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ApresentAção

Propriedade intelectual (PI) é um dos temas mais debatidos, e controversos, nas ciências sociais aplicadas. 
Pesquisadores e policymakers apresentam posições muitas vezes divergentes a respeito de seu papel no 
desenvolvimento tecnológico e econômico. Estímulo a atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
atração de investimento estrangeiro e incentivo à transferência de tecnologia estão entre os argumentos 
associados ao fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual (DPI). Em contrapartida, pondera-se que 
esta regulamentação, por si, não estimularia a inovação em países que não possuem capacitações inovativas 
estruturadas, incluindo condições de financiamento, mão de obra qualificada e forte ambiente competitivo. 
Neste caso, seus impactos na promoção das inovações seriam secundários ou até deletérios. 

Com o intuito de contribuir com o debate nesta temática no país, o Ipea vem desenvolvendo uma série de 
estudos relacionados especialmente à propriedade industrial. Alguns dos resultados já obtidos são apresentados 
nos seis artigos que compõem a edição 29 do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior. 

No primeiro artigo, Graziela Ferrero Zucoloto discute os principais fatos estilizados apresentados na 
literatura internacional sobre propriedade industrial, comparando-os ao caso brasileiro. 

Em seguida, Denis Barbosa e Patricia Porto debatem a importância do Grupo Interministerial de Propriedade 
Intelectual (Gipi) para a institucionalidade da política de PI no Brasil, apresentando reflexões e ideias sobre seu 
papel na governança da propriedade intelectual nacional.

O terceiro artigo da edição, de autoria de Dárcio Pereira e Eduardo Fiuza, apresenta resultados preliminares 
do Inquérito Brasileiro sobre a Concorrência no Setor Farmacêutico Brasileiro (IBSCSF), que apontam estratégias 
de ciclo de vida dos laboratórios farmacêuticos inovadores. Adotando metodologia de pesquisa correspondente 
ao pioneiro Inquérito da Comissão Europeia sobre o Setor Farmacêutico, realizado entre 2008 e 2009, o artigo 
traz dados sobre o impacto do uso dos DPI na concorrência da indústria farmacêutica.

A proteção patentária na indústria farmacêutica segue sendo abordada no quarto artigo, no qual Julia 
Paranhos e Lia Hasenclever examinam em que medida o sistema de propriedade intelectual facilita ou dificulta 
a interação entre empresas e instituições científicas e tecnológicas (ICTs) no setor. Os resultados revelam uma 
série de obstáculos relacionados ao uso do sistema de patentes, tanto por parte das ICTs quanto das empresas, 
mostrando que o uso da propriedade intelectual como um instrumento facilitador das parcerias entre os atores 
é ainda incipiente no Brasil. 

Com mais uma contribuição para este volume, Graziela Ferrero Zucoloto debate, a seguir, a relação entre 
apropriabilidade tecnológica – patentes e outros métodos de proteção das inovações – e desempenho exportador 
no Brasil. A partir da base de microdados de firmas industriais inovadoras da Pesquisa de Inovação Tecnológica 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PINTEC/IBGE), a autora constata a existência de correlação 
entre desempenho exportador e variáveis tais como porte de empresas (número de empregados) e gastos em 
P&D. Os resultados mostram ainda que patentes de invenção e gastos relacionados à transferência tecnológica 
também estão correlacionados com exportações.

Encerra a edição o artigo de André de Mello e Souza, que discute duas das principais abordagens teóricas do 
campo das relações internacionais: o  institucionalismo neoliberal  e o realismo político – explicações alternativas 
e rivais para a globalização dos direitos de PI. 

No momento em que a propriedade intelectual encontra-se na pauta das discussões no país, tais como no 
caso do marco civil da internet e da revisão da Lei de Patentes (Lei nº 9.279/1996), os artigos reunidos no Radar 
29 buscam contribuir para a formulação de políticas públicas mais consistentes para o Brasil.





propriedAde intelectuAl em debAte*

Graziela Ferrero Zucoloto**

1 INTRODUÇÃO

Os direitos de propriedade intelectual (DPIs) envolvem um conjunto de regras, procedimentos e instituições 
que regulamentam a apropriabilidade, a transferência, o acesso e o direito ao uso do conhecimento e de ativos 
intangíveis. Eles concedem um direito exclusivo relativo ao uso e à comercialização de tecnologias. Se, por 
um lado, tais potenciais de monopólios podem estimular a geração de novos conhecimentos por meio de 
investimentos em inovação, por outro, podem também elevar os custos de produção, reduzindo benefícios de 
curto prazo ao consumidor.

Patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas e direitos do autor fazem parte 
do universo dos métodos formais de apropriação tecnológica. Entretanto, empresas frequentemente optam por 
utilizar mecanismos estratégicos para se apropriar dos investimentos em atividades inovativas, tais como segredo 
industrial, complexidade no desenho dos produtos e liderança de tempo em relação aos concorrentes.

Os custos e benefícios da propriedade intelectual (PI) e, em especial, do patenteamento são extensivamente 
debatidos na literatura internacional. Diversos autores e policymakers argumentam que países com DPIs bem 
definidos teriam mais condições de atrair investimentos estrangeiros, ao garantir que as inovações não seriam 
copiadas por concorrentes locais. Considerando que os inovadores são avessos a vender tecnologias a países que 
não respeitam os DPIs, a estruturação deste sistema facilitaria a transferência de tecnologia entre as fronteiras 
nacionais. Desse modo, DPIs impulsionariam não somente as atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
de empresas nacionais, mas também permitiriam que países emergentes se tornassem polos promissores para 
atração de laboratórios estrangeiros, fomentando o desenvolvimento tecnológico destas nações. 

Todavia, diversas experiências internacionais sugerem que o fortalecimento dos direitos de proteção 
intelectual tende a ser benéfico somente quando o país desenvolveu capacitações suficientes para se tornar 
competitivo no mercado mundial. Para diversos autores, o fortalecimento dos sistemas de PI não irá, por si, 
estimular a inovação doméstica em países que não possuem capacitações inovativas estruturadas. Para Dosi, 
Marengo e Pasquini (2007), não existem significativas razões teóricas ou evidências empíricas comprovando 
ou refutando que mudanças nos mecanismos de apropriação da inovação em geral ou dos DPIs, em particular, 
teriam efeito robusto nos recursos que os agentes privados direcionariam à inovação. Para os autores, mais que as 
condições de patenteabilidade, as taxas de inovação têm como principais determinantes os níveis de oportunidade 
tecnológica com que cada indústria se depara, além das características, capacitações e escolhas estratégicas das 
firmas. Desse modo, os DPIs teriam, quando muito, um papel secundário no estímulo à inovação. 

Segundo Chang (2001), a experiência histórica de países atualmente avançados revela que a forte proteção 
aos DPIs não foi uma condição essencial ao desenvolvimento econômico. A maioria destes países adotou proteção 
fraca e incompleta até alcançarem estágios avançados de desenvolvimento, e muitos violaram os DPIs de outras 
nações, via espionagem industrial e violação de marca registrada. Por exemplo, experiências da Alemanha, do 
Japão e da Suíça indicam que um baixo nível de proteção patentária foi um fator central no fortalecimento de 
suas capacidades produtivas e de P&D.1 

Este texto se propõe a apresentar alguns dos principais resultados empíricos encontrados na literatura 
internacional sobre PI, comparando-os aos observados no cenário brasileiro. As estatísticas brasileiras se baseiam 

* Os resultados apresentados neste artigo foram debatidos em maior profundidade em Zucoloto (2013).
** Técnica de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
1. Outra questão limitante do sistema de propriedade intelectual (PI) refere-se à sua capacidade de remunerar por um mesmo período todas as tecnologias 
patenteáveis, independentemente do esforço ou benefício inerente à invenção.
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em informações da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO database) e da Pesquisa de 
Inovação Tecnológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PINTEC/IBGE). Neste estudo, discute-
se a importância das patentes vis-à-vis outras formas de apropriabilidade tecnológica (seção 2); as diferenças nas 
formas de apropriabilidade de acordo com o porte das firmas (seção 3); a relação entre apropriabilidade e origem 
de capital e participação no comércio exterior (seção 4); e o paradoxo das patentes (seção 5). A seção 6 apresenta 
as considerações finais.

