Tratado na re-
gião é muito baixa e se explica 
por um medo irreal de que have-
rá menos investimentos em Pro-
priedade Intelectual como resul-
tado da adoção do sistema de 
Madrid. A experiência de outros 
países mostra que este não é o 

caso. O número de registros e de 
oposições é mantido ou, até mes-
mo aumenta. Nem todos os titu-
lares de marcas utilizarão o siste-
ma internacional, especialmente 
as pequenas e médias empresas 
que, frequentemente, têm atua-
ção limitada ao mercado domés-

tico. O sistema de Madrid possi-
bilita, através de um mecanismo 
rápido e harmonizado a obten-
ção de um pacote de registros 
em tantos países como se pode 
desejar, o que é altamente atra-
tivo no moderno comércio inter-
nacional”.

prOtOCOLO DE MADrID

FuturO

“Um aperfeiçoamento das leis 
voltadas para marcas registradas e 
a Propriedade Intelectual, estabe-
lecendo um padrão de excelência 
mínimo a que todos os países pos-
sam aspirar e seguir através da co-

operação e coordenação interna-
cional de todos os envolvidos nos 
sistemas jurídicos, civil e criminal. 
Como mencionado, isso pode ser 
alcançado através da harmoniza-
ção dos sistemas que atuam para 

a garantia dos direitos das marcas 
registradas e aproveitando as opor-
tunidade e enfrentando os desa-
fios que se apresentam na internet, 
que será a forma dominante de co-
mércio e negócio no século 21”.

ENCONtrO ANuAL DA INtA

“O tema principal do encontro 
de 2009 será a “Responsabilida-
de Social da Empresa e o papel da 
marcas”. O evento será em Seattle, 
um local único, localizado no cora-
ção das montanhas Puget Sound 
e Cascade no noroeste do Pacífi-

co. É o principal destino de mui-
tos negócios, o que o torna um 
lugar perfeito. Estamos também 
honrados com a confirmação de 
Elle Macpherson para o pronun-
ciamento inaugural na cerimônia 
de abertura. Globalmente reco-

nhecida, a supermodelo, atriz, mu-
lher de negócios e proprietária de 
marcas, ela nos brindará com sua 
visão particular, pautada por for-
tes princípios éticos de negócios 
que a tornaram um fenômeno de 
sucesso global de marcas”. pe
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DOS DIrEItOS DOS AutOrES  
E CONExOS
ELIANE ABRãO
sóCIA DO EsCRITóRIO ELIANE Y. ABRãO, ADvOGADOs AssOCIADOs

Uma olhada no retrovisor da 
história mostra a origem dos 

chamados direitos autorais (co

pyright), localizado na Inglaterra 
da Idade Média: uma outorga ex-
clusiva concedida aos nobres edi-
tores de livros (publishers) com 
controle censório da monarquia 
(só era permitido publicar a Bíblia, 
livros didáticos e de Direito), que 
também arrecadava impostos so-
bre as vendas (royalties). Simples 
assim. O autor propriamente dito 
só foi integrado ao sistema no fi-

nal da Idade Moderna, com o ad-
vento da Revolução Francesa.

Esse sistema foi organizado 
por meio de convenções inter-
nacionais a partir das matrizes de 
Berna, Genebra, Roma (contratos 
internacionais administrados pela 
ONU), e pelo acordo TRIPs (admi-
nistrado pela OMC). O resultado é 
que todas as leis internas dos paí-
ses membros dessas organizações 
são praticamente idênticas, e, não 
por acaso, celebraram a globaliza-
ção jurídica muito antes da econô-

mica dada a fluidez da circulação 
das obras intelectuais. 

No Brasil, o legislador autoral, 
no art. 7º da Lei nº 9610/98, que 
regula a matéria, elenca exemplos 
de obras protegidas: textos, confe-
rências, alocuções, cartas geográ-
ficas, projetos de arquitetura, en-
genharia, paisagismo, cenografia, 
artes plásticas, adaptações (tradu-
ções e transformações de gêne-
ro/mídia), ilustrações, programas 
de computador, coletâneas, en-
ciclopédias, dicionários, bases de 
dados, além de obras dramáticas, 
musicais, dramático-musicais, co-
reográficas, fotográficas e audiovi-
suais, sonorizadas ou não. 

A inclusão de novas obras nes-
se rol dependerá sempre: a) de adi-
tamento ao próprio art. 7º dessa lei 
especial; b) de outra lei específica; 
c) de declaração judicial transitada 
em julgado; d) de acordo entre as 
partes que tenha por objeto o re-
conhecimento da obra como au-
toral ou conexa. Neste último caso 
os efeitos alcançam apenas as par-
tes do contrato, desde que o obje-
to seja lícito ou não defeso em lei.

Afirma o legislador autoral no 
art. 7º, XI, que são obras intelec-
tualmente protegidas as criações 
do espírito, expressas por qual-
quer meio ou fixadas em qualquer 
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ou conceitos matemáticos como 
tais, esquemas, planos ou regras 
para realizar atos mentais, jogos 
ou negócios fazem parte da cate-
goria de bens fora do comércio, o 
que torna um pedido, com funda-
mento em qualquer um deles, ju-
ridicamente impossível. São ina-
propriáveis por natureza, vale di-
zer, de impossível aquisição e cir-
culação porque integrantes da ca-
tegoria de bens fora do comércio. 

Os chamados direitos conexos 
aos de autor, conhecidos tam-
bém como “direitos vizinhos” são 
os específicos dos artistas, grava-
doras de discos e emissoras de rá-
dio e televisão. À parte os artistas, 
os dois outros titulares desses di-
reitos exercem o papel de multi-
plicadores e difusores das obras, 
encarregando-se de distribuí-las 
através de canais de venda, ou 
outro modo qualquer de acesso 
à obra autoral. A lei autoral deles 
trata nos artigos 89 a 96.

Em resumo, e independente-
mente de perfilhamentos doutriná-
rios ou de distintos sistemas jurídi-
cos, pode-se afirmar que os direitos 
autorais são compostos por uma 
tripla ordem de direitos: a) uma, de 
caráter particular e de característi-
cas morais, baseado na pessoa hu-
mana, sua personalidade e no exer-
cício da liberdade de expressão; b) 
outra de características patrimo-
niais baseadas no uso e gozo do 
resultado da criação dessa pessoa 
humana expressada em suportes 
comercializáveis; c) e uma terceira, 
de ordem social e coletiva, basea-
da no direito de todos ao progres-
so cientifico, ao acesso ao conheci-
mento, ao lazer e à cultura. pe

eyabrao@uol.com.br

Intelectual a semelhança/imita-
ção a uma marca ou uma patente 
impede seu reconhecimento – ge-
rando contrafação como fator im-
pediente do próprio registro, nos 
termos da Lei 9.279/96 – no direi-
to autoral cada obra é única, fru-
to ou não de imitação/semelhança 
(o que não se confunde com de-
rivação que é a transformação de 
obra originária em outra de gêne-
ro diferente). Trata-se de reflexo 
da liberdade de criação, outra ga-
rantia constitucional fundamental, 
que é a liberdade de expressão ar-
tística de pensamento e de comu-
nicação, e da livre circulação das 
ideias como mola propulsora do 
conhecimento e da própria con-
corrência à luz das regras liberais 
de economia do livre mercado.

