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Alguns séculos depois, a patente se 
popularizou, ganhou um sistema 

formal de registro - em vez de repassadas 
oralmente, as tecnologias hoje são minu
ciosamente descritas nos formulários - e 
passou a respeitar diferenças regionais. 
Ainda assim, sua proposta se m a n t é m 
a mesma: dar ao criador da tecnologia 
um "monopólio temporár io" em troca de 
detalhes que fomentem melhoras futuras. 
Estas melhoras não são, necessariamente, 
outros produtos. Podem ser, até, teses 
revo luc ioná r i a s . Na juventude, Alber t 
Einstein trabalhava avaliando patentes 
e le t romagné t icas na Suíça. Foi seu pe
r íodo mais produtivo: nas horas vagas, 
conseguiu publicar os artigos acadêmicos 
que serviram de base para sua teoria da 
relatividade. Muitas das invenções deta
lhadas pelas patentes que analisou foram 

usadas nos experimentos que provou a 
ligação entre tempo e espaço. 

É claro que o sistema de patentes 
está intimamente ligado ao litígio. Quan
do uma empresa se sente lesada por al
gum concorrente que julga tê-la copiado, 
pode recorrer à Just iça. Aconteceu, por 
exemplo, com a Gillette. Na década de 
30, a empresa colocou no mercado uma 
nova lâmina de barbear mais resistente, 
não patenteada. A AutoStrop, uma rival 
menor, t inha o direito exclusivo sobre 
tecnologia idêntica e acionou a rival. A 
maior empresa de lâminas do mundo teve 
de comprar a AutoStrop, num acordo que 
transformou o fundador da rival, Henry 
Gaisman, no controlador do grupo. 

Essa coisa de guerra de patentes, 
portanto, não chega a ser uma novida
de. Mas o mercado de smartphones dos 

últ imos dois anos virou um exagero. Des
de 2009, foram instaurados mais de 100 
processos envolvendo briga de patentes 
entre Apple, Google, Samsung, HTC, M i 
crosoft e outras rivais. 

2 0 0 MIL PATENTES NA SUA MÃO 

Omotivo das brigas é claro: os trilhões 
de dólares movimentados pela con

vergência entre celulares e computadores. 
A quantidade exorbitante de processos é 
explicada pela ext raordinár ia complexi
dade do produto. Um smartphone topo 
de l inha pode estar protegido por a té 
200 m i l patentes - só a tela sensível a 
toque envolve mais de dez. Algumas delas 
são tão fundamentais "que é difícil criar 
um sistema moderno sem infringi-las", 
afirma Florian Mueller, advogado ale
mão especializado na área. O cenár io se 
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complica pela natureza das patentes de 
software: as inovações são incrementos 
em patentes anteriores, às vezes tão p ró 
ximas que fica difícil julgar onde termina 
uma e começa outra. 

A Motorola, por exemplo, é dona de 
uma patente que descreve uma "interface 
para usuár io em um aparelho portáti l de 
comunicação controlado por sensores". 
Considere seu dedo ou uma caneta plás
tica como um sensor e estamos falando 
de uma tecnologia t r ivia l em qualquer 

smartphone hoje. Já a Apple está proces
sando a Samsung por suposta infração da 
patente responsável por proteger o siste
ma de visual ização de SMSs do iPhone. 
Traduzindo: é uma pro teção para dizer 
que só o iPhone pode ter balões com as 
mensagens nos lados da tela. Outras pa
tentes t êm foco nos bastidores do smart
phone. Uma das 6 m i l patentes que a 
Nortel vendeu para o consórcio formado 
por Apple, Microsoft, R I M e duas outras 
empresas por US$ 4,5 bi lhões descreve 

um sistema de antenas que melhora a 
recepção e t ransmissão de dados em re
des LTE, evolução do 3G que deverá ser 
padrão nos p róx imos anos. 

Está claro que há aí algum problema. 
Essas patentes parecem muito mais prote
ção contra a concorrência do que proteção 
do direito intelectual. As patentes viraram 
um jogo comercial especialmente nos Es
tados Unidos, bem mais condescendentes 
na concessão de direitos que a Europa e 
o Japão. O gesto de destravar o iPhone é 
um bom exemplo: nos Estados Unidos, o 
ato de deslizar o dedo na tela do celular 
é propriedade da Apple. Na Holanda, os 
juízes consideraram que esse gesto trivial 
não merecia ser protegido. A profusão de 
patentes nos Estados Unidos é uma mostra 
tanto de sua cultura da inovação quanto 
do poder de seus advogados. 

pela Motorola Mobility, na maior compra 
da sua considerável história de aquisições. 
Na guerra das patentes dos smartphones, o 
Google entrou despreparado - em 13 anos, 
seu portfólio tinha cerca de 2 mil patentes. 
Isto o tornava presa fácil em processos 
envolvendo propriedade intelectual no sis
tema móvel Android. Algumas empresas 
desafiaram diretamente o Google - a Oracle 
abriu um processo pedindo US$ 6 bilhões 
em compensações. Outras preferiram ações 
contra fabricantes que usam o sistema -
Microsoft e Apple já venceram nos tribu
nais a HTC, e ganharão royalties por cada 
smartphone com Android vendido. 

