
Até que ponto há proteção? 
Por Lilian Burgardt 
 
Especialistas debatem fragilidade do processo de concessão de patentes 
 
Proteger a invenção é a melhor maneira para o pesquisador garantir que seu trabalho sairá do 
papel, gerando inovação para o país, além de render-lhe um bom dinheiro. Disso, ninguém 
duvida. E, cada vez mais, há um movimento de conscientização da comunidade científica em 
prol da geração de patentes. Mas a lentidão no processo de análise e concessão de patentes e 
- uma vez concluído - a morosidade da Justiça para penalizar qualquer possível "ladrão do 
invento" (até hoje ninguém nunca foi preso por isso) leva ao questionamento: dá mesmo para 
levá-la a sério no Brasil?  
 
Defasado em relação à demanda de invenções, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade 
Intelectual) é considerado o primeiro grande vilão desta história. Isto porque, na visão de 
especialistas, ao levar até dez anos para conceder um registro de patente, indiretamente, o 
órgão permite que outros explorem a invenção de quem aguarda a carta patente. Nesta fase, 
o pesquisador que "teoricamente" está sendo prejudicado não tem escolha pois ainda não tem 
direito sobre a invenção. Cabe a ele, apenas, notificar a empresa concorrente de que já existe 
um pedido de patente nesta linha à espera de concessão e que, no futuro, caso seja aprovado 
tal pedido, o responsável pelo uso indevido sofrerá penalidades.  
 
Depois de emitida a carta patente, o pesquisador prejudicado poderá entrar em juízo para 
proibir a comercialização do produto pelo concorrente "ilegal" e, ainda, exigir o pagamento de 
multas indenizatórias por conta da má exploração. Só que, mesmo com o poder em mãos, 
será, novamente, vítima da lentidão. Desta vez, por culpa do poder judiciário, responsável por 
julgar e punir os casos de exploração da propriedade intelectual. "No fim das contas, existe um 
grande problema de ordem administrativa que não protege com eficácia o pesquisador com a 
patente e não oferece segurança aquele que pediu a patente", revela o presidente da ABPI 
(Associação Brasileira de Propriedade Intelectual), Gustavo Leonardo.  
 
Para ele, se o tempo levado para a concessão da patente fosse menor, a sensação de 
impunidade diminuiria. "Há um hiato exponencial entre o tempo em que se usa 
indiscriminadamente uma invenção e sua punição. Além disso, mesmo quando há punição, 
elas acabam sendo brandas. Há casos de indenizações que se arrastam por anos na Justiça e, 
também, histórias em que após a setença condenatória a pena tenha sido suspensa", diz.  
 
Na lei, embora esteja prevista a prisão que varia de dois meses a um ano para quem violar 
uma patente, não se conhece casos de quem tenha sido punido desta forma, mesmo quando 
reincidente. Tal problema, porém, não é exclusividade da área de patentes. Mesmo a lei do 
Direito Autoral, que pede quatro anos de reclusão, dificilmente manda o plageador para a 
prisão. "Há uma ineficácia total da proteção atráves de ações criminais aliada à demora em 
poder agir efetivamente contra os contrafatores", lamenta Leonardo. 
 
Diante deste cenário, é inevitável encontrar casos de empresas que acabam optando por 
acordos, ao invés de seguir adiante com briga no poder judiciário, (veja o caso do Viagra, no 
box acima), além de pesquisadores que optam por pedidos de depósito de patente em clara 
sensação de insegurança e insatisfação. "O registro de patentes acaba sendo restrito para 
aqueles que ainda batalham pela vitória da ética em um cenário desleal", declara o diretor-
presidente da Soletrol, empresa do setor de aquecimento que trabalha com energia solar, Luis 
Augusto Ferrari Mazzon.  
 
Por que vale à pena?  
Apesar de todas as dificuldades para assegurar a proteção dos inventos, há bons motivos além 
da ética para gerar uma patente. Ela traz, sim, benefício para o pesquisador e, também, para 
o país. Ao contrário do que diz o senso-comum, mesmo quando uma empresa multinacional, 
subsidiada no Brasil, deposita uma patente - seja ela de interesse do povo brasileiro ou não -, 
ainda assim, o País sai ganhando. "Patente no Brasil estimula o desenvolvimento de pesquisa e 
a criação de centros de estudo.  



 
Assim, ganha o pesquisador brasileiro que, ao invés de migrar para o exterior, passa a 
encontrar oportunidades em seu país e, também, ganha o Brasil, que conta com mais 
desenvolvimento tecnológico local", reforça Leonardo. 
 