Direitos vizinhos
O campo de isenção do direito 

autoral vem expresso na lei de re-
gência (9.610/98) nos artigos 46 a 
48. São exceções à regra geral da 
obrigatoriedade do consentimen-
to prévio do titular para uso e co-
municação públicos, com o fim de 
atender às necessidades sociais de 
informação, proliferação do conhe-
cimento e acesso à cultura e ao la-
zer. Estão entre eles, o direito de ci-
tação, no compartilhamento de no-
tícias via imprensa, na representa-
ção de obras dentro do universo 
familiar, nas paráfrases e paródias.

O campo de imunidade aos di-
reitos de autor vem especificado 
nos incisos I a VII do artigo 8º da 
Lei nº 9.610/98. Os primeiros (in-
cisos I e II), representados pelas 
ideias, procedimentos normati-
vos, sistemas, métodos, projetos 

suporte, tangível ou intangível, co-
nhecido ou que se invente no futu-
ro, tais como as adaptações as tra-
duções e outras transformações de 
obras originais. Portanto, o pré-re-
quisito fático necessário ao reco-
nhecimento de uma obra prote-
gida é o de que esteja fixado em 
suporte ou seja expressado con-
cretamente por qualquer meio, de 
modo a ser captado pelos sentidos 
do beneficiário – o consumidor de 
obra intelectual – e ser reprodutí-
vel, isto é, passível de multiplicação 
por meio de cópias idênticas. 

Esse registro em suporte físico 
é o que lhe dá a natureza de bem 
móvel de que trata a mesma lei no 
art. 3º. Obra inacabada ou não fixa-
da, pois, não é obra autoral prote-
gida. Ideia contida em obra não é 
obra fixada, assim como método 
ou sistema não são obras acabadas, 
nem fixadas. Por outro lado, a obra 
acabada, fixada que contenha um 
determinado método ou ideia, não 
concorre nem lesa direitos aos au-
tores e/ou titulares de outras obras, 
acabadas e fixadas, que contenha 
em suas entranhas a mesma ou se-
melhante método ou ideia. Preten-
der proteção ou privilégio a ideia ou 
método contido em obra configura 
abuso de direito, porquanto fora do 
campo de proteção da lei.

Só há que se falar em direitos 
autorais, onde houver obras pro-
tegidas, pouco importando se per-
tencem a um mesmo gênero, e, 
portanto, semelhantes, se atuam 
em um mesmo segmento de mer-
cado, isto é, se são concorrentes, 
se possuem a mesma ideia origi-
nal, elaborada, transformada, etc. 
Assim, enquanto na Propriedade 
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AGIr LOCALMENtE pArA CONtrIBuIr pArA MELHOrES 

rESuLtADOS GLOBAIS. É ASSIM, DE GrÃO EM GrÃO, quE A 

ArCELOr MIttAL BrASIL vEM CONDuZINDO uMA pOLÍtICA 

DE rESpONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENtAL quE JÁ FAZ 

pArtE DA HIStórIA DA EMprESA E MErECE uMA vErBA 

ANuAL SupErIOr A r$ 84 MILHOES.

AS pArCErIAS 
SIDErÚrGICAS DA 
ArCELOr
POR ANDREA FERREIRA

responsabilidade social

50 propriedade & ética



51propriedade & ética



52 propriedade & ética

AS
 p

Ar
CE

rI
AS

 S
ID

Er
Úr

GI
CA

S 
DA

 A
rC

EL
Or

D esde o ano 2000, 78 mil 
crianças e adolescentes, alu-

nos de escolas públicas das cida-
des mineiras de Carbonita, Con-
tagem, João Monlevade, Juiz de 
Fora, Itaúna e Vespasiano, além 
de Cariacica (ES) e São Paulo, re-
cebem orientação sexual e social 
através de encontros e palestras 
ministradas por educadores. Ge-
rido pela Fundação Arcelor Mit-
tal Brasil, criada há 20 anos com 
o propósito de integrar a empresa 
com os problemas sociais do País, 
o Programa de Educação Afetivo 

Sexual faz parte de uma grande 
gama de ações voltadas às comu-
nidades próximas às unidades da 

empresa e já começa a colher fru-
tos que vão muito além de benefí-
cios corporativos, mas que podem 
servir, em pequena escala, como 
contribuição para uma mudança 
da sociedade brasileira. 

Se neste projeto o objetivo 
é diminuir os índices de gravi-
dez não planejada, doenças se-
xualmente transmissíveis, o uso 
de drogas e a violência, em outro 
projeto importante, o Programa 

Ensino de Qualidade, a prioridade é 
a Educação. Mais de 70 mil crian-
ças e adolescentes de nove muni-
cípios de Minas Gerais, São Paulo 
e Espírito Santo foram beneficia-
dos com o programa que preten-

de aumentar a permanência dos 
alunos na escola, melhorar a qua-
lidade do ensino fundamental e 
diminuir os índices de repetência.

Criada em 1988, com sede em 
Belo Horizonte, a Fundação conta 
com dez profissionais com dedi-
cação exclusiva à criação e desen-
volvimento de programas e proje-
tos sociais nos municípios onde a 
Arcelor Mittal Brasil está presente. 
Em 20 anos de trabalho, a Funda-
ção vem beneficiando uma média 
de 800 mil pessoas por ano e nos 
últimos sete anos, acumulou um 
investimento de R$ 10 milhões 
em ações sociais. “Nosso principal 
foco é a formação de crianças e 
adolescentes, para que se tornem 
cidadãos mais conscientes, produ-
tivos e participantes”, afirma José 
Otávio Andrade Franco, gerente 
de Meio Ambiente da Arcelor Mit-
tal Aços Longos da América Cen-
tral e do Sul.

Além da equipe da Funda-
ção, cada unidade industrial pos-
sui uma área de Meio Ambiente, 
uma de Recursos Humanos e uma 
de Comunicação que, juntamente 
com áreas corporativas, desenvol-
vem programas socioambientais. 

