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Empresas têm de ser eficientes na rede 
por Claudia Penteado 

Otema "Redes Sociais: Novos 
desafios para os titulares de di-

reitos de propriedade intelectual" 
esteve na pauta do Congresso de 
Propriedade Intelectual promo-
vido na semana passada, no Rio 
de Janeiro, pela Associação Brasi-
leira de Propriedade Intelectual. 
Usadas como ferramenta de inte-
ração com consumidores, as redes 
sociais entraram no debate por 
meio do viés da gestão da marca 
na internet. Questões como con-
corrência desleal entre empresas, 
o uso de perfis falsos, o uso inad-
vertido de conteúdos com direitos 
autorais foram amplamente dis-
cutidos. 

O que ficou claro é que as pró-
prias empresas precisam se orga-
nizar para administrar, de manei-
ra eficiente, sua própria presença 
no ambiente das redes sociais, 
monitorando adequadamente o 
que acontece e tendo capacidade 
de responder rapidamente a ações 
sempre que necessário. Inclusive 
do ponto de vista jurídico. 

A especialista em direito di-
gital Patricia Peck disse que es-
tamos na sociedade do conheci-
mento e na era dos intangíveis. 
"Como proteger intangíveis? Tu-
do é desmaterializado, instantâ-
neo, móvel. As marcas hoje vão 
nos bolsos dos consumidores, 
em seus smartphones. Estamos 
na era da colaboração, em que o 
consumidor tem voz, contribui 
na construção das marcas. Ao 
mesmo tempo, podemos rastrear 
tudo. É possível saber tudo o que 
está acontecendo. A tecnologia 
ajuda a rastrear e a controlar. E 
é preciso educar. Educar para o 
uso da internet. Educar em casa, 
e educar os funcionários da em-
presa", disse. 

Wilson Pinheiro Jabur, advo-
gado da Salusse Marangoni, res-
saltou que é, de fato, necessário 
monitorar permanentemente as 
redes sociais. "O Facebook tem 
750 milhões de usuários. O Twit-
ter tem 200 milhões. O Linked In 
outros 120 milhões e o YouTube, 
2 bilhões de visualizações de ví-
deos por dia. Deve-se estar pre-
parado para se responder rapida-
mente a ações na web. A rapidez 
de resposta é essencial. As empre-
sas devem estar capacitadas para 
a instantaneidade", disse Jabur, 
para quem há várias questões ain-
da de difícil resposta como a de 
perfis e posts falsos e aliciamen-
tos de funcionários de empresas 
concorrentes. 

O que ele recomendou é que 
as empresas tenham nas redes 
sociais sempre perfis e contas 
originais e se protejam com con-
tratos com cláusulas específicas 
relativas às redes sociais junto aos 
seus funcionários. Além disso, é 
importante ter planos de ação pa-

ra as diferentes necessidades de 
respostas na rede. 

"A prevenção de problemas 
nas redes sociais é a permanente 
monitoração da marca. Ter perfis 
legítimos e tomar atitudes sem-
pre imediatas e rápidas diante de 
eventuais problemas e infrações", 
concluiu. 

Marcel Leonardi, diretor de 
Políticas Públicas e Relações Go-
vernamentais do Google, disse 
que o sistema de monetização da 
exibição de vídeos no YouTube, 
por exemplo, tem sido frequen-
temente usado por empresas 
quando um vídeo é amplamente 
popularizado. É uma maneira de 
aproveitar as possibilidades da 
popularidade nas redes. 

"Ao invés de se bloquear um 
material, monetiza-se, para obter 
uma receita a partir da participa-
ção do público. Existem muitos 
modelos hoje na rede, é preciso 
saber trabalhar com eles. A com-
putação em nuvem, por exemplo, 
gera inúmeras oportunidades. 

O direito autoral não é inimigo 
da internet", disse Leonard, que 
acredita que as plataformas não 
devem ser responsáveis pelo con-
teúdo e sim os produtores. 

"Os intermediários só podem 
ser taxados se forem notificados e 
não agirem", disse Leonardi. 

