PATENTE INDUSTRIAL

A propriedade intelectual
em apoio ao sistema de
gestão da qualidade
Propriedade Intelectual é temática debatida internacionalmente envolvendo disputas políticas devido
a questões ainda não resolvidas como: definição dos objetos e limites de proteção; conciliação dos
interesses de empresas inovadoras e detentores dos direitos de Propriedade Intelectual com os
interesses da sociedade; e equilíbrio entre países desenvolvidos que dominam o conhecimento e
fazem uso de mecanismos de proteção e aqueles que necessitam promover o desenvolvimento para
reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida da população (1)
[Sergio Garcia Negrão]

O

modelo atual de proteção da propriedade
intelectual tem sua origem no século XV quando
os industriais reivindicaram o controle sobre a
produção de bens manufaturados. Posteriormente,
e com objetivo de maximizar seus lucros, esses mesmos atores
reivindicaram também o controle sobre a distribuição e a
comercialização de seus produtos, até então exercido pelos
comerciantes, mediante a criação de um sistema de marcas.
Com patentes para proteger a produção e marcas para defender
a comercialização, o século XIX testemunhou o nascimento da
propriedade industrial.
No final do século XX, mais uma vez por reivindicação de
setores industriais sediados em países desenvolvidos, o sistema
internacional de propriedade intelectual sofre importantes
mudanças a partir da assinatura do Acordo TRIPS. Uma delas
é o fim da autonomia nacional no que se refere ao nível de
proteção da propriedade intelectual.
A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI),
sediada em Genebra, Suíça (2) é uma agência da Organização
das Nações Unidas (ONU) responsável pela administração de
diversos acordos internacionais relacionados à propriedade
intelectual. Inicialmente ela tinha como objetivos promover, em
nível mundial, a proteção da propriedade intelectual e dar apoio
administrativo às uniões intergovernamentais estabelecidas por
acordos internacionais (3). Embora tenha perdido espaço, após
a criação de OMC, a OMPI lida com os aspectos práticos da
expansão do sistema internacional de propriedade intelectual
(4) e vem atuando de forma a contribuir para o fortalecimento
do modelo inicialmente desencadeado pelo Acordo TRIPS
(TRIP’s Agremente on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights) da OMC (5).
O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), em abril
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de 1994 apresenta duas características importantes: primeiro,
estabelece regras sobre os direitos de propriedade intelectual, que
são mais rígidas do que aquelas vigentes na ocasião nos países
desenvolvidos; segundo, não reconhece a liberdade de cada país
membro de adotar um arcabouço legislativo que favoreça o seu
desenvolvimento tecnológico. Além disso, a OMC passa a dispor
de mecanismos para penalizar seus membros que não cumprirem
as regras estabelecidas nos acordos.
Com a entrada em vigor do Acordo TRIPS ocorreu uma
uniformização das legislações nacionais de propriedade intelectual,
de um modo que não considerou os diferentes níveis de
desenvolvimento tecnológico dos países membros da OMC. Dessa
forma, todos os países membros da OMC devem adotar padrões
mínimos de proteção para todos os campos tecnológicos.

O regime da propriedade intelectual
A propriedade intelectual pode ser definida como um
conjunto de direitos atribuídos à atividade criativa. Aplica-se
a obras científicas, artísticas e literárias, invenções, marcas,
desenhos industriais, programas de computador, entre outros
produtos da mente humana. Em termos gerais, divide-se em
duas categorias: direitos de autor e propriedade industrial,
nas quais estão incluídas as patentes. A patente consiste num
privilégio concedido pelo Estado como forma de premiar o
esforço inventivo, desde que a inovação apresente novidade

