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Somente 25% dos empresários registram produtos e invenções 
 
A consolidação do conceito de propriedade intelectual no País já é uma realidade, aprofundada por 
leis mais recentes, como a Lei da Propriedade Industrial (9279/96), mas segundo advogados que 
atuam na área, os empresários brasileiros ainda deixam de registrar muitas marcas e não dão a 
devida atenção às patentes. Segundo a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), 
apenas 25% dos empresários brasileiros registram suas marcas, um índice que a instituição 
considera muito baixo.  
 
A propriedade intelectual trata da proteção das invenções (patentes e modelos de utilidade), 
marcas (comerciais e de serviços) e desenhos industriais, assim como da repressão à 
concorrência desleal. A preocupação com a pirataria de CDs, fitas cassetes e até mesmo vídeos 
também existe.  
 
Segundo Mauro Arruda, do escritório Pinheiro Neto Advogados e especialista em propriedade 
intelectual, os dados mais recentes sobre a falsificação demonstram que, no ano 2000, foi 
contabilizado no Brasil, um total de US$ 450 bilhões em material pirateado com destino ao 
mercado internacional.  
 
- Este problema ainda é sério e necessita de medidas urgentes, o que o Governo já está 
procurando fazer, juntamente com outras entidades de defesa da propriedade intelectual - 
destaca Mauro Arruda.  
 
Ele salienta que o Judiciário tem sido severo em relação às matérias desta natureza. A pena para 
o desrespeito a patentes, marcas e concorrência desleal é de três meses a um ano detenção ou 
multa, de acordo com o valor pirateado.  
 
O órgão responsável pelo registro de marcas no Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI), tem se preparado melhor para atender demanda, inclusive relativas ao comercio 
internacional, mas segundo Arruda, a adesão do País a acordos de comércio exterior, como o 
Protocolo de Madri, não deve ser feita de forma apressada, para evitar problemas para as 
empresas brasileiras.  
 
- O Protocolo de Madri refere-se ao registro internacional de marcas. Através dele, permite-se 
que, com um único pedido de registro, a partir do País de origem, o requerente possa obter o 
registro de sua marca em vários ou em todos os países signatários. No momento, porém, o 
registro no Brasil pode demorar até três anos, por falta de pessoal e aparelhagem necessária. O 
Protocolo de Madri exige um prazo máximo de 18 meses para a análise do registro. O Brasil, por 
enquanto, não tem condições de cumprir este prazo - diz Arruda.  
 
Nenhum diretor do INPI quis comentar as declarações feitas sobre o órgão. Segundo a assessoria 
de imprensa do instituto, porém, a diretoria reconhece a necessidade de mudanças em sua 
estrutura e as carências relativas ao registro de marcas no País.  
 
Sobre a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), Arruda reconhece que deve haver muito 
cuidado e negociação para que o Brasil possa aderir com mais tranquilidade. Os EUA querem que 
os acordos implícitos na Alca sigam apenas a sua proposta, que segundo muitos latinos 
beneficiam apenas as empresas americanas.  
 
 
 



Um dos pontos de entrave em relação à proposta americana para a Alca está no relaxamento do 
instituto da licença compulsória. Os americanos querem maior flexibilidade para as empresas de 
seu país nos mercados da América Latina, no que não concordam autoridades e empresários 
destas nações.  
 
A licença compulsória está prevista na Lei da Propriedade Intelectual (9279/96) que autoriza a 
utilização de uma patente por outro que não seja o seu titular, no caso de não exploração do seu 
objeto no Brasil por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto no prazo de três 
anos.  
 
Os americanos querem que este prazo seja maior para suas empresas e, também, que seja 
possível uma extensa gama de justificativas para o não desenvolvimento de seus produtos no 
Brasil. Tal mecanismo pode ser utilizado também quando a comercialização do produto 
caracterizar abuso do poder econômico e em casos de emergência nacional e de interesse público.  
 
Esta situação, no Brasil, manifestou-se recentemente no caso das patentes de medicamentos, em 
situação cujo preço não estavam atingindo o consumidor mais carente. Há dois anos o Governo 
sinalizou que utilizaria o mecanismo para pressionar a indústria farmacêutica a reduzir os preços 
de remédios contra a Aids. O objetivo foi atingido sem necessidade do expediente.  
 
O advogado André Tostes, do escritório Tostes, Schver & Associados Advogados, recomenda, 
porém, muito cuidado para a quebra da patente. Segundo ele, a adoção desta medida pode 
prejudicar o próprio País que por ela optar. "Trata-se de uma medida delicada, cuja adoção exige 
grave ponderação, sob pena de desestimular investimentos em pesquisas e em avanço 
tecnológico", alerta.  
 
Tostes acredita que a propriedade intelectual merece uma negociação à parte dos demais temas a 
serem negociados no contexto da Alca, por ser, segundo ele, o artigo mais relevante da força 
econômica de um País.  
 