Compromisso
Constituída em 2006, com a fu-

são das duas maiores produtoras 
mundiais de aço, Mittal Steel e Ar-
celor, a Arcelor Mittal figura hoje 
entre as 50 maiores empresas do 
mundo, encabeçando o ranking 
do setor siderúrgico. Com valor 
de mercado superior a US$ 100 
bilhões (em dezembro de 2007), 
a empresa está presente em mais 
de 60 países, com unidades indus-
triais na Europa, Ásia, Américas e 

responsabilidade social

uM DOS CONCEItOS DA SuStENtABILIDADE É 
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África, e é responsável por 10% da 
produção mundial de aço.

No Brasil, os números também 
são grandiosos. Com 15 mil fun-
cionários, a empresa tem a capa-
cidade de produzir 14 milhões de 
toneladas de aços longos e pla-
nos por ano e atinge uma receita 
líquida de R$ 15,37 bilhões, sen-
do R$ 10,92 bilhões no mercado 
interno. Diante de uma produção 
tão imponente, não é de se estra-
nhar que a empresa invista ardo-
rosamente em ações de preserva-
ção do meio ambiente. Em 2007, 
a empresa destinou R$ 74 milhões 
às ações de controle e mitigação 
de impactos ambientais.

Além de programas de edu-
cação ambiental, conduzidos in-
ternamente e para as comunida-
des onde se localizam as suas ins-
talações, a empresa investe em 
ações de melhoria dos processos, 

na modernização contínua dos 
parques industriais e no cuida-
do com a biodiversidade. As em-
presas e unidades são certifica-
das pelas normas internacionais 
ISO 9001, ISO14001 e OHSAS, re-
ferentes à gestão da qualidade, 
meio ambiente e saúde e segu-
rança ocupacional. “Entendemos 
a sustentabilidade em seu concei-
to mais amplo: atender e superar 
as expectativas dos clientes; ob-
ter rentabilidade que garanta aos 
acionistas um adequado retor-
no sobre seu investimento; ofere-
cer oportunidades de crescimento 
aos empregados, com preservação 
de sua saúde e segurança; exercer 
plena cidadania e ajudar a desen-
volver e transformar as perspecti-
vas de longo prazo das comunida-
des, assumindo a responsabilida-
de de empresa líder em um dos 
setores fundamentais da ativida-

de industrial”, afirma José Arman-
do de Figueiredo Campos, presi-
dente da empresa.

Meio ambiente
Se educar é importante, dar o 

exemplo é fundamental. Investir 
em inovações no processo produti-
vo é uma prática constante da em-
presa e tem trazido resultados que 
ajudam a compensar os impactos 
ambientais inerentes à atividade 
industrial. Racionalização significa-
tiva e reutilização de 98% da água 
doce consumida, poupando a cap-
tação de mais de 1 bilhão de me-
tros cúbicos da natureza, é um dos 
mais significativos resultados.

A geração própria de ener-
gia elétrica é outro destaque que 
tem como principal razão a co-
queria da Arcelor Mittal Tubarão, 
adquirida pela unidade industrial 
durante a sua expansão, realiza-



54 propriedade & ética

AÇOES AMBIENtAIS

Mesmo quando o assunto é meio ambiente, o 
caminho encontrado pela empresa para agir é a 
educação. Além de todos os cuidados com P&D 
e inovação de métodos de produção e determi-
nação de práticas que visam diminuir os impac-
tos à natureza, a Arcelor Mittal Brasil investe for-
temente na educação ambiental não só de seus 
funcionários, como das comunidades relaciona-
das a ela. Prova disso são os Centros de Educa-
ção Ambiental (CEAs), onde são desenvolvidas 
atividades para despertar a consciência crítica e a 
mudança de comportamento com a natureza. “As 
ações vão desde concurso de redação que abor-
dam este tema, até encontros com alunos e pro-
fessores de escolas públicas e privadas ou proje-
tos de profissionalização, como o Programa Pe

queno Jardineiro, que ensina a profissão a ado-

lescentes em situação de risco social”, comenta 
Franco.

A empresa tem uma longa história de atuação 
nas comunidades com as quais se relaciona, mas 
iniciou atividades de uma forma mais estruturada 
a partir de 1992, com o lançamento do Prêmio Ar-
celor Mittal de Meio Ambiente, que premia reda-
ções e desenhos de filhos de funcionários e alunos 
das comunidades adjacentes. Na época, antes da 
fusão, chamava-se Prêmio Belgo de Meio Ambien-
te. Para o ciclo ser completo, o princípio de prote-
ção ao meio ambiente se estende também aos for-
necedores. Criado em 2003, o Programa de Susten-
tabilidade e Responsabilidade Empresarial exige o 
engajamento de fornecedores de sua cadeia pro-
dutiva na adoção de práticas socioambientais res-
ponsáveis.
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NOSSO prINCIpAL 
FOCO É A FOrMAÇÃO 
DE CrIANÇAS E 
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pArA quE SE 
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MAIS CONSCIENtES, 
prODutIvOS E 
pArtICIpANtES

JO
SÉ

 O
tÁ

vI
O 

AN
Dr

AD
E 

Fr
AN

CO
GE

rE
Nt

E 
DE

 M
EI

O 
AM

BI
EN

tE
 D

A 
Ar

CE
LO

r 
M

It
tA

L



55propriedade & ética

da em 2007. Com capacidade de 
produção de 1,5 milhão de tone-
ladas/ano de coque metalúrgico 
(insumo básico de alimentação 
dos altos-fornos), a coqueria não 
gera impacto ao meio ambiente, 
comum no processo de coquei-
ficação do carvão mineral, e ain-
da produz energia elétrica, graças 
à utilização de avançada tecnolo-
gia que permite a recuperação do 
calor. 

Com essa inovação, a Central 
Termelétrica tem capacidade mé-
dia líquida de geração anual de 
150MW, contribuindo para ga-
rantir a autossuficiência energéti-
ca da Arcelor Mittal Tubarão, com 
sobras para comercialização. Além 

disso, evita a emissão de 370 mil 
toneladas de gás do efeito estu-
fa (CO2) por ano. A Arcelor Mittal 
Brasil também é benchmark no se-
tor siderúrgico por sua gestão de 
resíduos industriais. O reaproveita-
mento dos resíduos originados na 
produção é superior a 95%, bem 
acima da média do setor, de 80%.

Poder público
Em setembro de 2006, a Ar-

celor Mittal Brasil uniu as forças 
com órgãos públicos estaduais e 
prefeituras e viabilizou a melhoria 
das condições de tráfego e trânsi-
to em dez municípios do Espírito 
Santo. A empresa criou o Projeto 

Novos Caminhos, fornecendo ma-

terial gerado internamente, a par-
tir do reaproveitamento de resí-
duos siderúrgicos, para pavimen-
tação de ruas e estradas vicinais.

