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A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi) e a comunidade internacional 
celebraram em 26 de abril o nono Dia Mundial da Propriedade Intelectual com o objetivo de 
conscientizar pessoas no mundo todo sobre a relevância da propriedade intelectual para nosso 
bem-estar. O tema deste ano -" Promoção da Inovação Verde" - enfatiza a importância da 
propriedade intelectual para o avanço de tecnologias verdes e de produtos que estejam em 
harmonia com o meio ambiente, contribuam para um mundo saudável e promovam o 
desenvolvimento agrícola e econômico de forma sustentável.  
 
Vivemos em uma época de grande preocupação com as mudanças climáticas e com a crise 
econômica global. Historicamente, tais desafios têm estimulado a inovação, criando novas 
oportunidades para que a propriedade intelectual gere benefícios. Ao incentivar a aplicação das 
regras comerciais, inclusive a de proteção da propriedade intelectual, podemos apoiar 
indústrias inovadoras, criar novos empregos e resolver desafios globais.  
 
Pessoas e indústrias criativas continuam a produzir soluções para alguns dos problemas mais 
difíceis enfrentados pelo mundo atual. As proteções à propriedade intelectual ajudam a 
incentivar ambientes nos quais criatividade e inovação podem florescer e contribuir para o 
desenvolvimento econômico e para uma melhor qualidade de vida em todo o mundo.  
 
Recentemente, o Brasil passou por uma Revolução Verde, aumentando radicalmente a 
produção agrícola. Investimentos em pesquisa, transferência de tecnologia e uso de novas 
tecnologias têm sido essenciais para esse sucesso. Por exemplo, a iniciativa de reprodução de 
uma espécie de soja em parceria com os Estados Unidos ajudou o Brasil a se tornar o maior 
produtor dessa cultura. Novas tecnologias permitiram a fazendeiros minimizar o tempo de 
preparo do solo antes do plantio de uma nova safra, diminuindo assim a erosão. A proteção à 
propriedade intelectual concedida tanto no Brasil como nos Estados Unidos é crucial para o 
desenvolvimento dessas novas tecnologias.  
 
O governo brasileiro demonstrou um compromisso elogiável com as políticas anti-pirataria e na 
educação do consumidor, que envolve várias agências governamentais. O Conselho Nacional 
Anti-Pirataria (CNCP) tem sido um exemplo importante de parceria público-privada, com 
membros do governo e do setor privado trabalhando em conjunto para criar no Brasil um 
ambiente eficaz de proteção à propriedade intelectual. Sob a liderança do CNCP, a atmosfera 
de negócios no Brasil permite cada vez mais a inovação através de conscientização e aumento 
do respeito aos direitos daqueles que criam novos produtos e correm riscos para promovê-los. 
Essas ações encorajam contribuições inovadoras para a sociedade em áreas que vão da ciência 
e da tecnologia à música e à arte.  
 
A inovação está no cerne da civilização. A busca por conhecimento encontra-se na essência do 
espírito humano e foi o que levou Thomas Edison a inventar e desenvolver tecnologias como a 
da lâmpada. O sistema de PI dos EUA possibilitou a outras pessoas desenvolver o trabalho de 
Edison ao conceder-lhe a proteção de patente que permitiu que colhesse benefícios financeiros 
por sua significativa contribuição à sociedade. Devemos nos perguntar: quem são os Thomas 
Edisons dos nossos dias? Onde estão? E como garantir que proteções à Propriedade Intelectual 
estejam em vigor para incentivar o espírito inovador e apoiar a distribuição segura e protegida 
de tecnologias às pessoas que tanto precisam delas?  
 
Em seu discurso de posse, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lembrou-nos que 
"nossas mentes não são menos criativas" e "nossos bens e serviços não são menos 
necessários do que eram na semana passada, no mês passado ou no ano passado". À medida 
que trabalhamos para responder aos desafios globais como a atual crise econômica 
internacional, as mudanças climáticas e a energia limpa, devemos redobrar nossos esforços 
para incentivar e proteger os direitos da propriedade intelectual e promover um ambiente 
sólido para inovações globais.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A10. 