PATENTES 
Durante a palestra "Publicidade e 
Meio Ambiente: Green Washing; 
Publicidade Enganosa" a pesqui-
sadora do INPI, Patrícia Carvalho 
dos Reis, anunciou que o instituto 
lançará, em junho de 2012, o pro-
grama de patentes verdes que pre-
tende agilizar o depósito de paten-
tes sustentáveis. O projeto ainda 
está em fase de estudos: estão 
sendo definidas as tecnologias e 
critérios que entrarão no progra-
ma. O diretor de assuntos legais 
do Conar, João Luiz Faria Netto, 
acredita que o encontro para falar 
do tema foi um marco. 

"Foi a primeira vez que se to-
cou em sustentabilidade em nível 

vel e o que lhe dá condições de se 
autointitular como tal. 

Em junho deste ano, o Conar 
publicou uma cartilha com as 
regras das propagandas sustentá-
veis. 

ESTÁDIO 
No painel "Naming Rights, Am-
bush Marketing e a Publicidade 
em Grandes Eventos Desportivos 
- Copa e Olimpíadas", Q advoga-
da Simone Lahorgue Nunes, do 
escritório Levy & Salomão Ad-
vogados, disse que o chamado 
naming right - nomeação de um 
estádio ou time com 0 nome de 
uma empresa - é muit utiliza-
do no exterior. No Brasil, no en-
tanto, sofre resistência por parte 
da mídia brasileira, que se nega' 
a mencionar o nome da marca; 
para não criar atrito com os seus 
anunciantes. 

"Enquanto no exterior; os es-
tádios e os times que possuem 
nomes de marcas são repetidos 
durante a transmissão dos jogos, 
no Brasil os narradores espor-
tivos utilizam outras formas de 
nomeá-los. Por exemplo, o HSBC 
Arena vira Estádio Poliesportivo 
da Barra da Tijuca e o time RJX 
vira time do Rio de Janeiro", disse 
a advogada. 

Sobre à Copa, estabeleceu-se 
que os patrocinadores oficiais 
da Copa e das Olimpíadas têm 
direito exclusivo de associar sua 
campanha publicitária a esses 
eventos, e têm acesso preferencial 
à compra de publicidade durante 
as transmissões dos jogos e do es-
paço no raio de 2 quilômetros em 
torno dos estádios esportivos. Os 
campos que irão sediar os even-' 
tos, por sua vez, devem ser entre-
gues sem qualquer publicidade. 
Durante a Copa, apenas as mar-
cas dos patrocinadores oficiais 
serão exibidas nos estádios, du-
rante os jogos. Já nas Olimpíadas, 
os campos não terão publicidade, 
o que fará com que os patrocina-
dores precisem investir, também, 
na mídia. 

Anunciantes 
precisam, além 
de administrar 
a presença no 
ambiente das 
redes sociais, 
monitorando 
adequadamente 
o que acontece, 
ter capacidade 
de responder 
rapidamente as 
ações 

de direitos autorais e se reconhe-
ceu o pioneirismo da publicidade 
na área", comentou o advogado, 
lembrando que o Conar estabe-
leceu um anexo relacionado às 
ações de sustentabilidade. 

Na realidade há 30 anos existe, 
nas normas de autorregulamenta-
ção do Conar, um artigo dedicado 
à ecologia com recomendações, 
que evoluiu e gerou um anexo 
com referências mais claras. 

"Hoje já se exige veracidade e 
comprovabilidade quando uma 
empresa vai à mídia falar de ações 
de sustentabilidade, para evitar o 
engodo", disse o advogado. 

Segundo ele, há dois casos 
sendo julgados no momento no 
Conar: o de uma empresa' de cos-
méticos e o de um banco, -que afir-
mou em um anúncio ter recebido 
de uma instituição da Inglaterra 
uma premiação como Banco Sus-
tentável. Trata-se, na realidade, do 
Banco Itaú. Há uma investigação 
em curso para avaliar o que vem 
a ser, de fato, um banco sustentá-
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Text Box
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 5 set. 2011. p. 22.