O produto (Revsol) é fornecido 
gratuitamente, mediante assinatura 
de termo de cooperação socioam-
biental com órgãos públicos esta-
duais e prefeituras municipais e faci-
litou o acesso da população aos ser-
viços básicos e escoamento da pro-
dução agrícola, além de trazer ga-
nhos ambientais, com o reaprovei-
tamento de resíduos, substituindo 
a areia e a brita. Durante o primei-
ro ano de atividade, o programa so-
mou mais de 90 vias e 90 quilôme-
tros de estradas revestidas, benefi-
ciando mais de 400 mil pessoas. pe
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NA OBrA DO ArtIStA pLÁStICO
MARIA LUIzA DE FREITAs vALLE EGEA
ADvOGADA EsPECIALIzADA EM DIREITO AUTORAL

É peculiar a relação que o ar-
tista plástico mantém com a 

obra de sua criação, porque a obra 
plástica, em geral, é constituída 
por um só exemplar e a principal 
expectativa do artista em relação 
à obra é sua exposição e venda. 

Pode-se assim dizer, que há 
um quase desconhecimento sobre 
os direitos do artista plástico e as 

diversas formas de exploração da 
obra, além daquelas que são, para 
esta categoria de autor, as princi-
pais de seu negócio por resulta-
rem, de forma imediata, em valor 
econômico para o artista.

A história demonstra que nem 
sempre existiu para o autor de 
obra intelectual um valor econô-
mico resultante da exploração de 

sua obra, embora tivesse ele “o 
privilégio do reconhecimento pú-
blico, mesmo que ele fosse escra-
vo, e, portanto, apenas um instru-
mento de trabalho.”1

Em 1710, após diversos movi-
mentos na defesa do direito de 
autor, surgiu na Inglaterra a lei 
que veio a ser conhecida como 
“Estatuto da Rainha Ana”, cujo di-
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da decorrentes da comunicação 
pública ou representação, além 
do direito de reprodução da obra 
e o direito de seqüência.

A razão de ser de se conceder 
a faculdade patrimonial de ex-
posição pública ao adquirente, o 
que acontece em numerosas le-
gislações estrangeiras, é justifica-
da pelo fato de que o adquiren-
te pode ser um museu ou enti-
dade com interesse na aquisição 
para exposição pública. No en-
tanto, envolvendo o direito de ex-
posição pública um caráter patri-
monial, há críticas no sentido de 
que, a legislação deveria reservar 
ao artista um direito de remunera-
ção ou participação nos eventuais 
benefícios econômicos que se ori-
ginem da exposição da obra reali-
zada pelo proprietário do suporte 
material da obra.

Outras questões de importan-
te ordem podem surgir no caso 
em que a obra plástica foi aliena-
da, sem convenção contrária ao di-
reito de exposição, uma vez que, 
tem o artista plástico direitos mo-
rais de autor sobre a obra plástica, 
entre eles o de conservá-la inédita 
e o de retirá-la de circulação ou de 
suspender qualquer forma de utili-
zação já autorizada, quando a cir-
culação ou utilização implicarem 
afronta à reputação ou a sua ima-
gem.

Assim, se o artista plástico nada 
convencionou em contrário quan-
to ao direito de exposição pública 
da obra na hora da alienação, ad-
mite-se o entendimento de que 
houve aceitação pelo artista quan-
to à divulgação da obra, encerran-
do-se para ele a faculdade conce-
dida como direito moral ao inédito.

da peculiaridade da obra e o direi-
to que a reveste. 

Com maior razão, à vista das 
numerosas possibilidades de uti-
lização e negócios que a obra de 
arte pode gerar para o artista plás-
tico, o conhecimento de seus di-
reitos autorais e as relações jurídi-
cas que podem se estabelecer en-
tre o artista e o comprador do ob-
jeto, o usuário, ou outro terceiro 
que participe dessa relação torna-
-se cativante. 

Não se pode perder de vista a 
natureza da obra de arte plástica, 
cuja criação se incorpora ao seu su-
porte material, o que pode trazer 
confusão, se não se levar em conta 
a distinção entre a propriedade so-
bre o corpus mechanicum e a cria-
ção intelectual em si mesma, co-
nhecida como corpus misticum.

Disposição pública
O artista plástico, considerado 

pela lei que regula os direitos au-
torais de nº. 9.610 de 19 de feverei-
ro de 1998, como autor, no ato de 
alienação do objeto em que a obra 
se materializa (quadro, escultura), 
transmite para o adquirente um di-
reito de propriedade sobre o obje-
to, como coisa material, distinto dos 
direitos de autor da obra de arte.

Este direito de propriedade so-
bre o objeto, faculta ao adquiren-
te também o direito de exposição 
da obra, salvo convenção em con-
trário que o artista e o adquirente 
estabeleçam no momento da ne-
gociação. 

Os demais direitos sobre a cria-
ção intelectual permanecem com 
o artista plástico, fundamental-
mente os de ordem moral e sob o 
aspecto patrimonial, todos os ain-

ploma reconheceu o direito de au-
tor sobre as publicações e os be-
nefícios pecuniários em decorrên-
cia da utilização da obra.

A partir de então, com o sur-
gimento dos tratados internacio-
nais sobre a matéria, em especial 
a Convenção de Berna de 1886,  
o autor teve o reconhecimento 
internacional de seus direitos e a 
obra intelectual passou a ter um 
valor econômico, maior ou menor 
de acordo com a evolução polí-
tica, econômica e social de cada 
país. 

A respeito da importância eco-
nômica especificamente da obra 
de arte, o jornal Folha de São Pau-
lo, noticiou no caderno “The New 
York Times” – Dinheiro e Negócios2 
uma interessante matéria sob o tí-
tulo “Obras de arte viram garantia 
de empréstimos”, evidenciando a 
obra de arte como ativo que pode 
valer dinheiro vivo, “num momen-
to em que os portfólios de ações 
perdem valor em ritmo vertigino-
so”. 

A notícia informa que cada vez 
mais artistas de destaque, colecio-
nadores, donos de obras de arte 
estão percebendo que uma tela 
de um grande mestre ou uma fo-
tografia de valor podem ser usa-
dos como garantia de emprésti-
mos, cujo negócio para as empre-
sas concessoras de crédito cresce 
exponencialmente, conforme os 
dados da matéria.