O INPI também vem tomando iniciativas para incentivar o aumento do número de patentes 
depositadas no Brasil e resolver o problema da lentidão. Anualmente, o instituto recebe uma 
média de 100 mil pedidos de registros (entre marcas e patentes). Em 2005, o instituto contava 
com 600 funcionários, dos quais 130 eram examinadores de patentes e 40 examinadores de 
marcas. Até pouco tempo, o próprio presidente do Instituto considerava a estrutura do órgão 
deficiente, porque simplesmente não tinha funcionários o bastante para fazer tantas análises 
de pedidos. (Saiba mais sobre o tema clicando aqui). Hoje, porém, Jaguaribe defende que a 
situação é outra. "A defasagem de pessoal é um revés que está sendo equacionado", ressalta.  
 
A mudança começou em dezembro de 2005, com a autorização da criação de concursos 
públicos para contratar novos examinadores. Foram abertas 300 novas vagas, sendo 60 para 
marcas e 240 para patentes. Tal mão-de-obra já está sendo treinada e capacitada para atuar 
junto ao órgão. Embora o processo seja lento, as expectativas do presidente são as melhores. 
"O INPI tinha uma infinidade de dificuldades de todas as ordens. Priorizamos a obtenção de 
recursos financeiros, a questão de pessoal e de processos de informação. Agora, não se trata 
mais de contratar pessoal, esse foi um esforço grande do INPI nos últimos dois ou três anos. 
De lá para cá, conseguimos dobrar o número de funcionários", diz Jaguaribe.  
 
Informatizar o INPI foi outra medida adotada para fazer com o que o órgão se tornasse mais 
eficiente no processo de análise e concessão de patentes. Assim, criou-se o projeto "Inpi sem 
papel", que pretende entrar em funcionamento completo até o fim do ano. Trata-se de um 
sistema on-line para realizar as petições para o registro de marcas e patentes. Com o novo 
sistema - que, por enquanto, funcionará em paralelo com o processo de petição manual - a 
expectativa é de que o prazo para registro caia de sete para, no máximo, um ano. "Com este 
sistema será possível fornecer decisões mais rápidas e precisas, uma justa demanda de 
empresários e da comunidade científica. Além disso, ele fortalecerá também a imagem do INPI 
como referência entre os escritórios de propriedade intelectual entre os países em 
desenvolvimento", afirma. 
 
A professora da da USP (Universidade de São Paulo) e membro do Instituto de Direito do 
Comércio Internacional e Desenvolvimento, Maristela Basso, vê com otimismo o projeto "Inpi 
sem papel". "A tecnologia poderá diminuir, sim, o tempo de análise dos processos, irá garantir 
maior confiabilidade às informações, já que problemas com a deterioração do papel poderão 
ser superados e, mais, dará mais segurança ao pesquisador, que terá seu pedido digital 
registrado", acredita.  
 
Já Gustavo Leonardo, afirma que a medida é um avanço, mas é preciso continuar investindo 
na capacitação de recursos humanos para vencer a lentidão nos processos e, também, garantir 
que o poder judiciário se organize a fim de julgar com mais rapidez e eficiência os casos de 
uso indevido da propriedade intelectual. "Claro que novas tecnologias sempre ajudam, mas é 
preciso lembrar que, sobretudo, são pessoas que avaliam os processos e, assim, treinar 
pessoas é o único modo de resolver a demanda em uma área de serviços", encerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O impasse da pílula azul 

 
Até maio deste ano, a Pfizer tinha o direito exclusivo de produzir medicamentos inibidores da 
enzima PDE5, causadora da disfunção erétil em homens. No mundo, a empresa tentou barrar a 
concorrência alegando violação da patente, já que detinha o domínio sobre o causador da 
impotência sexual masculina.  
 
No Brasil, a principal briga judicial da Pfizer era com a Lilly, dona do Cialis - que, neste ano, 
ultrapassou o Viagra no valor de vendas. Com a Bayer, dona do Levitra, a disputa foi 
encerrada com um acordo internacional entre ambas. A empresa pedia a nulidade da patente 
do Viagra no Brasil com base no fato de a Inglaterra - origem do registro do remédio - ter 
anulado judicialmente parte da patente, justamente a que trata da enzima PDE5. As duas 
empresas acabaram por fechar um acordo que foi homologado em sentença pelo juíz da 12ª 
Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo. 
 
O INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) por sua vez, também pediu a nulidade 
da patente do Viagra. No seu entendimento, o laboratório farmacêutico extrapolou um 
benefício - denominado sistema "pipeline" - que teve durante a transição de leis que tratam do 
tema, em meados da décadas de 90. Este sistema permitia a simples validação, no país, de 
patentes farmacêuticas já concedidas em outros países. 
 
Em maio deste ano, foi declarada (em 1ª instância) a nulidade da patente. Uma pesquisa feita 
na base de patentes do instituto mostra que, além dos pedidos da Bayer e da Medley, outras 
empresas - como a japonesa Mochida Pharmaceutical, a americana Schering, a coreana Dong 
Pharm, e a Baoshun Liu, da China - também querem patentear seus remédios para a disfunção 
erétil com base na inibição da enzima PDE5. 
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