
Especialistas dizem que, como regra, é necessária a autorização para se utilizar uma criação alheia para fins comerciais 

Propriedade na web exige cuidados 

por Ana Paula Jung 

Azevedo: "Se a tecnologia é usada para fraudar, deve também atuar na proteção" 

Como proteger a propr iedade intelectual na 
internet? Saber como explorar o meio digital 

com segurança e discutir o que pode e o que não 
pode na internet é um tema que está em ebulição. 

De acordo com o advogado gaúcho Rodrigo 
Azevedo, sócio-coordenador da área de Proprie-
dade Intelectual e Tecnologia da In formação da 
Silveiro Advogados, a internet não é um m u n d o 
separado da realidade. "Muito embora às vezes 
se pense o contrário, geralmente o que não pode 
na internet é o que não pode em outras mídias 
com as quais já es tamos mais habi tuados. Assim, 
como regra, para se utilizar u m a criação alheia 
como um vídeo, u m a imagem, um texto, princi-
pa lmente para fins comerciais, é necessária auto-
rização", comenta. 

Porém, Azevedo ressalta que há u m a tendên-
cia na internet de os criadores optarem por es-
pon taneamen te disponibil izar gra tu i tamente 
suas criações, seja por licenças como a chamada 
Creative Commons , seja pos tando esses conteú-
dos em sites dest inados ao compar t i lhamento ou 
contendo expressamente essa opção. 

"A lógica é que a d isseminação geraria outras 
possibilidades de ganhos indiretos", diz. 

Segundo Azevedo, t a m b é m há u m a série de ex-
ceções e limitações aos direitos autorais, que per-
mitem, em alguns casos, o uso de obras alheias 
sem a necessidade de qualquer autorização. "Isso 
ocorre, por exemplo, nas paródias, nas citações 
para crítica ou es tudo etc. A questão atual é como 
proteger a propriedade intelectual em tempos de 
compar t i lhamento geral de conteúdos", ressalta. 

O pr imeiro passo, segundo o advogado espe-
cialista na área de propr iedade intelectual, é pro-
teger os ativos que estarão expostos na internet: 
as marcas, os direitos autorais, as inovações em 
geral e, eventualmente , a lguns segredos de ne-
gócio. "Isso é feito de diversas formas, incluindo 
registros e contratos. Se o ativo não estiver res-
guardado fora da web, nela haverá pouco a ser 
feito", conta. 

Além disso, Azevedo entende ser essencial o 
uso da tecnologia em favor da proteção da pro-
pr iedade intelectual da empresa . "Se a tecnologia 

é usada para fraudar, deve t a m b é m atuar na pro-
teção", diz. 

Hoje já há sof twares bas tante eficientes, por 
exemplo, para o moni to ramento de marcas e até 
m e s m o para u m a ágil denúncia de conteúdos 
fraudulentos . 

Os exemplos a serem seguidos, na opinião de 
Azevedo, são as estratégias adotadas pelos maio-
res exper ts e por players como Google, Microsoft 
e Cia. das Letras para prevenir f raudes e explorar 
com segurança os meios digitais. 

Há vár ias possibilidades de prevenir a f raude. 
"Há os que a inda op tam por vedar acesso e novas 
reproduções, mui to embora esse modelo tenha 
fracassado, no caso da música, por exemplo. Há, 
t a m b é m , os que op tam por distr ibuir gratuita-
mente a lguns conteúdos, comercial izando outros 
de maior qual idade ou p rofund idade . Há a inda 
os que seguem cobrando pelo acesso, po rém em 
valores mui to inferiores aos cobrados em vendas 
em ambientes tradicionais. Em suma, a inda não 
há um modelo único e consagrado. E talvez nun-
ca haja", conta. 

CURSO 
O tema está tão em voga que a Perestroika, escola 
de atividades criativas, está jus tamente realizan-
do o curso Propriedade Intelectual e Estratégias 
para a Proteção de Negócios na Internet . O curso 
se p ropõe a analisar as diversas estratégias postas 
a tua lmente e os seus respectivos riscos e conse-
qüências a par t i r de experiências concretas. Os 
professores são advogados especializados e repre-
sentantes de a lgumas das maiores empresas de 
diversos setores impactados pela internet . Além 
do cantor e compositor Leoni, autor do livro "Ma-
nual de Sobrevivência do Artista na Internet". 

O curso iniciou em setembro, em Porto Ale-
gre, e em 2012 haverá u m a edição em São Paulo. 
A internet "bagunçou" bas tante os conceitos e, 
por par te do governo, há projetos de lei em ges-
tação abordando a privacidade na web, o uso de 
dados pessoais, os direitos autorais e os cr imes 
eletrônicos, mas há a inda mui tas incertezas cer-
cando o polêmico tema. 

"Há mui tas incertezas, m a s t a m b é m diversas 
opor tun idades para q u e m estiver b e m informa-
do e habil i tado para explorar os meios digitais no 
seu l imite e, pr incipalmente, com segurança jurí-
dica", alerta Azevedo. 

Vale lembrar t a m b é m do mov imen to interna-
cional pelo reconhecimento dos direitos autorais 
de propr iedade intelectual em textos jornalísticos 
reproduzidos em sites da internet, que aqui no 
Brasil conta com o apoio da ANJ (Associação Na-
cional dos Jornais). A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 18.