2  AS PATENTES E OS OUTROS MECANISMOS DE PROTEÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
EM INOVAÇÃO

A relevância dos indicadores de PI, especialmente das patentes, como variáveis indicadoras de padrões de 
desenvolvimento tecnológico, tem sido debatida na literatura relacionada à inovação tecnológica. Patentes são 
válidas como indicadores tecnológicos por serem um tipo de medida relativamente homogênea, que permite alta 
comparabilidade internacional, e por possuírem informações disponíveis para vários anos. Por sua vez, patentes 
representam invenções, mas não necessariamente inovações, dado que produtos patenteados podem não chegar 
efetivamente ao mercado. Eles refletem novo conhecimento técnico, mas que não tem, necessariamente, valor 
econômico – ainda que, por implicar custos, uma patente dificilmente será depositada sem que seu depositante 
espere dela algum tipo de retorno, presente ou futuro, direto ou indireto. 

Setores econômicos possuem diferentes propensões a patentear, o que faz das patentes um indicador 
tecnológico mais apropriado para segmentos específicos. Em muitos setores, as inovações ocorrem pelos 
aprimoramentos incrementais, que, embora aumentem a qualidade do produto e a competitividade das firmas, 
não são necessariamente patenteáveis, por não apresentarem grau suficiente de novidade. 

As limitações das patentes como indicadores de inovação tecnológica estão relacionadas ao fato de diversos 
estudos sugerirem que elas não são o principal mecanismo de apropriabilidade tecnológica empregado pelas 
firmas. Mecanismos estratégicos, incluindo liderança de tempo e segredo industrial, são apresentados como os 
métodos mais eficazes na maior parte das indústrias (Cimoli e Primi, 2009; Arundel, 2001; Harabi, 1995). 
Esta diferença foi constatada em distintos países, como Espanha (Gonzales-Alvarez e Nieto-Antolin, 2007), Reino 
Unido (Laursen e Salter, 2005), Índia (Basant, 2004), França (Mairesse e Mohnen, 2003) e Suíça (Harabi, 1995). 

Levin et al. (1987) e Cohen, Nelson e Walsh (2000) avaliaram em que medida as empresas de diferentes 
indústrias escolheram entre métodos legais ou informais para garantir os retornos inovativos. Os autores 
também constataram que segredo industrial e liderança temporal se destacam como mecanismos de proteção 
mais importantes que as patentes, com exceção de setores específicos, nos quais as patentes ainda são a principal 
ferramenta para garantir o retorno dos investimentos em tecnologia. Setorialmente, patentes são consideradas 
mais relevantes para as indústrias farmacêutica e química (Mansfield, 1986), mas pouco eficientes em proteger 
produtos de setores de baixa tecnologia, como alimentos e tecidos (Cohen, Nelson e Walsh, 2000). Em casos 
que as patentes são consideradas essenciais, seu uso tende a ser complementado com outros métodos de proteção 
para assegurar os retornos à inovação.

Hall et al. (2012) debatem o que determina a escolha das empresas entre apropriabilidade formal e 
mecanismos de apropriação estratégicos, comparando especificamente as patentes e os segredos industriais. 
Ao observar que, além de muitas empresas não utilizarem nenhum mecanismo para proteger suas inovações, 
quando o fazem, preferem utilizar mecanismos estratégicos em detrimento dos formais. Os autores levantam a 
seguinte questão: por qual razão uma empresa inovadora, que pode utilizar o sistema (formal) de PI, opta por 
não usá-lo? Nas respostas obtidas, ficou evidente, entre outros pontos, que a utilização deste sistema envolve 
diversos custos. Portanto, os benefícios oriundos da exclusão de concorrentes ou licenciamento tecnológico, 
possibilitados pelos mecanismos formais, precisam ser significativos o suficiente para compensar os gastos com 
sua manutenção. Além disso, as vantagens de utilização do sistema de PI são, a cada momento, comparadas 
às apresentadas pelos métodos estratégicos, precisando superá-los para que, por exemplo, uma patente seja 
escolhida no lugar da manutenção do segredo industrial.
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No caso de firmas de pequeno porte, os custos de depositar e defender as patentes de infrações são 
considerados um importante impedimento ao patenteamento, uma vez que muitos deles independem do porte 
da empresa. 

Além disso, outras razões pelas quais algumas firmas não depositam patentes são as perdas oriundas da 
divulgação do conhecimento e a facilidade de geração de invenções em torno da invenção principal protegida 
pela patente (Cohen, Nelson e Walsh, 2000; Harabi, 1995). 

