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Por que grande parte da indústria nacional tem, historicamente, permanecido a reboque do 
desenvolvimento externo? O que, de fato, tem faltado ao empresariado nacional para conseguir 
um assento no trem dos países tecnologicamente emergentes como China, Índia, Coréia e 
Taiwan? Sofremos, na realidade, de uma questão de falta de foco.  
 
Enquanto há mais de uma década nossos amigos orientais apontavam para uma política de 
inovação tecnológica, ficávamos nós apostando nos ganhos de curto prazo, na fé inabalável de 
nossa criatividade, que “sempre” deu um “jeitinho” em tudo. 
 
Ledo engano! Estamos hoje vivenciando as graves conseqüências de uma política científico-
tecnológica mal traçada. A indústria nacional pouco tem crescido, alguns setores encolheram e 
outros clamam pela eutanásia. 
 
Como recuperar o tempo perdido? Partindo para uma mudança radical de percepção daquilo que o 
mundo atual exige. Não há como participar da acirrada competitividade mercadológica 
contemporânea sem que tenhamos a oferecer produtos impregnados de conteúdo tecnológico, 
com um real diferencial de inovação. Inovação tecnológica não significa, necessariamente, a 
apresentação de produtos absolutamente revolucionários.  
 
Oferecer produtos com melhoria incremental, com valor agregado, já seria o suficiente para 
estarmos colocados em uma posição estratégica, competitiva no mercado mundial. 
Inovação tecnológica passou a ser, portanto, basilar para a sobrevivência da indústria nacional, 
exigindo investimento em conhecimento, vindo a reboque a imprescindível ferramenta da 
Propriedade Industrial. 
 
 Se o empresário acha que o seu investimento no desenvolvimento de um produto será logo 
aproveitado pela concorrência, é bem provável que não se arriscará a fazer o investimento. 
Contudo, a proteção por patente poderá motivar o empresário nesse sentido.  
 
Para sermos competitivos precisamos oferecer produtos impregnados de conteúdo tecnológico 
 
É uma garantia. Com a proteção que a patente oferece, a concorrência, que não foi onerada com 
os custos de P&D, estará impedida de colocar no mercado a cópia do mesmo produto por um 
preço mais competitivo. 
 
A patente não só evita que a empresa tenha seu produto copiado, como também abre seu 
mercado ao propiciar maior poder de fogo em uma negociação ou concorrência, já que o seu 
produto encontra-se diferenciado do da concorrência ao estar protegido por patente. 
 
A mesma competitividade pode igualmente ser alcançada através do uso inteligente dos bancos 
de dados de patentes, gigantescas fontes de informação tecnológica. Acionar os bancos de 
patentes antes de se desenvolver um produto torna-se fundamental, evitando-se perder tempo e 
dinheiro querendo reinventar o que muitas vezes já está disponibilizado nos documentos de 
patentes.  
 
Assim, na conjuntura atual, traçar estratégias mercadológicas desconsiderando o sistema 
patentário, a proteção que ele oferece, a inteligência mercadológica que ele propicia, pode ser o 
prenúncio do próprio fim.  
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