em relação ao estado da arte, resulte de atividade inventiva e
tenha aplicação industrial (6,7). O titular da patente, ao divulgar
socialmente o seu conhecimento, passa a ter direitos exclusivos
sobre a produção, uso, venda e importação de seu objeto,
por um período limitado, findo o qual o produto ou processo
adentra o domínio público.
O regime internacional da propriedade intelectual tem sua
origem a partir de duas convenções: a Convenção da União de
Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), de 1883,
e a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e
Artísticas (CUB), de 1886 7. No que tange às patentes de invenção,
a CUP (8) assume papel fundamental na formação do regime ao
estabelecer três princípios chaves: tratamento nacional, prioridade
unionista e independência de privilégios. O tratamento nacional
garante a cidadãos ou residentes de qualquer país membro os
mesmos direitos concedidos aos cidadãos do país onde se busca
a proteção (art. 2º). No caso da prioridade unionista, o primeiro
a depositar um pedido de patente num país membro da CUP
recebe um período de graça de 12 meses para decidir sobre o
depósito de seu pedido em qualquer outro país membro, tendo
prioridade sobre direitos reclamados por terceiros que, durante esse
período, publiquem, explorem ou depositem um pedido referente
à mesma invenção (art. 4º). Por fim, o princípio da independência
de privilégios salvaguarda a decisão soberana de cada país sobre a
concessão da patente (art. 4bis).
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Ao longo do tempo, a CUP passou por seis revisões e uma
emenda (9), tendo sido incorporada, em 1970, ao conjunto de
tratados administrados pela recém criada Organização Mundial
da Propriedade Intelectual (OMPI) (7). O reexame periódico da
CUP visava à incrementação do regime da propriedade industrial,
não sendo sua adesão obrigatória a todos os países membros
(6,9). Assim, a CUP permitia a coexistência de diferentes regras
aplicáveis a diferentes países, de modo a respeitar as necessidades
advindas dos mais diversos níveis de desenvolvimento tecnológico
e industrial. Segundo interesses nacionais, cada país pôde definir,
internamente, os critérios de patenteabilidade como também os
setores passíveis de proteção (9).
A partir dos anos 1970, teve lugar uma série de mudanças
no cenário internacional que contribuiu para deslanchar um
processo de reestruturação do regime da propriedade intelectual.
O crescimento da economia mundial e o desenvolvimento de
bens e serviços intensivos em informação possibilitaram a abertura
de mercados competitivos com a presença de novos atores (10).
Beneficiando-se de legislações mais brandas em matéria de
propriedade intelectual, países de industrialização recente, por
meio de investimentos massivos em engenharia reversa para
copiar e adaptar tecnologias, alcançaram posições de destaque
no mercado mundial (11,12). Empresas originárias de países
desenvolvidos, em especial dos Estados Unidos, alarmadas
com a queda em suas vendas, associaram sua perda relativa de
competitividade à frágil observância dos direitos de propriedade
intelectual (13,14,15,16). Consequentemente, os governos desses
países passaram a considerar a defesa dos direitos de propriedade
intelectual como estratégica nas relações de comércio em vista
da necessidade de proteger pesados investimentos em pesquisa
e desenvolvimento (P&D), conter a expansão da indústria da
pirataria e assegurar o prestígio de suas empresas.
Nos anos 1980, iniciou-se um movimento pela mudança
de fórum do regime da propriedade intelectual. Diante de
impasses obtidos no seio da OMPI durante discussões visando
ao encrudecimento do regime, assim como da ausência de
um mecanismo capaz de efetivamente obrigar o respeito aos
direitos de propriedade intelectual, os Estados Unidos, seguidos
dos países europeus e do Japão, passaram a imputar sanções
bilaterais no comércio com países considerados infratores (11).
Atendendo ao forte lobby das indústrias química, farmacêutica e
de informática, esses países mobilizaram-se em prol da inclusão
do tema de propriedade intelectual na agenda da Rodada
Uruguai (1986-1994) de discussão do Acordo Geral sobre
Comércio e Tarifas (GATT) (6,14,15,16). Utilizando como moeda
de troca concessões tarifárias nos setores têxtil e agrícola, de
particular interesse dos países em desenvolvimento, o grupo de
países desenvolvidos colocou em marcha a negociação de um
novo tratado multilateral em matéria de propriedade intelectual,
logrando impor regras mais rígidas consoante ao padrão que já
vigorava em suas leis internas (17). O TRIPS constituiu assim
um dos acordos que integra a Ata Final da Rodada Uruguai,
assinada em 1994, que criou a OMC.
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O Acordo TRIPS institui padrões mínimos de proteção
aos direitos de propriedade intelectual que devem ser
obrigatoriamente internalizados pelos países membros
da OMC. Ademais, o TRIPS, ao consagrar o vínculo entre
propriedade intelectual e comércio, permite fazer uso do
mecanismo de solução de controvérsias da OMC (art. 64), como
meio de assegurar a observância às suas normas sob ameaça de
sanções contra infratores em qualquer área de comércio (18).
Estabelece-se, portanto, a base para um regime rígido, amplo
e uniforme. As patentes, mais especificamente, estenderamse a todos os setores tecnológicos, sem possibilidade de
discriminação quanto ao fato de os produtos serem importados
ou produzidos localmente (art. 27.1), por um período mínimo de
vinte anos a contar da data de depósito (art. 33). Dessa forma, os
países ficaram impossibilitados de exigir a fabricação local dos
produtos patenteados e deixaram de contar com a possibilidade
de adequar o grau e o tempo de proteção conferidos segundo
suas necessidades de desenvolvimento, como era anteriormente
facultado pela CUP.