Chang (2001) argumenta que quando um inventor tem a possibilidade de, de fato, proteger sua invenção 
pelo segredo industrial, ele preferirá esta rota. De acordo com o autor, a proteção à patente se concentra em 
invenções que, tecnicamente, têm potencial para ser reveladas pela engenharia reversa. 

Estudos internacionais também sugerem que a propensão a utilizar métodos de apropriabilidade tecnológica 
pode variar de acordo com o grau de desenvolvimento dos países. Em geral, nações emergentes adaptam 
tecnologias estrangeiras, mas também produzem algum tipo de inovação doméstica, concentrada especialmente 
em aprimoramentos tecnológicos incrementais. Em consequência, nestes países, modelos de utilidade e desenhos 
industriais podem se apresentar como uma forma de proteção mais relevante que patentes de invenção. 

De acordo com López e Orlicki (2007) apud López (2009), em países latino-americanos não mais que 
10% das firmas inovadoras usam patentes, um porcentual abaixo do observado em países desenvolvidos. 
Adicionalmente, marcas seriam o tipo mais empregado de PI na região, o que indica a prevalência de diferenciação 
de produto em relação a inovações genuínas. Para os autores, com exceção às marcas, as firmas latino-americanas 
utilizam pouco os demais mecanismos de apropriabilidade tecnológica quando comparadas a nações avançadas. 
Esta diferença seriam ainda mais significativa no caso de métodos estratégicos, e quando as análises se concentram 
nas pequenas e médias empresas. 

Os indicadores brasileiros confirmam as observações de López e Orlicki (2007). No Brasil, as marcas são o 
principal mecanismo de apropriabilidade tecnológica em todos os setores industriais observados. Conjuntamente, 
patentes e desenhos industriais2 aparecem como o segundo principal mecanismo, seguido por segredo industrial. 
Diferentemente do observado em países desenvolvidos, os demais métodos estratégicos de proteção, como 
complexidade no desenho do produto e liderança temporal, são utilizados por um baixo percentual de firmas 
industriais inovadoras no Brasil (tabela 1). 

TABELA 1 
Patentes e outros métodos de apropriabilidade usados pelas firmas industriais brasileiras
(Em %)

Setores

Métodos de apropriabilidade/firmas inovadoras 

Patentes e desenhos 
industriais

Marcas
Complexidade no 

desenho
Segredo 
industrial

Liderança 
temporal

Indústria de transformação 9,4 24,1 1,6 8,6 2,1

Alimentos e bebidas 4,2 25,2 1,3 10,8 2,0

Têxteis 2,1 25,6 0,3 5,1 2,2

Confecção 2,9 13,1 0,4 3,0 0,2

Couro e calçados 4,4 27,2 1,1 3,4 0,9

Produtos de madeira 1,3 9,5 0,1 1,3 1,5

Papel e celulose 11,1 36,5 1,2 6,5 2,4

Energia 6,3 18,0 2,0 10,6 2,0

Coque, álcool e nuclear 1,3 7,9 1,3 5,3 1,3

Petróleo 16,5 38,5 3,3 21,2 3,3

2. As estatísticas disponibilizadas no sítio da Pesquisa de Inovação Tecnológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PINTEC/IBGE) não permitem 
desagregar patentes e desenhos industriais. 

(Continua)
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Setores

Métodos de apropriabilidade/firmas inovadoras 

Patentes e desenhos 
industriais

Marcas
Complexidade no 

desenho
Segredo 
industrial

Liderança 
temporal

Produtos químicos 16,1 50,6 2,2 24,6 5,6

Exclusive farmacêuticos 15,9 47,1 1,7 23,6 3,8

Farmacêuticos 17,5 71,6 5,6 31,0 17,0

Produtos de borracha e plástico 20,1 33,2 1,4 8,8 2,1

Produtos minerais não metálicos 4,2 12,1 0,5 4,8 0,9

Metais básicos 19,6 25,6 1,4 7,6 4,5

Produtos de metal 11,0 20,8 0,9 5,2 1,5

Máquinas e equipamentos 24,5 32,6 3,2 11,7 2,6

Informática 16,7 38,1 7,5 12,6 11,7

Materiais elétricos 14,1 33,2 4,0 18,7 4,1

Equipamentos de comunicação 19,2 25,6 6,4 11,5 9,4

Instrumentação 14,7 41,7 3,7 29,6 5,1

Veículos 12,4 32,3 3,7 8,2 4,8

Motorizados, trailers 58,7 66,5 23,6 37,0 23,5

Peças e acessórios 16,3 44,8 4,5 11,7 6,3

Outros equipamentos de transporte 14,2 19,7 2,9 11,4 4,2

Móveis, outras manufaturas 8,3 15,6 4,2 8,2 1,7

Reciclagem 0,0 48,8 21,8 50,6 0,0

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração da autora.