Para se proteger atrás das mais de 17 
mil patentes da Motorola, o Google pagou 
um valor 63% acima do que se conside
rava ser o preço correto da fabricante de 
celulares. Quem t a m b é m se beneficiou 
indiretamente foram os investidores 
da Nokia: suas ações subiram 17%, pela 
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simples expectativa de que a Microsoft, 
atual parceira, queira seguir a estratégia 
do Google e virar sua dona. 

E um mundo em que as fabricantes 
fazem parcerias sólidas ao mesmo tempo 
que travam batalhas sangrentas (leia os 
gráficos). Ninguém representa essabipo-
laridade melhor que Apple e Samsung. A 
Samsung faz duas memórias e o processa
dor de aplicativos do iPhone. Por fornecer 
esses componentes, ela ganha escala para 
produzir os própr ios smartphones com 
preços menores. Em um ano, a Samsung 
virou vice-líder do setor, segundo o IDC, 
atrás apenas da própria Apple. Carregar a 
parceira no vácuo incomodou a Apple, que 
tratou de processar a parceira por cópia do 
design, da interface e até da embalagem 
do iPhone 3GS com seu smartphone Ga-
laxy S. A resposta veio em dias: a Samsung 
iniciou um processo acusando a Apple de 
infringir patentes sobre t ransmissões de 
dados. A Apple obteve uma vitória parcial: 
em agosto, conseguiu tirar o tablet Galaxy 
Tab das lojas europeias por via judicial. 

A BOLHA DAS PATENTES 

Vitória, mas a que preço? Guerras de 
patentes costumam ser muito mais 

caras que lucrativas. O estudo Do patents 
perform likeproperty?, dos pesquisadores 
Michael Meurer e James Bessen, da Uni
versidade de Boston, mostra que empre
sas abertas nos Estados Unidos (excluídas 
as farmacêuticas) gastaram cerca de US$ 

12 bi lhões em processos envolvendo pa
tentes em 1999, quatro vezes mais que 
os lucros decorrentes delas. Se levarmos 
em conta que a inden ização méd ia em 
processos do t ipo quadruplicou em 14 
anos, segundo a PricewaterhouseCoo-
pers, é seguro estimar que o prejuízo nos 
tribunais t a m b é m tenha aumentado. 

O jornal Financial Times diz que es
tamos vivendo a Grande Bolha de Paten
tes de 2011. Bolha porque essas empresas 
desembolsam bilhões, não para comprar 
tecnologia, mas sim uma blindagem con
tra processos futuros. E o caminho opos
to daquilo que as tornou relevantes no 
setor: inovação. "Esse dinheiro poderia 

ser gasto com engenheiros, para um uso 
muito mais produtivo", afirmou o con-
selheiro-geral do Google, Kent Walker, 
sobre a compra da Motorola Mobili ty. 

Analistas concordam: após o negócio, 
a Standard & Poor's aconselhou seus in
vestidores a vender as ações do buscador. 
Doze bilhões de dólares é demais, mesmo 
para uma empresa que tem em caixa três 
vezes esse valor (e mesmo considerando os 
juros irrisórios americanos). Para incenti
var a inovação, é normal governos criarem 
programas que relacionam o montante 
investido em pesquisa e desenvolvimento 
com isenções fiscais - quanto mais patentes 
registradas e pesquisadores contratados, 
menos imposto se paga. É assim que funcio
na, por exemplo, a recente Lei do Bem, no 
Brasil. O exagero nas ações anula esse tipo 
de incentivo e transfere para os advogados 
um dinheiro que deveria ir para engenhei
ros, programadores e designers. É claro 
que o dinheiro dos advogados precisa ser 
compensado. E não é preciso pensar muito 
para descobrir como. O custo extra da ino
vação recai sobre o mesmo lugar onde você 
guarda o smartphone: seu bolso. A ut
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 55, p. 104-107, set. 2011.