Períodos de transição
A única concessão feita com respeito aos diferentes níveis
de desenvolvimento sócio-econômico dos países membros
diz respeito ao estabelecimento de períodos de transição
diferenciados (art. 65 e 66). O Acordo TRIPS entrou em vigor
em janeiro de 1995, tornando-se obrigatório para os países
desenvolvidos um ano depois. Países em desenvolvimento e
países de economia centralizada tiveram até o início de 2000
para adaptar suas leis nacionais. Adicionalmente, para países em
desenvolvimento que, antes da assinatura do TRIPS, vedavam
direitos de propriedade a setores tecnológicos específicos, foi
permitido o prazo de até 2005 para estenderem a proteção a
esses setores. Países menos desenvolvidos tiveram até 2006 para
internalizar o Acordo TRIPS. Já, para os produtos farmacêuticos,
o prazo foi estendido até 2016 (19).
Os países desenvolvidos seguiram pressionando pela adesão
imediata dos demais países à integralidade do Acordo TRIPS
(14,17). No caso do Brasil, antes mesmo da assinatura do Acordo
TRIPS, o país vinha sofrendo duras sanções comerciais dos Estados
Unidos (20,21,22) em virtude da não patenteabilidade de produtos
e processos farmacêuticos expressa no Código da Propriedade
Industrial de 1971 (art. 9º) (23).
Em 1996, antes de findo o período de transição, o Brasil acabou
por ceder à investida norte-americana e aprovou uma nova Lei
da Propriedade Industrial (LPI) (24), que antecipou, para 15 de
maio de 1997, a concessão de patentes no setor farmacêutico
(art. 243). Além disso, a LPI estabeleceu interinamente um
sistema denominado pipeline, permitindo o depósito de pedidos
de patentes cujo objeto não tivesse sido colocado em nenhum
mercado ou que terceiros não tivessem realizado esforços para sua
exploração no Brasil (art. 230 e 231), com privilégios válidos pelo
período remanescente da patente concedida no país de origem,
não excedendo vinte anos. Assim, não apenas o Brasil abriu mão
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do período de transição previsto no Acordo TRIPS, como o sistema
pipeline possibilitou a proteção de conhecimentos que já se
encontravam no domínio público (6).
Ainda que os países não estejam obrigados a conceder um
nível de proteção além do preconizado pelo Acordo TRIPS,
discussões visando ao incremento dos direitos de propriedade
intelectual têm avançado nos planos global, regional e bilateral,
por meio da inclusão da matéria em acordos de comércio. Esse
movimento vem favorecendo a expansão desses direitos a
novos campos, bem como a extensão do período de proteção
(25,26). As denominadas cláusulas TRIPS plus, presentes em
acordos regionais e bilaterais de comércio, restringem, ainda
mais, o espaço de manobra para os países em desenvolvimento
responderem às demandas políticas internas.
A própria geração dos ativos intangíveis é condicionada
de forma crescente pelo ambiente institucional e fatores
extraempresas. Entre estes cabe destacar o estoque de
conhecimento científico e tecnológico do país, a existência de
universidades, institutos públicos de pesquisa, laboratórios
privados de pesquisa, agências governamentais de pesquisa,
revistas científicas e de negócios, relatórios e dados de pesquisas
de mercado, além de outras fontes.
Por sua vez, a criação de ativos, ainda que sob a égide das
empresas, é um processo eminentemente social que inclui
as instituições de educação públicas e privadas, programas

de aprendizado, institutos públicos e privados de pesquisa,
propriedades e gestão públicas (p. ex. portos, hospitais). Nesse
sentido, é necessário implementar políticas de desenvolvimento
científico e tecnológico que potencializem a geração e
aproveitamento de ativos intangíveis de propriedade intelectual.
Igualmente relevante, impõe-se a modernização dos sistemas de
gestão da propriedade intelectual. Exigem investimento contínuo
ao longo do tempo, para aumentar sua qualidade e redirecionar os
esforços de maneira a que não sejam depreciados.
Em termos específicos, torna-se imperiosa a formulação
e implementação de políticas de desenvolvimento científico e
tecnológico que criem e potencializem a possibilidade de geração
e aproveitamento de ativos intangíveis de propriedade intelectual
para a promoção do desenvolvimento e a necessidade de
modernizar os sistemas de gestão da propriedade intelectual. Esta
necessidade foi enfatizada por Santos (2000) ao expor a experiência
cubana de utilizar o sistema de patentes como instrumento de
prospecção tecnológica em benefício das empresas quanto de
institutos de pesquisa.

