País tem poucas marcas registradas no exterior
O Protocolo de Madri vai facilitar o registro de marcas estrangeiras no Brasil, mas também vai
impulsionar um movimento em sentido inverso. Hoje, o número de marcas brasileiras
registradas em outros países ainda é baixo. Somando-se as marcas nacionais concedidas em
2006 nos Estados Unidos, China e Japão, chega-se a pouco mais de 300 registros. O recorde
de marcas brasileiras está na Argentina foram 832 concessões de marcas em 2007. A adesão
do Brasil ao protocolo pode aumentar estes números tendência que, segundo especialistas, já
vem ocorrendo.
Em comparação com países já signatários do Protocolo de Madri, o número de marcas
brasileiras registradas no mundo fica ainda mais irrisório a Alemanha, por exemplo, fez cerca
de seis mil registros via protocolo em 2007, de acordo com dados da Organização Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI). Para o presidente do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), Jorge Ávila, o baixo número de registros de marcas brasileiras no mundo
está relacionado à falta de oportunidade na pauta de exportações brasileiras onde estão
muitos produtos industrializados, mas exportados sem marca. Segundo ele, a concentração de
registros na Argentina é um reflexo da proximidade obtida com o Mercosul. "Com a adesão do
país ao protocolo o número de marcas brasileiras aumentará principalmente nos países
desenvolvidos", diz.
Para Ávila, é surpreendente o crescimento, nos últimos anos, do hábito de grifes brasileiras de
vestuário e calçados protegerem suas marcas no exterior. Eduardo Tomiya, diretor da
consultoria de gestão de marcas BrandAnalytics, afirma que isto acontece porque a marca tem
se tornado um ativo cada vez mais valioso na "indústria do luxo". "A força da marca depende,
em parte, de sua proteção legal", diz Tomiya.
O setor farmacêutico também é citado pelos advogados especialistas em propriedade
intelectual como um dos que mais tem ampliado a proteção internacional de suas marcas.
Tanto no escritório Moreau Advogados, quanto no Dannnemann Siemsen, as farmacêuticas
brasileiras foram as responsáveis por um aumento de cerca de 30% nas atividades de registro
de marcas no exterior entre 2006 e o ano passado. (LC)
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