- Quando os parceiros têm economias muito diferentes, com uma muito mais poderosa que a 
outra, como é o caso de Brasil e EUA, a discussão deve ser profunda e visar ao equilíbrio - frisa.  
 
A violação dos direitos autorais do software é passível de ação criminal e de ação cível de 
indenização. O infrator fica sujeito a detenção de seis meses a dois anos e multas diárias pelo uso 
ilegal dos programas. Combinando-se esta lei com a Lei do Direito Autoral (9.610/98), as perdas 
e danos do titular do programa podem ser indenizados pelo valor equivalente a 3 mil cópias de 
cada software ilegalmente produzido.  
 
A expansão mundial da pirataria  
 
Dentre os instrumentos judiciais de proteção à propriedade intelectual destacam-se, por exemplo, 
a ação de busca e apreensão, disciplinada nos artigos 839 e 843 do Código de Processo Civil 
(CPC) e a queixa crime, que pode levar a ações penais contra pessoas físicas. O primeiro passo, 
porém, é uma notificação por escrito da empresa que está praticando o ato ilícito.  
 
Apesar do instrumental à disposição das empresas que são alvo de pirataria e contrabando, a 
advogada Ana Gabriela Kurtz lamenta que muitos empresários brasileiros ainda não tenham a 
prática de protegerem suas marcas. "Se o empresário não se preparar para toda a eventualidade, 
o Judiciário não poderá defendê-lo se depois alguém vier a copiar seu produto".  
 
 
 
 



Ana considera a legislação brasileira relativa à propriedade industrial uma das mais modernas do 
mundo. Entretanto, diz que a falta de conscientização prejudica a proteção de marcas.  
 
Um exemplo de ação judicial bem sucedida, na área de software, envolveu a empresa americana 
Unigraphics Solutions do Brasil Ltda, fabricante do software Solid Edge, voltado à engenharia 
mecânica. Executivos da companhia viram em jornais de grande circulação em São Paulo anúncios 
do produto, que poderiam ser adquiridos via reembolso postal e estranharam o fato. Contrataram 
o escritório Pinheiro Neto Advogados que conseguiu localizar quem estava oferecendo o produto; 
a empresa Informatec Tecnologia, sediada em Araras (SP).  
 
Após a constatação, o escritório entrou com duas ações contra a empresa: uma medida de busca 
e apreensão criminal e outra de indenização por possível venda irregular da marca da Unigraphics. 
Na busca feita na casa de um dos sócios da Informatec, Heliton Tramontelli, foram apreendidos 
equipamentos e software que confirmavam que ele trabalhava com a clonagem do CD, mas não 
houve flagrante.  
 
O Juízo da 3ªVara Criminal de Araras, onde foram ajuizadas as ações, condenou Heliton a um ano 
de reclusão e multa de um salário mínimo. Além disso, o empresário que estava pirateando o 
software terá que pagar à companhia americana uma indenização correspondente ao lucro que 
obteve com a venda do software clonado. Ele recorreu e as duas ações estão à espera de 
julgamento na segunda instância.  
 
O escritório Bhering Advogados tem registrado muitos casos de pirataria envolvendo clientes. Um 
exemplo é a empresa de confecções Tommy Hilfiger, dos Estados Unidos. Esta companhia teve 
produtos pirateados pelas confecções Tebuja, de São Paulo, e após uma tentativa de acordo 
através de notificação, optou por ações de indenização e criminal na Justiça. Com decisões 
desfavoráveis em 1ª instância, a ré recorreu e atualmente o processo está no TJ/SP.  
 
Fragilidade no sistema autoral  
 
Um dos ramos da propriedade intelectual que registram o maior número de problemas é o Direito 
Autoral. Em evento sobre o tema realizado no Rio nesta última semana, o ministro da Cultura, 
Gilberto Gil, lamentou o que considera um grande desinteresse no País pelo Direito Autoral.  
 
Segundo Gilberto Gil, uma das provas de que o tema é subexplorado no País é a quase 
inexistência de cadeiras da matéria nas faculdades jurídicas.  
 
- Das 655 faculdades de Direito existentes no País, nem dez oferecem aos seus alunos a disciplina 
de Direito Autoral. Além disso, temos uma fragilidade no sistema autoral brasileiro, o que também 
causa problemas de não reconhecimento da criação artística - afirmou o ministro.  
 
O ministro Carlos Alberto Menezes Direito, da 2ªSeção do STJ, defendeu o restabelecimento da 
participação do Estado sobre Direitos Autorais através da criação de um novo conselho para a 
área ou por uma agência reguladora a ser lançada.  
 
O ministro falou sobre as dificuldades enfrentadas para avaliar as questões relativas à matéria, 
como a possibilidade de o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais (Ecad) poder 
emitir, ou não, cobranças.  
 
O presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), José Antônio Correa, 
lembra que a tecnologia hoje é tão adiantada que a falsificação torna-se muito mais fácil e fica 
muito mais difícil a fiscalização e a repressão. "O INPI não é aparelhado para enfrentar a demanda 
e não há no Governo capacidade para reprimir a pirataria".  
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