Propriedade intelectual no Brasil
A propriedade intelectual é dividida em duas diferentes
áreas, cada qual regulada por princípios e legislação específica.
O direito autoral visa a proteção de obras artísticas, literárias
e científicas, desde que possam ser consideradas criações
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com originalidade e trazidas à exteriorização (como pinturas,
esculturas, livros e músicas) e a propriedade industrial visa à
proteção de criações intelectuais com aplicação industrial e/ou
comercial (como patentes, desenhos industriais, marcas, nomes
comerciais e segredos industriais).
O direito autoral é um direito personalíssimo, estritamente
ligado ao seu autor. Sua proteção deriva da própria criação da
obra, independendo de registro, o qual, se obtido, tem efeito
meramente declaratório. A proteção da propriedade industrial,
no entanto, depende de registro regularmente obtido no órgão
competente para que seja constituído o título de propriedade,
que é ligado ao objeto da criação, não ao seu autor.
A propriedade intelectual é governada pela Constituição
da República, bem como por diversas leis ordinárias, dentre as
quais a Lei de Direito Autoral (Lei 9.610 de 19/02/1998) e a Lei
da Propriedade Industrial (“LPI” - Lei 9.279 de 14/05/1996). O
Brasil é também signatário de diversos tratados internacionais
sobre a matéria, dentre os quais destacamos a Convenção de
Paris de 20/03/1883, que protege os direitos de propriedade
industrial, a Convenção de Berna de 09/09/1886, que protege os
Direitos Autorais e o TRIPs, Trade Related Intellectual Property
Rights, que versa sobre assuntos de propriedade intelectual
relacionados ao comércio, assinado pelo Brasil no âmbito da
Rodada Uruguai do GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade) em 1994.
A propriedade industrial é o feixe de direitos derivados da
inteligência humana, que têm aplicação prática na indústria e/
ou no comércio. É o conjunto de bens imateriais desenvolvidos
pelo fabricante e/ou comerciante, os quais são utilizados para
distingui-lo dos demais no mercado.
A propriedade industrial é amplamente protegida no
sistema jurídico pátrio, tanto por leis ordinárias, como a
LPI, a Convenção de Paris e o TRIPs, como por disposições
constitucionais. Nesse sentido, o artigo 5º, inciso XXIX, da
Constituição Federal de 1988, dispõe que “a lei assegurará aos
autores de inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como para proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos (sinais) distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.
A proteção assegurada em nosso ordenamento, entretanto,
somente respalda as criações industriais registradas perante o
órgão nacional competente, o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), que expedirá uma certidão constitutiva do
título de propriedade do direito industrial. O INPI é uma
autarquia federal com sede no Rio de Janeiro, criada em 1970,
vinculada ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Tem por finalidade executar, no âmbito nacional, as normas que
regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função
social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se
quanto à conveniência da assinatura, ratificação e denúncia
de convenções, tratados e acordos internacionais sobre a
propriedade industrial.
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Referindo-se a Norma ABNT ISO 9001:2008, os Sistemas
de Gestão da Qualidade, como: documentação, manual da
qualidade, controle de documentos, controle de registros,
infraestrutura, (equipamentos de processo, tanto materiais
e equipamentos, quanto programas de computador), etc.,
realização do produto que abrange processos, projeto e
desenvolvimento, que são protegidos por Lei. Entretanto,
no desenvolvimento de novos produtos, novos processos ou
modificações de processos, novos procedimentos, setores
informatizados, adquirem valor agregado, podendo gerar
patentes e direitos autorais, patentes de utilidades, novas
marcas, e novos produtos em pesquisas e desenvolvimento da
empresa, da sociedade, produzindo royalties para a nação, em
vez de remetê-los para o exterior para empresas globais.
Na prática representaria ganhos não apenas para quem
produz a tecnologia, produto, pesquisa científica, empresas,
usuários, distribuidores, revendedores, clientes e para o povo,
além de ganhos consideráveis com a arrecadação de impostos
que poderão ser revertidos em benefícios à população e à
sociedade. Como política de desenvolvimento social e do Brasil,
os governantes deveriam desburocratizar o INPI, com taxas
acessíveis, facilitando os processos de registro, subsidiar as
patentes, que renderão frutos e lucros no futuro.
A evolução político-social desse direito: de convenção
destinada a proteger os economicamente mais fracos, como os
autores pessoas físicas e os artistas, transformou-se em bons
negócios para as empresas gravadoras e de comunicação em
geral, chegando hoje a significar importante fonte geradora
de receitas, a ponto de abalar o Produto Interno Bruto (PIB)
tanto de países remetentes, como de receptores, dos chamados
royalties. Sendo necessário e vital para o país, atuar em todas as
áreas do conhecimento, tanto tecnológico, científico e social.
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