No setor de serviços, as patentes não são vistas como um método de proteção especialmente eficaz, no qual 
direitos do autor e marcas são mais comumente utilizados (Baldwin, Gellatly e Peters, 1998). Blind et al. (2003) 
sugerem que a propensão a patentear tem sido significativamente baixa em serviços, se comparada aos setores 
manufatureiros. Por sua vez, Mairesse e Mohnen (2003) concluem que, embora as firmas inovadoras do setor 
serviços utilizem menos os métodos de apropriabilidade que a indústria de alta tecnologia, seu uso pode ser 
considerado mais elevado se comparado a segmentos industriais de baixa intensidade tecnológica. 

No Brasil, os indicadores de apropriabilidade tecnológica vão na mesma direção dos resultados apresentados 
pela literatura. Todavia, esta comparação entre indústria e serviços precisa ser realizada com cautela, dado que 
enquanto todos os segmentos industriais são incluídos na análise brasileira, apenas alguns serviços selecionados 
fazem parte da PINTEC. Em comparação à indústria de transformação, os serviços selecionados utilizam 
proporcionalmente mais marcas e direitos de autor – incluído em outros. Ainda se destacam, em relação à 
indústria, no uso de complexidade do desenho do produto. 

Em média, um menor percentual de firmas de serviços utiliza patentes. Ainda, como ressaltado pela 
literatura, o uso de patentes pelos serviços selecionados (6,2%) somente é mais expressivo que o observado em 
indústrias de baixa intensidade tecnológica, como alimentos e bebidas, couro e calçados e produtos de madeira, 
entre outros (tabela 2).

(Continuação)
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TABELA 2 
Apropriabilidade tecnológica nos setores industriais e de serviços
(Em %)

Setores
Métodos de apropriabilidade/firmas inovadoras 

Patentes e desenhos 
industriais

Marcas
Complexidade no 

desenho
Segredo 
industrial

Liderança 
temporal

Outros

Indústria de transformação 9,4 24,1 1,6 8,6 2,1 5,4

Serviços selecionados 6,2 39,6 5,8 7,8 2,5 22,0

Telecomunicações 5,9 43,2 3,9 8,6 2,4 6,2

Informática e atividades relacionadas 5,2 39,0 6,1 7,2 2,3 24,1

Consultoria em software 7,4 47,6 4,5 11,0 3,5 37,6

Atividades de informática e serviços 
relacionados

3,5 32,1 7,4 4,2 1,3 13,1

Pesquisa e desenvolvimento 61,5 38,5 7,7 30,8 15,4 53,8

Fonte: IBGE (2010).

Diversos autores destacam ainda que, quando utilizam métodos de apropriabilidade tecnológica, as 
firmas tendem a utilizar mais de um mecanismo, simultânea ou sequencialmente (Cohen, Nelson e Walsh, 2000). 
Em geral, os métodos de proteção tendem a ser complementares (Graham e Somaya, 2006 apud Hall et al., 
2012), dado que podem ser usados em diferentes etapas do processo inovativo.

Llerenna e Millot (2013) avaliaram os efeitos inter-relacionados de marcas e patentes. Ao analisarem uma 
amostra de empresas francesas, constataram que patentes e marcas são complementares nos setores de ciências 
da vida, mas podem ser substitutos em outros segmentos de alta tecnologia – informática, produtos eletrônicos 
e ópticos e equipamentos elétricos –, nos quais a possibilidade de desenvolvimento de produtos funcionalmente 
análogos baseados em tecnologias diversas enfraquece o poder de proteção das patentes.3

3 APROPRIABILIDADE E PORTE DAS FIRMAS INOVADORAS

O uso dos métodos de apropriabilidade difere não somente de acordo com os setores, mas também em função 
do porte das empresas. Diversos estudos sugerem que as patentes são especialmente vantajosas para as grandes 
firmas, se comparadas às de menor porte (Sattler, 2003; Blind, Edler e Schmoch, 2006; Byma e Leiponen, 
2007; Gonzales-Alvarez e Nieto-Antolin, 2007). 