Os artistas passaram a ser 
clientes atraentes para as firmas 
que entendem do mercado de 
arte, comenta o artigo, ainda que 
do negócio possam resultar lití-
gios e ocasionais problemas legais 
em vista da natureza da transação, 
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No segundo caso, entende-se 
que o direito de arrependimento 
do artista é muito limitado quan-
to à recuperação do suporte alie-
nado a terceiro, ainda que se lhe 
ocorra mudança de convicção in-
telectual ou moral. No entanto, o 
mesmo não ocorre quando o ar-
tista demonstrar que seu arrepen-
dimento ao consequente direito 
de exposição originado pela ven-
da da obra implica prejuízo à sua 
honra, sendo facultado ao artista 
o direito de impedir a exposição 
da obra, sem que tal fato implique 
para o artista o dever de indeni-
zar o terceiro, uma vez que a lei, 
nesses casos, ressalva a indeniza-
ção, quando couber, o que não é 
o caso, por prevalecer o direito de 
ordem moral, que dá conteúdo à 
personalidade do artista e a rele-
vância de seus valores. 

Antes de se examinar os de-
mais direitos do artista plástico de 
natureza patrimonial decorrentes 
das demais modalidades de explo-
ração da obra, há que se ter em 
conta que a lei reserva ao artista 
outros direitos de natureza mo-
ral, cuja ordem de grandeza per-
mite que se reconheça a nature-
za de direitos da personalidade ao 
aspecto moral do direito de autor. 

Tem o artista plástico o direi-
to à paternidade sobre sua obra, 
podendo exigir o reconhecimen-
to de sua qualidade de autor, ao 
mesmo tempo em que pode ele-
ger um pseudônimo ou manter-
-se anônimo. Neste último caso, 
o anonimato pode ser decorrente 
de sua própria vontade, conheci-
do o fato como a face negativa do 
direito de autor. 

A omissão do nome do artista 

plástico quando da utilização de 
sua obra, implica violação do direi-
to de paternidade do artista cuja 
conseqüência tem reflexos patri-
moniais, além da sanção determi-
nada pela lei de regência que exige 
do infrator a divulgação da identi-
dade pela imprensa ou tratando-
-se de reprodução da obra plástica 
em publicação gráfica, mediante a 
inclusão de errata nos exemplares 
ainda não distribuídos, sem prejuí-
zo de comunicação com destaque, 
por três vezes consecutivas em jor-
nal de grande circulação, dos do-
micílios do autor. 

A respeito do tema, o Superior 
Tribunal de Justiça, no Agravo de 
Instrumento nº. 921.438/SP, tendo 
como Relator a Ministra Nancy An-
drighi, em 16 de outubro de 2007 
proferiu importante decisão, cuja 
abordagem envolve não somente 
a violação do direito autoral pela 
omissão de autoria da escultura 
reproduzida em revista, como tam-
bém tratou da necessidade de au-
torização expressa do autor para a 
reprodução da obra na forma grá-
fica e da consequente indenização 
sob o aspecto moral (omissão do 
nome) e patrimonial (reprodução 
em revista comercial). 

Direito à integridade
Trata-se da seguinte ementa: 

“Indenização – Responsabilidade 
civil. Danos morais e materiais – 
Lei de Imprensa – Violação a direi-
to autoral – Foto de escultura pu-
blicada em matéria sobre decora-
ção, de permeio com outros traba-
lhos, sem menção ao nome de au-
tor, citados apenas outros esculto-
res. – Ofensa à regra expressa da lei 
própria, que exige indicação da pa-

ternidade da obra – Venda a tercei-
ro, ademais que não abrange o di-
reito à reprodução, salvo quando 
expressamente convencionado – 
Dano que também é patrimonial, 
e não apenas moral, ante o lucro 
com a venda gerada com os exem-
plares. Ação julgada procedente – 
Montante indenizatório, contudo, 
reduzido. Recurso parcialmente 
provido para esse fim.” 

Ademais do direito à paterni-
dade, tem o artista o direito à in-
tegridade de sua obra plástica, o 
que impede ao adquirente do su-
porte material modificar a obra, 
sob pena de violação do aspec-
to moral do direito de autor com 
aplicação de sanção cuja conde-
nação resultará em pagamento 
de indenização. Com maior razão, 
o proprietário do suporte material 
não poderá expor a obra plástica 
se a mesma encontrar-se mutilada 
ou alterada, havendo neste caso, 
prejuízo sob duas óticas do direi-
to, uma em decorrência do direito 
moral de autor e outra em decor-
rência do direito da personalidade 
tratado no direito civil. 

Levando-se em conta a pecu-
liaridade da obra plástica, que se 
incorpora indissoluvelmente ao 
suporte material, gerando direito 
do artista (direito de autor) e do 
adquirente (direito de proprieda-
de), a Lei Federal Suíça de 9 de 
abril de 1992, com o objetivo de 
conciliar estes direitos, em caso 
de desinteresse do proprietário 
pela obra em conflito com o inte-
resse do artista na sua conserva-
ção, estabelece um regime deta-
lhado de proteção, de forma a im-
pedir que o proprietário do supor-
te destrua a obra sem havê-la ofe-
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recido antes ao autor pelo preço 
do suporte, quando este demons-
trar ter um interesse legitimo para 
sua conservação; e se o autor não 
puder recuperar a obra terá ele o 
direito a reproduzi-la antes que se 
proceda a sua destruição.3

No caso das obras expostas em 
lugares públicos (murais, escultu-
ras), condenam-se as ações dos 
proprietários quanto à destrui-
ção da obra, ou até a modificação, 
quando, neste caso, não seja rea-
lizada pelo próprio artista. A exce-
ção a esta regra se aplica somente 
se as obras estiverem deterioradas, 
com risco de perigo para o público 
e não possam ser restauradas.

No que concerne ao direito 
moral do autor modificar a obra, 
o artista plástico terá o direito de 
exercê-lo, desde que seja ele o pro-
prietário do suporte material. Se o 
artista plástico cedeu alguns de 
seus direitos de exploração, ain-
da que conserve a propriedade do 
suporte material, as modificações 
que julgar realizar sobre a obra de-
vem respeitar os direitos dos ces-
sionários de forma a não pertur-
bar os direitos de exploração, res-
salvando a legislação de regên-
cia, nestes casos, as prévias inde-
nizações a terceiros, quando cou-
berem. 

A aplicação da faculdade de 
modificar a obra depois de aliena-
da despertou o consenso na dou-
trina no sentido de que o artista 
só poderá modificá-la mediante o 
consentimento do proprietário do 
suporte, o que se explica em razão 
de seu direito de propriedade so-
bre o suporte material. 

Ainda sob o aspecto moral do 
direito de autor, o artista plástico 

tem o direito de aceder a exem-
plar único e raro da obra, em po-
der de outrem, para preservar sua 
memória, por meio de processo 
fotográfico ou assemelhado, ou 
audiovisual, de forma que cause 
o menor inconveniente possível a 
seu detentor, que em todo o caso, 
será indenizado de qualquer dano 
ou prejuízo que lhe seja causado. 

