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Representantes da indústria paulista seguem para Brasília amanhã com uma missão: tentar 
colocar projetos de lei sobre proteção à propriedade intelectual, que se arrastam desde o início 
da década, como prioridade na pauta do Congresso Nacional. 
 
Em reunião na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, o vice-presidente de 
comércio exterior da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Roberto 
Giannetti da Fonseca, vai mostrar um estudo sobre a percepção dos parlamentares em relação 
à proteção da propriedade intelectual, feito pelo Ibope a pedido da entidade. 
 
O levantamento aponta que a importância do tema é reconhecida pelos parlamentares. No 
entanto, isso não faz com que ele seja considerado prioritário na pauta de votação do 
Congresso, afirma Fonseca. 
 
De acordo com o estudo, 97% dos congressistas consideram o assunto pouco discutido na 
Casa. Mas 72% deles afirmaram que se trata de tema muito relevante para o desenvolvimento 
do Brasil. 
 
Segundo ele, a Fiesp quer que dois projetos que propõem o aumento das punições para 
empresas e pessoas que cometerem crimes contra marcas e patentes sejam votados ainda 
neste ano. 
 
"Não vamos esperar o país ser acusado de ser conivente com a prática de pirataria e deixar 
que se crie uma restrição à marca brasileira no exterior", afirma Fonseca. 
 
Para ele, uma maior proteção à propriedade intelectual vai atrair novos investimentos em 
inovação tecnológica ao país. "Quando há um ambiente jurídico de respeito à propriedade 
intelectual, mais recursos são liberados para pesquisa e investimentos." 
 
Além da necessidade de aprimorar a legislação, Fonseca afirma que é preciso "fazer a lei 
pegar". 
 
Para isso, é necessário que o trabalho de fiscalização de mercadorias seja mais rígido e que a 
população incorpore a cultura de respeito a marcas, segundo o diretor da Fiesp. 
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