Autores como Levin et al. (1987), Cohen, Nelson e Walsh (2000) e Hall et al. (2012) enfatizam que as 
estratégias de apropriabilidade variam consoante o tamanho da empresa especialmente porque a utilização 
do sistema de patentes é financeiramente mais viável para empresas de maior porte. Depósitos de patentes 
demandam despesas financeiras diretas e indiretas, independentemente da patente ser ou não concedida. Além 
disso, conforme citado, boa parte destes custos – particularmente aqueles associados aos aspectos formais e 
legais dos pedidos de proteção à PI – independem do porte da empresa. Portanto, a relação entre estes custos e o 
faturamento total é francamente desfavorável para as pequenas e médias empresas. Soma-se a isto o fato de que, 
após a concessão, taxas de manutenção são cobradas periodicamente, a fim de mantê-la em vigor.

Ressalta-se ainda que os DPIs não garantem a apropriação efetiva do bem intangível. O reconhecimento 
legal de tais direitos não se traduz automaticamente na geração de monopólios sobre as inovações, conferindo 
somente o direito de defender o monopólio por meio de uma ação legal. 

3. Para o caso brasileiro, essa análise pode ser realizada a partir da base de microdados da PINTEC/IBGE. Seus resultados serão apresentados em estudos futuros.
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A apropriabilidade efetiva é uma função da possibilidade e vontade do titular de exercer seu direito, 
influenciada por fatores como a capacidade de monitorar o mercado, os custos dos litígios, a competência 
dos advogados e o poder de negociação dos envolvidos. Assim, o monitoramento ativo de eventuais violações, 
associado à necessidade de envolvimento em uma ação judicial em caso de infração, encarecem substancialmente 
sua manutenção (Hall et al., 2012).Tais custos tornam o processo de patenteamento mais factível para empresas 
de grande porte, que evidentemente apresentam menores restrições financeiras. Koen (1991) apud Cimoli e 
Primi (2009) revela casos em que pequenas e médias empresas dos Estados Unidos sabiam quando seus direitos 
estavam sendo violados, mas a maioria não atuou legalmente devido aos altos custos envolvidos e ao tempo das 
controvérsias legais. Ainda, para Hanel (2009), não somente as patentes mas também o uso de todos os tipos de 
apropriabilidade têm correlação positiva com o tamanho da firma.

No Brasil, observa-se uma relação crescente entre porte das firmas industriais e uso de todos os métodos 
de apropriabilidade. Patentes e desenhos industriais, por exemplo, foram utilizados por 6,7% das firmas 
industriais de menor porte – entre 10 e 29 funcionários –, e por 38,8% de empresas com quinhentos ou mais 
empregados (gráfico 1).

GRÁFICO 1 
Apropriabilidade tecnológica por porte das firmas
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Elaboração da autora.

TABELA 3
Apropriabilidade tecnológica por porte das firmas
(Em %)

Pessoal ocupado
Patentes e desenhos 

industriais
Marcas Complexidade no desenho Segredo industrial Liderança temporal

Total 9,1 24,3 1,6 8,7 2,1

De 10 a 29 6,7 17,3 0,4 5,6 0,3

De 30 a 49 6,3 35,6 1,1 8,8 0,4

De 50 a 99 9,6 33,6 3,1 13,3 4,1

De 100 a 244 16,6 34,9 4,7 14,8 8,6

De 250 a 249 24,0 35,3 6,0 19,6 10,9

A partir de 500 38,8 47,1 12,0 31,3 19,3



13
Propriedade Intelectual em Debate

Pode-se supor, portanto, que, dadas as disparidades existentes nas possibilidades de acesso aos mecanismos 
de PI e da efetiva apropriação de seus benefícios, especialmente no que diz respeito aos métodos formais, os 
sistemas de PI acabam por privilegiar as companhias de maior porte.