A respeito desta faculdade de 
acesso a exemplar único e raro de 
obra em poder de terceiro, há que 
se considerar que, muitas vezes, 
seu exercício se torna difícil dada 
a inexistência de mecanismos que 
permitam ao artista a localização 
de suas obras. 

Acrescente-se, ademais disto 
que, tal direito não é transmissível 
aos herdeiros e sucessores, o mes-
mo ocorrendo com os direitos mo-
rais de modificar a obra, antes ou 
depois de utilizada, assim como o 
de retirá-la de circulação ou de sus-
pender qualquer forma de utiliza-
ção já autorizada, quando a circula-

ção ou utilização implicarem afron-
ta à sua reputação e imagem.

É compreensível a preocupa-
ção do legislador no que concer-
ne a limitar o exercício dos direi-
tos morais de autor nos dois úl-
timos casos, por estarem intima-
mente ligados à personalidade 
do artista plástico. No entanto, o 
direito de acesso a exemplar úni-
co e raro da obra deveria ser ex-
tensivo aos herdeiros, na medida 
em que, muitas vezes, a recupera-
ção do acervo é realizada muitos 
anos após o falecimento do artista 
e neste caso, com a transferência 
do suporte material da obra tor-
na-se impossível atingir o objeti-
vo proposto pela lei, qual seja, o 
de preservação da memória.

Além dos direitos morais de au-
tor, o artista plástico tem direitos 
patrimoniais decorrentes de ou-
tras modalidades de utilização da 
obra, ademais do comentado direi-
to à exposição pública, que, em re-
gra, é transferido ao adquirente do 

O DIrEItO DE ACESSO A ExEMpLAr ÚNICO E rArO 
DA OBrA DEvErIA SEr ExtENSIvO AOS HErDEIrOS
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suporte como já se tratou.
Tratam-se dos chamados direi-

tos patrimoniais secundários que, 
se não transferidos a terceiros, são 
exclusivos do artista. A exclusivi-
dade na utilização, fruição e dis-
posição da obra plástica tem ori-
gem na Constituição Federal brasi-
leira4, cuja regra foi absorvida pela 
lei de regência da matéria.5

No caso da obra plástica, o ar-
tista tem ainda os seguintes direi-
tos patrimoniais secundários: di-
reito de reprodução; direito de co-
municação pública e o direito de 
sequência. 

Os direitos patrimoniais perdu-
ram por setenta anos contados de 
1º de janeiro do ano subsequente 
ao de seu falecimento. Se a obra 
plástica foi realizada em ia, o pra-
zo de setenta anos será contado da 
morte do último dos coautores so-
breviventes. Se a obra plástica for 
publicada após a morte do artista 
(obra póstuma) o prazo de prote-

ção será contado a partir da morte 
daquele, independentemente do 
tempo decorrido entre a morte e o 
conhecimento público. 

O direito de reprodução da 
obra plástica consiste na cópia de 
um ou vários exemplares, incluin-
do qualquer armazenamento per-
manente ou temporário por meios 
eletrônicos, ou qualquer outro 
meio de fixação.

A lei de regência exige do ter-
ceiro que dele fizer uso, a autori-
zação prévia e escrita pelo artista, 
presumindo-se que haja sido con-
cedida de forma onerosa. Não se 
perca de vista que, os negócios ju-
rídicos sobre os direitos autorais 
são interpretados restritivamente, 
o que equivale dizer, que a ausên-
cia de autorização escrita do artis-
ta plástico na reprodução da obra 
de sua criação, pressupõe ser a uti-
lização desautorizada. E a falta de 
menção a respeito da remuneração 
não pressupõe a gratuidade.

A maneira mais eficaz de o ar-
tista plástico exercer o direito de 
reprodução de suas obras se reali-
za através dos organismos de ges-
tão coletiva, pois, este mecanismo 
possibilita o maior acesso de usu-
ários às obras plásticas, a fixação 
de regras econômicas de explo-
ração, a fiscalização das utiliza-
ções, a perseguição das violações, 
o controle e difusão das obras, em 
especial sua difusão pela internet.

O artista plástico, nestes casos, 
encontra-se de forma frágil frente 
aos usuários, diferentemente de es-
tarem agrupados em associação que, 
além de realizar a arrecadação do di-
reito permite uma melhor difusão da 
obra, em nível nacional e internacio-
nal, por força dos contratos de reci-
procidade que as entidades de ges-
tão coletiva mantém com outras en-
tidades congêneres no mundo.

Exemplos de utilização da obra 
plástica mediante reprodução são 
as artes disponibilizadas em livros, 
publicidades, cartões ou quais-
quer outras formas de utilização 
que se dê mediante esta forma. 

Em relação ao direito de comu-
nicação ou representação, além da 
exposição pública, cujo direito so-
mente pertencerá ao artista en-
quanto ele mantiver o suporte ma-
terial da obra para si, ou se no ato 
da alienação ele convencionar em 
contrário, a comunicação poderá 
ocorrer através da televisão ou da 
internet, gerando para o artista di-
reitos autorais, cujas modalidades 
devem ser autorizadas de forma 
prévia e expressa sob pena de vio-
lação do direito.

O direito de sequência, ou seja, 
o direito que o artista tem de par-
ticipação em relação à venda de 

O DIrEItO DE rEprODuÇÃO DA OBrA pLÁStICA 
CONSIStE NA CópIA DE uM Ou vÁrIOS ExEMpLArES
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suas obras no mercado de arte, se-
gundo a lei brasileira, cabe ao ar-
tista receber, no mínimo, cinco por 
cento sobre o aumento do preço 
eventualmente verificável em cada 
revenda de obra de arte ou manus-
crito, sendo originais, que houver 
alienado. Caso o autor não perce-
ba o seu direito de sequência no 
ato da revenda, o vendedor é con-
siderado depositário da quantia a 
ele devida, salvo se a operação for 
realizada por leiloeiro, quando será 
este o depositário.

Trata-se de um direito de remu-
neração, irrenunciável e inalienável 
do autor da obra de arte ou manus-
crito. A condição de ser irrenunciá-
vel e inalienável beneficia sobremo-
do o artista que não corre o risco 
de ver-se obrigado a ceder o direi-
to por ocasião da venda do original.

