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Com a documentação pronta
para aderir ao Tratado de Madri,
que simplificará processos de
registro de marcas de empresas
e produtos nacionais no exte-
rior, o Brasil aguarda a aprova-
ção da adesão no Congresso Na-
cional e aposta no aumento do
valor das exportações.

O acordo, que tem 84 países
como signatários, põe fim à exi-
gência de que as empresas te-
nham que registrar suas marcas
em cada um dos países para os
quais exporta. Segundo o presi-
dente do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (Inpi),
Jorge Ávila, a medida poderá re-
duzir a burocracia. E, com isso,
aumentar o valor dos produtos
vendidos ao exterior.

“A situação hoje é tão compli-
cada que quase não há marcas
brasileiras no exterior. Fabri-
cantes de calçados, por exem-

plo, preferem exportar para os
EUA e usar marcas já existen-
tes lá em vez de assumir o cus-
to do registro de sua própria
marca”, diz Ávila.

EUA lideram ranking
Um ranking feito pela Organiza-
ção Mundial de Propriedade In-
telectual (Ompi) mostra que o
país com o maior número de re-
gistro internacional de marcas
em 2009 foram os Estados Uni-
dos, com 45.790 pedidos. Ele foi
seguido por Japão (29.827) e
Alemanha (16.736 ). A China
pulou para o quinto lugar no
ranking, com 7.946 registros. O
Brasil teve 480 pedidos, menos
que Índia (761) e Rússia (569).

Para o advogado Carlos Borghi
Fernandes, da PatCorp, em-
presa especializada em marcas
e patentes, os custos poderão
ser reduzidos entre 50% e 70%
a partir da adesão do Brasil ao
tratado. Ele estima que, para
ter uma marca registrada no

exterior, a empresa pague entre
US$ 2,8 mil a US$ 4,2 mil, em
cada país de destino das vendas.

Mas Fernandes acha que a
medida teria pouca eficácia em
relação ao mercado americano e
ao latino-americano. Ele avalia
que os ganhos se concentrariam
principalmente no mercado eu-
ropeu. “Nos EUA os pedidos de
registro vêm sofrendo exigên-
cias de várias ordens, o que
compromete a principal carac-
terística do protocolo de não
haver grandes ônus. A cada exi-
gência, o custo aumenta. Por
outro lado, muitos países da
América Latina ainda não ade-
riram ao acordo.”

Para o advogado, diante des-
sas dificuldades, muitas empre-
sas continuariam preferindo o
sistema convencional. Ele diz
que atualmente apenas 20% das
marcas brasileiras têm registro
no exterior. Em contrapartida,
80% das marcas europeias ne-
gociadas aqui são registradas.

Fernandes também alerta
para o fato do Brasil precisar se
preparar melhor antes de cen-
tralizar os registros de marcas.
Um passo importante seria fe-
char acordos regionais, come-
çando pelo Mercosul.

“Além disso, deveria batalhar
na OMPI, como já vem fazendo,
para incluir o idioma português
nos registros, que são feitos em
inglês, espanhol ou francês”.

Apesar de admitir que exis-
tem escritórios contra o tratado
— já que ele tende a reduzir o
volume de trabalho dos advoga-
dos — Fernandes defende a mu-
dança: “Sou a favor, mas o Bra-
sil terá que se preparar melhor”,
diz. Segundo ele, isso significa
“contratar mais gente para o
INPI, reduzir prazos para regis-
tros e deixar claro para as em-
presas que elas poderão ter cus-
tos extras com problemas não
previstos, como a existência da
marca em questão em outros
países”, finaliza. ■

Acordo pode facilitar chegada de

Adesão brasileira ao Tratado de Madri, que simplificará pedidos internacionais de registro, aguarda aprovação

COMÉRCIO EXTERIOR

Missão empresarial brasileira
visita Malásia e Indonésia nesta semana
Malásia e Indonésia são os destinos da missão empresarial organizada
pelo governo brasileiro, que começa hoje e prossegue até sexta-feira.
As capitais dos dois países, Kuala Lumpur e Jacarta, serão visitadas pela
delegação composta por representantes do governo e das indústrias de
alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, construção e moda. Os
dois países são considerados mercados promissores do Sudeste Asiático.

IMPOSTO DE RENDA

Restituição deve estimular pagamento
de dívidas e consumo no fim do ano
Os R$ 2,4 bilhões pagos a título de restituição do Imposto de Renda na
última sexta-feira devem ser usados para o pagamento de dívidas e uma
parcela ao consumo no final do ano, segundo a Associação Nacional dos
Executivos de Finanças (Anefac). Para a entidade, a indicação de que o
dinheiro irá para para pagar dívidas está no crescimento do uso do cartão
de crédito, do cheque especial e de outras modalidades de empréstimos.

Divulgação

Patrocínio da Petrobras a espetáculo
cultural: só 20% das marcas
brasileiras exportadas
possuem registro no exterior

Para o
presidente
do Inpi,
Jorge Ávila,
burocracia faz
com que haja
poucas marcas
brasileiras
no exterior

Divulgação
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marcas brasileiras ao exterior

pelo Congresso

DESENVOLVIMENTO

Entidades lançam guia de projetos
sociais para empresas em São Paulo
Um grupo de entidades lançou uma espécie de guia para investimentos
sociais de empresas na cidade de São Paulo. No documento, elas apontam
regiões da capital carentes de equipamentos públicos e onde líderes
comunitários estão dispostos a colaborar com iniciativas empresariais.
As áreas foram determinadas por levantamentos feitos pela Rede Nossa
São Paulo, o Ibope e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

CONSUMO

Inadimplência sobe 1,6% em
setembro na comparação com agosto
O número de consumidores que não conseguiram pagar suas dívidas no
prazo previsto voltou a subir em setembro. Segundo o indicador da Serasa
Experian, no mês passado o nível de inadimplência aumentou 1,6% em
comparação ao de agosto, na quinta alta consecutiva do indicador. No
ano, o crescimento da inadimplência já atinge 1,8%. A elevação de 1,6%
é a maior para o mês de setembro desde que o índice foi criado, em 2000.

Marcela Beltrao

REGISTROS BRASILEIROS

480
Foi o número de registros de
marcas brasileiras no exterior
em 2009. Os EUA lideraram
o ranking, com 45.790 pedidos.
A Índia teve 761 registros.

CUSTOS MENORES

70%
É o quanto pode cair o custo
de registrar uma marca ou
patente em cada país a partir
de uma eventual adesão do
Brasil ao Tratado de Madri.

Ag. Petrobras
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