
Açaí, guaraná, acerola. Marcas estrangeiras
Pesquisa mostra 84 casos de registro indevido de marcas, com base em produtos típicos do Brasil

BOICOTE - Cartaz contra Shell

Ariel Palácios
BUENOS AIRES

As empresas de combustí-
veis Esso e Sol Petróleo (subsi-
diária da estatal uruguaia An-
cap) anunciaram aumento do
preçodoóleodiesel edagasoli-
na. Desta forma, as empresas
se arriscam a serem o alvo de
um boicote contra seus produ-
tos, já que na quinta-feira opre-
sidenteNéstorKirchner convo-
cou a população argentina a
um "boicote nacional" contra a
Shell, que subiu suas tarifas.

O apelo mobilizou milhares
de manifestantes, que cerca-
ram os postos de gasolina da
companhia. "Não compremos
sequer uma latinha de óleo da
Shell!", esbravejou ao vivo pe-
la TV o temperamental presi-
dente, que critica todo aumen-
to no setor de combustíveis co-
mo uma atitude "antipatrióti-
ca".Kirchner considera que es-
tas altas dos preços poderiam
estimular o crescimento da in-
flação, que só nos primeiros
dois meses deste ano acumu-
lou alta de 2,5%. Uma dispara-
da generalizada dos preços po-
deria prejudicar as chances do
governo nas decisivas eleições
parlamentares de outubro.

AEssoelevouopreçodaga-
solinaem3%eoóleodiesel su-
biu até 3,5%. A Sol Petróleo
implementou aumentos de até
3%nagasolina ede 4%no die-
sel. No início da semana, a
Shell subiu o preço do diesel e
da gasolina entre 2,6% a 4,2%.
Com isso, um terço do setor de
combustível elevou preços.

Ontem de manhã, o Minis-
tro do Planejamento Federal,
Julio De Vido, anunciou que o
governo analisa a aplicação de
punições às empresas que au-
mentarem os preços. Para De
Vido, os preços anteriores
eram "justos". Da fúria de Kir-
chner só escapariam aquelas
que não implementassem au-
mentos. Esse era o caso da es-
panhola Repsol-YPF, cujos
porta-vozes anunciaram que
"por enquanto" não pretendem
aumentar seus preços. Repre-
sentantes da Petrobrás - que no
ano passado teve confrontos
comKirchner por causa da am-
pliação de um gasoduto - afir-
maram que o aumento de pre-
ços era um assunto que sequer
estava sendo avaliado.

O apelo de Kirchner ao boi-
cote contra a Shell mobilizou
milhares de sindicalistas e pi-
queteiros (grupos de desempre-
gados que realizam protestos
para exigir dinheiro) simpati-
zantes do presidente, que blo-
quearam as vias de acesso a
mais de 30 postos de gasolina
nagrande Buenos Aires e cida-
des do interior, como La Plata
eMendoza. Liderançasdo gru-
po dizem que podem também
começar a protestar em postos
da Esso e da Sol Petróleo.●

Mais duas
empresas
desafiam
Kirchner

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Isabel Sobral
BRASÍLIA

O nome acerola é usado hoje co-
mo marca em produtos na Ale-
manha. O mesmo acontece com
a palavra açaí nos Estados Uni-
dos e Japão; com guaraná na
Áustria e com maracujá no Cana-
dá. Situações em que nomes típi-
cos de elementos da flora brasi-
leira são registrados como mar-
cas no exterior não são poucas e
trazem riscos de prejuízos comer-
ciais ao País. Levantamento da
Associação Brasileira de Proprie-
dade Intelectual (ABPI), que pes-

quisou marcas registradas em di-
versos países, tendo como base
28 nomes típicos brasileiros, lis-
tou 84 situações como essas.

“Se algum dos nomes regis-
trados tiver a chancela de uso
exclusivo num produto das
áreas de alimentação, cosméti-
cos ou medicamentos, isso po-
de prejudicar as exportações,
para esses países, de qualquer
outro produto que tenha como
matéria-prima um desses ele-
mentos típicos”, alerta a advo-
gada Juliana Viegas, que coor-
dena o grupo de trabalho res-
ponsável pela pesquisa.

Foi o que aconteceu no polê-
mico episódio em que a empresa

japonesa Asahi Foods registrou
o nome cupuaçu como marca ex-
clusiva de um produto seu, a ser
comercializado no Japão, nos
EUA e União Européia. Por cau-
sa desse registro, uma empresa
brasileira que produzia geléia de
cupuaçu não conseguiu exportar
suas mercadorias para a Alema-
nha. Cerca de 20 dias após a des-
coberta desse problema, o Brasil
conseguiu anular o registro e re-
verter a exclusividade. “A partir
desse caso, a associação resol-
veu agir preventivamente e reali-
zar uma pesquisa de potenciais
repetições do problema”, diz o
presidente da ABPI, Gustavo
Leonardos.

De acordo com regras segui-
das pela Organização Mundial
de Comércio (OMC) e pela Or-
ganização Mundial de Proprieda-
de Intelectual (OMPI), é proibi-
do registrar nomes de plantas ou
frutos como exclusivo, se ele for
utilizado em produtos alimentí-
cios, cosméticos e farmacêuti-
cos. Ou seja, o nome cupuaçu
não poderia ter sido registrado
como exclusivo nem pelos japo-
neses, nem pelo Brasil ou outro
país, se ele for o principal ingre-
diente de algum alimento ou pro-
duto cosmético. Esse nome po-
de, porém, ser registrado se for
para algum outro produto. É o ca-
so, por exemplo, da palavra in-

glesa “apple”, que foi registrada
como marca de computador.

Muitas vezes, o nome de uma
planta ou fruta é registrado co-
mo exclusivo nos órgãos de pro-
priedade intelectual porque o téc-
nico que fez a análise não sabe,
por exemplo, que jaborandi é o
nome de uma planta brasileira.
Nesse caso, há potencialmente
um problema para as exporta-
ções do Brasil. É isso que o le-
vantamento da ABPI procurou
detectar. “É altamente prejudi-
cial ao comércio e à pesquisa o
registro indevido de marcas”,
completa a advogada Juliana
Viegas.

Entretanto, só uma pesquisa

muito detalhada em cada país
comprovará com certeza se os re-
gistros de nomes de frutas brasi-
leiras são ou não irregulares, ou
seja, se foram feitos com o objeti-
vo de comercializar algum ali-
mento ou cosmético. Por causa
do alto custo deste tipo de levan-
tamento em cada localidade, a as-
sociação defende a participação
direta do Itamaraty.

Nos próximos dias, Leonar-
dos vai entregar um alerta ao
Ministério das Relações Exte-
riores, junto com uma lista preli-
minar dos registros encontra-
dos, com os nomes em portu-
guês e inglês, em quais países
foram feitos e a descrição dos
produtos em que as marcas são
aplicadas. O objetivo é provo-
car o governo brasileiro a solici-
tar uma avaliação detalhada des-
ses registros nos vários países
com os quais o Brasil mantém
relações diplomáticas e identifi-
car eventuais irregularidades.●
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