Droite de suite
A origem do direito de sequ-

ência (“droite de suite”) nasceu na 
lei francesa de 1920, em conse-
quência de uma campanha reali-
zada pela imprensa que publicou 
um desenho que se tornou emble-
mático, de autoria de Jean Louis 
Forain, que representa a realiza-
ção de um leilão de obra de arte 
e o momento em que o “commis-
sair-priseur” deixa cair seu marte-
lo, tendo como primeiro plano do 
desenho, dois meninos esfarrapa-
dos espreitando a venda de um 
quadro por 100.000 Francos. Uma 
das crianças grita: “Olha, um dos 
quadros do papá!” 

O “droite de suíte” também foi 
uma fonte de benefícios às viúvas e 
aos órfãos dos pintores mortos na 
guerra de 1914/1918, atualmente 
existindo em vários países. O resul-

tado econômico desse direito tem 
sido muito importante nos países 
Espanha, França, Alemanha, Itália, 
Suíça e em geral é controlado por 
entidades de gestão coletiva.

No caso das salas de leilões, 
normalmente, há divulgação pré-
via das obras de arte postas à lei-
lão, com catálogos editados pelos 
próprios leiloeiros, o que facilita o 
conhecimento da realização do ne-
gócio. No caso de galerias de arte 
que adquirem obras para revenda, 
também há o dever de informação 
das obras de arte postas à venda, 
todavia, nem sempre cumprido.

Na comunidade europeia, as 
sociedades de gestão coletiva 
administram o “droite de suite”, 
subscrevendo convênios com as 
associações de galerias, com as 
salas de leilões.

Alem do aspecto da remune-
ração, o exercício desse direito re-
força os aspectos fundamentais 
do direito de autor, ou seja, ga-
rantir ao artista plástico a legítima 
prerrogativa de acompanhar o êxi-
to de suas obras.

Sobreleve-se ainda o aspecto 
internacional do mercado de arte, 
que nesse caso está resguardado 
pelo princípio da reciprocidade es-
tabelecido na Convenção de Ber-
na, da qual o Brasil é participante, 
o que possibilita que uma socieda-
de de determinado país adminis-

tre a retribuição relativa ao direito 
de sequência de um artista estran-
geiro, representando a sociedade a 
que o mesmo artista esteja filiado. 

Na América Latina, além do 
Brasil, outros países reconhecem 
o direito de seqüência em suas le-
gislações, a exemplo da Bolívia, 
Chile, Costa Rica, Equador, Gua-
temala, Honduras, México, Nicará-
gua, Panamá, Peru, Uruguay, Ve-
nezuela. Porém poucos se encon-
tram em condição de aplicá-lo.

No Brasil, o anteprojeto de lei 
que está sendo apresentado pelo Mi-
nistério da Cultura corrige uma im-
perfeição legal, no sentido de que o 
percentual devido ao artista pela re-
venda da obra deve ser calculado so-
bre o preço de venda e não sobre o 
aumento do preço como estabelece 
atualmente a lei brasileira, tornan-
do aplicável o direito na medida em 
que o valor da revenda é auferível, 
ao contrário da verificação do que 
corresponde ao aumento do preço, 
de cuja venda anterior, normalmen-
te, se desconhece. 

O aprimoramento da legislação 
brasileira neste aspecto é de suma 
importância, uma vez que oferecer 
um sistema jurídico adequado na 
proteção ao artista plástico, reco-
nhecidamente um autor no senti-
do técnico da lei brasileira, é funda-
mental para o desenvolvimento cul-
tural de nossa sociedade. pe

marialuiza@garretaegea.com.br
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COM uMA MArGEM DE LuCrO quE pODE CHEGAr A 800%, OItO 

vEZES MAIOr quE A rEALIZADA pELO trÁFICO DE DrOGAS, O 

COMÉrCIO DE CópIAS ILEGAIS DE prODutOS AuDIOvISuAIS É 

rESpONSÁvEL DIrEtO pELO ESvAZIAMENtO DAS SALAS DE 

CINEMA E O FECHAMENtO DE LOCADOrAS. ISSO pArA NÃO FALAr 

DA DILACErAÇÃO DE pOStOS DE trABALHO E O prEJuÍZO À 

prODuÇÃO DE FILMES NACIONAIS. 

EFEItOS  
ESpECIAIS CONtrA 
OS pIrAtAS
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ética concorrencial

Aindústria fonográfica, que nos 
últimos anos vem inundando 

o mercado com novos títulos, está 
cada vez mais sob ataque cerrado 
da pirataria. A consequência é a 
queda, nos últimos dois anos, de 
50% nas vendas de DVDs, o que 
fez com que muitas locadoras fe-
chassem suas portas, segundo a 
Associação Antipirataria Cinema 
e Música (APCM) que, ao lado da 
União Brasileira de Vídeo e da Mo-
tion Pictures Association, atua na 
luta contra a pirataria nos setores 
fonográfico e audiovisual. 

Em 2006 – mesmo com o lan-
çamento de 1.700 títulos de fil-
mes em DVD e um faturamento 
de mais de R$ 700 milhões em bi-

mes e shows, que antes, se con-
centrava nos CDs de música. De 
fato, se antes, 80% dos produtos 
pirateados apreendidos eram CDs 
de música, hoje 75% são DVDs de 
filmes. “Surgiu um mercado que 
não existia, ninguém tinha o cos-
tume de comprar fitas de vídeo, 
as pes soas alugavam”, diz Már-
cio Gonçalves, diretor da Motion 
Pictures Association América Lati-
na, associação que representa os 
seis principais estúdios de cinema 
dos Estados Unidos. “O problema 
é que mudou a forma de se con-
sumir o filme”.

Representante do mercado de 
vídeo doméstico (homevideo), a 
diretora executiva da União Bra-
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lheteria de cinema no Brasil – 59% 
dos DVDs comercializados eram 
piratas. Segundo a APCM, do pre-
juízo mundial de cerca de US$ 6,1 
bilhões com a pirataria, contabili-
zados pelos estúdios de cinema, 
16,9% são de países latino-ame-
ricanos. Os grandes vilões são as 
cópias de filmes ilegais (39%) e o 
down load pela internet (38%).

O crescimento da pirataria de 
DVD se confunde com a facilida-
de de acesso a tecnologia. O mer-
cado ilegal nasceu por volta de 
2005, quando os aparelhos de 
DVD ficaram mais baratos e aces-
síveis para grande parte da popu-
lação, que passou a responder por 
um aumento na demanda de fil-
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sileira de Vídeo (UBV), Tânia Lima, 
acredita que o pior já passou, mas 
ainda teme pelos prejuízos do se-
tor. “O período mais crítico foi o 
ano de 2007 e um pouco de 2008, 
quando a pirataria ficou muito dis-
ponível, mas acredito que, depois 
de muito trabalho de conscienti-
zação, os consumidores estão fi-
cando mais exigentes e esse mer-
cado ilegal vai começar a decair”, 
acredita.