4 ORIGEM DE CAPITAL, COMÉRCIO EXTERIOR E GASTOS EM P&D

As diferenças em relação aos métodos utilizados para a proteção das inovações estão relacionadas às características 
da firma – como tamanho ou estratégias gerenciais –, assim como aos fatores específicos do conhecimento gerado 
– se tácito ou codificado –, da tecnologia envolvida – se de produto ou processo –, da indústria em questão e, 
por fim, ao ambiente legal em que a invenção será protegida (López, 2009). 

Em geral, as patentes são preferíveis não somente por firmas de grande porte, mas também por aquelas 
com capital estrangeiro, que atuam no comércio exterior e investem em P&D (Arundel e Kabla, 1998; Hall e 
Ziedonis, 2001; López e Orlicki, 2007; Licht e Zoz, 1998). Além disso, diversos estudos constataram que o uso 
de patentes está mais associado a inovações de produto que de processo (Arundel et al., 1995; Hussinger, 2006; 
Hall et al., 2012 apud Hall et al., 2012).

No Brasil, também se observa que o percentual de empresas estrangeiras ou mistas – que possuem capital 
nacional e estrangeiro – depositantes de patentes é mais elevado, se comparado a empresas nacionais. As firmas 
brasileiras depositantes de patentes são também as de maior porte, mensurado tanto por número de empregados 
quanto por receita de vendas. Apresentam, ainda, maior participação no comércio exterior, mensurado pelo 
porcentual de firmas importadoras ou exportadoras e pelo volume médio exportado e importado. E, por fim, 
possuem maior gasto médio em P&D e ocupam mais engenheiros, mestres e doutores. Em geral, todos estes 
valores apresentam uma relação crescente entre empresas que não depositam patentes, que depositam patentes 
apenas no Brasil e apenas no exterior; por fim, os valores mais elevados são observados em empresas que 
depositam patentes tanto no Brasil quanto no exterior (tabela 4). 

Cabe ressaltar que tais números não sugerem que os depósitos de patentes determinam o desempenho das 
firmas. Não é possível inferir, a partir destes dados, quais são os fatores determinantes de cada variável. Por exemplo, 
empresas conseguem ocupar posições privilegiadas no cenário global por se utilizarem da PI ou se utilizam da PI para 
estenderem as posições que ocupam? As respostas para estas e outras questões exigem estudos mais aprofundados. 

TABELA 4
Perfil das firmas depositantes de patentes

Pedido de patente no Brasil e/ou no exterior Brasil Exterior Brasil e exterior Não solicitou Total

Empresas nacionais/total (%) 5,3 0,0 0,8 93,8 100,0

Empresas estrangeiras/total (%) 6,6 10,6 7,5 75,4 100,0

Empresas nacionais e estrangeiras/total (%) 13,8 1,4 21,0 63,5 100,0

Receita total por empresa (R$ 1000) 95.061 289.354 1.109.115 21.985 39.540

Exportação (valor médio por empresa – R$) 7.808.400 25.399.307 110.189.938 1.594.244 3.278.736

Importação (valor médio por empresa – R$) 3.009.135 19.331.327 69.260.384 1.052.580 2.016.220

Empresas exportadoras (%) 23,3 49,7 55,9 9,9 11,3

Empresas importadoras (%) 22,5 51,6 57,0 10,3 11,6

Gasto em P&D/empresa (R$ 1.000) 1295,7 1683,0 16274,9 146,7 402,3

Gasto em P&D/receita (%) 1,36 0,58 1,47 0,67 1,02

Pessoal ocupado por empresa 199,7 675,2 1180,6 84,8 105,8

Engenheiros por empresa 1,9 3,5 22,2 0,2 0,6

Mestres e doutores por empresa 0,8 0,8 12,6 0,1 0,3

Engenheiros/PO (%) 0,95 0,52 1,88 0,25 0,54

Fonte: IBGE (2010). 
Elaboração da autora.
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5 PARADOXO DAS PATENTES

Embora as firmas declarem, de acordo com os estudos internacionais mencionados, que as patentes são 
relativamente pouco relevantes se comparadas a outros mecanismos de apropriabilidade, constata-se um 
crescimento expressivo nos depósitos de patentes em todo o mundo, especialmente nos últimos anos. 

