
Quando
doutor Elias Hermida, na Ci-
dade do México, conseguiu
resolver o problema em um
joelho de sua égua, ele nun-
ca imaginou que estivesse
assistindo ao nascimento de
um excelente negócio. E não

na criação de cavalos, mas na
indústria farmacêutica em geral:
seu remédio era capaz de rege-
nerar ligamentos danificados.
Hoje, com 26 anos de atraso,
esse médico traumatologista
está em plena negociação
com um laboratório europeu
para vender a licença de seu

produto. E. é claro, conseguir
sua parte.

Mas nada disso seria pos-
sível se ele não tivesse paten-
teado a descoberta. Depois
da experiência, Hermida está
decidido a registrar como seu
qualquer fármaco descoberto
em suas pesquisas. E já está

em processo de patentear um
método de cirurgia na coluna
menos invasivo que o tradicio-
nal, além do instrumental pro-
jetado para realizar a operação,
também criação sua.

Como Hermida. muitas
pequenas c médias empresas
desenvolvem produtos e pro-
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cessos, mas não sabem o que
fazer com eles. Assim, em vez
de registrá-los, exibem-nos em
alguma feira internacional ou
começam a procurar alguém
que os fabrique, com o risco
de que algum inescrupuloso
os "copie". "Antes de mostrar
um invento a alguém é preciso
protegê-lo", enfatiza Alejandro
Klecker. presidente-executivo
da Clarke, Modet e Co., em-
presa espanhola que assessora
empresas em questões de ino-
vação. "Com a simples publi-
cação em uma revista científica
ou em paper universitário, a
empresa renuncia ao direito de
propriedade em qualquer parte
do mundo", completa.

Primeira regra de ouro: não
contar a ninguém. Depois, in-
vestigar se alguém se adiantou.
Há acordos internacionais que
regulam o tema, que dizem que
não se pode patentear qualquer
coisa. Deve ser algo novo, não
pode estar no comércio, em
uma publicação nem em outra
solicitação em análise. "Muita
gente chega convencida de que
tem algo que mais ninguém fez
e se surpreende ao ver que já
existe", sorri Arturo Covarru-
bias, advogado especialista no
tema, do escritório Silva y Cia,
em Santiago.

Segunda regra: a criação
deve ter um certo nível de
inovação. Quer dizer, modifi-
car uma pequena parte de uma
invenção gera algo novo. mas
não necessariamente algo pa-
lenteável. E, em terceiro lugar,
tem de ser útil, quer dizer, ter
uma aplicação industrial.

Existem ferramentas de
busca internacionais com aces-
so aos escritórios de registros
nos EUA, Europa e Japão. Sc
não encontrar a invenção aí,
pode-se pensar em patenteá-
la, começando pelo escritório
de propriedade intelectual de

seu país. Os trâmites não são
excessivamente complicados e
as leis são muito parecidas em
todas as partes. Mas é preciso
ter paciência. Segundo cálculos,
nos EUA, onde o processo é
mais rápido, pode demorar de
3 a 4 anos.

Porém, o mais importante
é que as patentes servem para
ganhar dinheiro. Tecnicamente,
elas são a concessão de um
monopólio por parte do Estado
para o uso de um produto. O
que significa cobrar direitos e
royalties de quem o utilizar. "A
estratégia indicada c dar um
artigo em licença para terceiros
para usá-lo cobrando uma quan-
tia, normalmente expressa em
uma porcentagem das vendas",
explica Carlos Silva, gerente
de Serviços Financeiros da
PricewaterhouseCoopers, na
Cidade do México.

Os trâmites não são grátis,
mas um produto teria de ser

exemplo, se alguém descobre
uma melhoria para a indústria
dos salmões, vai patentear seu
uso no Chile, Noruega, mas não
vai pedir registro na Suíça",
aponta Covarrubias.

Foi o que fez o empresário
chileno Samuel Santa Cruz,
gerente-geral da Agroindus-
trial Santa Cruz: inventou
um sistema para pendurar os
peixes pelo rabo e extrair o
sangue deles sem contaminar
a água. Antes, gastava cerca
de US$ 25 mil por mês para
limpar os resíduos líquidos, e
hoje gasta apenas US$ 5 mil.
Uma economia de mais de
US$ 200 mil anuais para um
investimento perto de US$ 100
mil (e com ajuda do Estado).
Ele patenteou a descoberta no
Chile, Escócia, Noruega, EUA,
Canadá, entre outros, com a
esperança de licenciá-la.

Um caso antológico do que
não fazer c o do brasileiro Nélio

de arte e as músicas, que não
têm de cumprir os requisitos
das patentes (é óbvio, não se
exige que um poema solucio-
ne problemas, exceto, talvez,
existenciais). Isso a menos
que esteja associado a outro
invento, como um computador
que fabrique pão.

Finalmente, se você acha
que em toda a sua vida de
empreendedor você não criou
nada patenteável, não desani-
me e continue trabalhando.
A verdade é que, segundo os
especialistas, o golpe de sorte
quase não existe. "O sujeito que
descobre um processo maravi-
lhoso cm sua própria empresa
se conta com os dedos de uma
mão", diz Covarrubias.

Dentro da própria empresa
há muito que fazer. "Nas pe-
quenas e micro empresas falta
muito para formalizar um pro-
cesso de inovação adequado",
diagnostica Eric Martínez Her-

Além de avaliar se uma invenção vale uma patente, é
preciso decidir em quantos e quais países se deseja
patenteá-la, conforme o segmento de mercado

muito ruim para não recuperar
o dinheiro nos dez anos que
normalmente dura o direito
de exploração. "Durante todo
o processo, minha patente deve
acumular gastos ao redor de
US$ 50 mil, mas as ofertas para
a compra de direitos e licença
ultrapassam em muito essa
quantia", diz Hermida.

Também é preciso saberem
que países patentear um inven-
to. Só com o fato de entregar o
pedido, o autor é reconhecido
como tal. Porém, isso não quer
dizer que mais ninguém possa
usá-lo, já que a concessão da
patente se limita a um determi-
nado país. Por isso, é preciso
escolher em quantos e quais
países convém solicitá-la. "Por

Nicolai. No final dos 70, ele
criou o primeiro identificador
de chamada telefônica. Paten-
teou-o no Brasil, mas o callerID
foi registrado no Canadá e nos
EUA por outras companhias.
O invento é dele, claro. Mas
é explorado por outros.

Agora, se você quer pa-
tentear um software, esqueça
tudo o que foi dito. Porque,
por motivos históricos um
pouco absurdos, os progra-
mas de informática foram
postos por uma convenção
internacional cm 1960 sob a
tutela dos direitos do autor
(salvo nos EUA e, em alguns
aspectos, na Alemanha, onde
formam parte da propriedade
intelectual), junto com as obras

rera, gerente do Departamento
de Melhoria do Desempenho
da PricewaterhouseCoopers na
Cidade do México. "Primeiro
é preciso haver uma geração
de ideias. E uma vez que elas
foram geradas, deve haver
filtros para afiná-las, como co-
mités. E logo se pode começar
o desenvolvimento." Mas a
verdade é que houve avanços.
Há duas décadas, as empresas
se preocupavam mais ern cuidar
dos custos e operar com efici-
ência em seus mercados. "Hoje
sabemos que os mercados são
cada vez mais fragmentados e
que há muitas oportunidades
para lançar novos produtos",
conclui. A missão é aproveitá-
las... inventando. •
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