Enquanto isso não acontece, o 
mercado de aluguel de vídeo re-
gistra números preocupantes. Se-
gundo a MPA, 90% do total de 
municípios de Brasil não possuem 
salas de cinema, já o mercado de 
vídeo doméstico alcança 82% das 
cidades brasileiras. Nos últimos 
três anos, o número de locadoras 
caiu de 12 mil para 8 mil, o que re-
presenta cerca de 15 mil desem-
pregados, num universo que abri-
ga hoje 60 mil empregos diretos e 
indiretos. “Muita gente acha que 
quando copia um filme, está ape-
nas deixando de pagar impostos, 
mas há muito mais envolvido”, diz 
Tânia Lima. “É uma grande indús-
tria que envolve a cópia, legenda, 
dublagem, rótulos, transportado-
ra, correio e muito mais”.

Quem também perde é o pa-
trimônio cultural do País. O setor 
de aluguel de vídeo é uma impor-
tante fonte de recursos financeiros 
para a indústria cinematográfica 
brasileira e teve importante papel 
na recente retomada do setor. En-
tre 2003 e 2006, as companhias da 
MPA contribuíram com quase 40% 
dos R$ 500 milhões investidos em 
coproduções, e metade dessa re-
ceita veio do setor de vídeo do-
méstico. Para se ter uma ideia do 

que isso representa, com a queda 
do faturamento de aluguel de fil-
mes entre janeiro e novembro de 
2007 (R$ 132 milhões), a parcela 
que seria destinada à produção 
local equivaleria ao orçamento de 
oito filmes nacionais. 

Apesar do crescimento da pi-
rataria no segmento audiovisu-
al, a luta para inibir esta prática é 
intensa. Em 2008, foram realiza-
das 3.591 operações em todo o 
País, um número 50% superior a 
2007. O resultado pode ser visto 
na quantidade de produtos apre-
endidos: 41.152.962 em 2008, con-
tra 31.688.829, o que significa um 
crescimento de 29,87%. Destes, o 
que causa maior espanto são as 
apreensões de DVDs de filmes. Fo-
ram 8,8 milhões (2008), contra 4,7 

milhões (2007), um crescimento 
de 83,78%. “Trabalhamos o com-
bate em três vertentes: a repres-
são, a educação e a relação com 
as autoridades”, explica Gonçal-
ves.

As ações repressivas são realiza-
das através da APCM, com a prepa-
ração de todo o aparato legal para 
amparar as ações de apreensão fei-
tas pela polícia. “Temos um exem-
plo de um trabalho muito bem-su-
cedido com a polícia de Vitória, no 
Espírito Santo, de combate e re-
pressão ao crime”, diz Tânia Lima. 
Já ação educativa envolve campa-
nhas de conscientização da popu-
lação, como a produção de filmes 
antipirataria para serem veiculados 
nos DVDs e nos cinemas, palestras 
e seminários em escolas e univer-

trABALHAMOS O COMBAtE EM trêS 
vErtENtES: A rEprESSÃO, A EDuCAÇÃO 
E A rELAÇÃO COM AS AutOrIDADES
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MuItA GENtE ACHA quE 
quANDO COpIA uM FILME, 
EStÁ ApENAS DEIxANDO 
DE pAGAr IMpOStOS. MAS 
É uMA INDÚStrIA quE 
ENvOLvE A CópIA, LEGENDA, 
DuBLAGEM, rótuLOS, 
trANSpOrtADOrA, COrrEIO 
E MuItO MAIS

tâ
NI

A 
LI

M
A

DI
rE

tO
rA

 E
xE

Cu
tI

vA
 D

A 
uN

IÃ
O 

Br
AS

IL
EI

rA
 D

E 
vÍ

DE
O 

(u
Bv

)

ética concorrencialaudiovisual
EF

EI
tO

S 
ES

pE
CI

AI
S 

CO
Nt

rA
 O

S 
pI

rA
tA

S



67propriedade & ética

pENALIDADES

O combate à pirataria é amparado pelas seguintes leis: 
 
• Lei 9.610 - Lei de Direitos Autorais 

• Lei 10.695/03 - Altera artigos do Código Penal e de Processo Penal que versam so-
bre pirataria

• Lei 12.228/06 - Lei Estadual (SP) sobre Cybercafés - cadastro de clientes

• Lei 12.279/06 - Dispõe sobre a cassação da inscrição, no cadastro de contribuintes do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), do es-
tabelecimento comercial que comercializar, adquirir, estocar ou expuser produtos fal-
sificados ou contrabandeados.

A punição, além de multa e apreensão do material ilegal, pode chegar à reclusão de 
até quatro anos.
 

sidades, passeios levando crianças 
ao cinema e apresentação de pe-
ças de teatro sobre o tema. “Com 
as ações educativas, já atingimos 
mais de 12 mil alunos das redes 
pública e privada”, explica o dire-
tor da Motion Picture.

Uma das grandes preocupa-
ções atuais é a repressão na inter-
net, que é nociva ao mercado tan-
to pelo download, para consumo 
próprio, como pela distribuição do 
produto ilegal. Em 2008, foram re-
alizadas 405 mil ações de repressão 
e mais de 33 mil arquivos foram re-
movidos da rede. O combate na in-
ternet é feito por meio de um de-
partamento específico da APCM, 

que faz o monitoramento de si-
tes onde se oferece conteúdo sem 
proteção à Propriedade Intelectu-
al. Em 2007, foram retirados mais 
de 55 mil links de filmes e músicas 
e 15 mil arquivos P2P (peer to peer 
– programa de compartilhamento) 
da rede. “A grande dificuldade no 
caso da internet é que nós conse-
guimos a retirada do site, através 
de contato com o provedor, mas as 
pessoas colocam novamente, é um 
trabalho incessante”, diz Gonçalves.

Embora a pirataria seja um pro-
blema nacional, algumas regiões  
sofrem um pouco mais com o mer-
cado paralelo. O Sudeste sai na 
ponta por ser a região que repre-

senta maior mercado consumidor 
do País: de 5,6 milhões de DVDs 
apreendidos em 2007 passou para 
8 milhões apenas no primeiro se-
mestre de 2008. São Paulo foi o 
campeão das apreensões de CDs e 
DVDs, com 22,5% dos itens ilegais 
retirados do mercado. Minas Gerais 
e Rio, em segundo, com 9,3%, se-
guido do Espírito Santo com 0,5%. 
Por ser a região onde está o maior 
número de consumidores e de 
maior poder aquisitivo, São Paulo 
lidera o índice de pirataria no País. 
A Região Sul, entre janeiro e junho 
de 2008, concentrou 55,5% do nú-
mero total de discos piratas apre-
endidos em todo o País. pe
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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