Se as patentes não são consideradas importantes como mecanismo de proteção, por que, então, as firmas 
estariam depositando patentes de forma crescente? Estudos indicam que as empresas mantêm estratégias 
de patenteamento defensivo, construindo carteiras com patentes que, em sua maioria, se mantêm inativas. 
Ou seja, não utilizam comercialmente boa parte das tecnologias patenteadas. Esta estratégia teria por objetivo 
bloquear a entrada de competidores nos mercados; aumentar o poder de negociação de seus detentores; reduzir 
a probabilidade de seus concorrentes reforçarem posição em acordos de licenciamento cruzado;4 assegurar a 
participação em eventuais rendas derivadas de descobertas posteriores, relacionadas a modificações incrementais 
da inovação; e proteger a empresa de eventuais processos judiciais por violação de DPIs. Cimoli e Primi (2009), 
por exemplo, mencionam uma pesquisa da Comissão Europeia, em seis países europeus, que revela que as 
patentes inativas variam entre 18%, em pequenas empresas, e 40% em grandes empresas e universidades. 

Tais argumentos refletem uma mudança na lógica do patenteamento, que vem se desvinculando da incorporação 
imediata do conhecimento (intangível) na produção (tangível), gerando mercados nos quais o valor das patentes 
torna-se cada vez mais independente de sua incorporação na produção presente. Seu valor passa a ter mais relação 
com expectativas futuras de ganhos, em função do papel que a patente em questão possa ter no reposicionamento 
hierárquico entre empresas, nos acordos de transferências tecnológicas, na resolução de controvérsias jurídicas e, no 
caso das carteiras de patentes, na sua relação com as demais patentes do conjunto (Cimoli e Primi, 2009). 

Desse modo, as patentes passam a adquirir valor mesmo não sendo incorporadas à produção empresarial. 
Constituem-se ativos intercambiáveis entre empresas, sem que necessariamente as contrapartes incorporem 
tais inovações à produção. Haveria um conjunto limitado de patentes relevantes, de elevado valor intrínseco, 
rodeado por uma série de patentes complementares cujo valor deriva das características descritas anteriormente. 
Em determinadas indústrias, prevaleceria a estratégia de patentear avanços incrementais ao redor da patente que 
protege a inovação principal com o objetivo de reduzir a probabilidade dos competidores atuarem neste espaço. 
O sistema de patentes, deste modo, operaria atualmente sob incentivos que favorecem seu crescimento exponencial.5 

No cenário internacional atual, são observadas quantidades significativas de patentes de mérito duvidoso, 
passíveis de contestação judicial em função de falhas em seus processos de exame, questionadas especialmente 
quanto aos aspectos de novidade. A baixa qualidade das patentes, cobrindo aspectos secundários de invenções 
existentes, está no cerne do vertiginoso crescimento de litígios nos Estados Unidos. Observa-se também o 
aumento do número de patentes concedidas em um país que tiveram seus pedidos rejeitados, no todo ou em 
parte, em outras nações (Oliveira, 2006).

Sefarti (2008) ressalta que, a partir de meados dos anos 1980, o crescimento exponencial das patentes 
e das receitas a partir de licenciamento tecnológico está associado à estratégia adotada por grandes empresas 
multinacionais. A propriedade de um grande portfólio de patentes permite que estas empresas elevem seu 
poder de mercado e capturem parte do valor criado por concorrentes, em geral de menor porte. Para o autor, 
ativos intangíveis, como DPI, seriam a forma mais recente de financialization destas empresas, que vêm se 
tornando “centros financeiros com atividades industriais”, mais orientadas à geração de receitas a partir de DPIs, 
e processos financeiros em geral, que propriamente pelos processos produtivos. Muitas firmas manufatureiras 
passaram a dedicar-se a diversas atividades que não a manufatura, como design e styling, marketing, logística e 
administração de serviços financeiros (Sefarti, 2008).

4. Acordo no qual empresas disponibilizam mutuamente suas patentes para uso comum. 

5. De acordo com Oliveira (2009), nas últimas décadas, passou-se a patentear múltiplos atributos de uma mesma molécula, de forma sequencial, para 
prolongar seu tempo de exclusividade no mercado, tornando possível o patenteamento de um fármaco, de segundos usos do mesmo fármaco, de modificações 
na forma cristalina da mesma substância, e assim sucessivamente. Em sua maioria, tais patentes apresentariam inventividade escassa e seriam supérfluas à 
produção, mas atuariam bloqueando, por um longo intervalo de tempo, a entrada de novos concorrentes no mercado.
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No Brasil, observa-se de fato um crescimento no depósito de patentes nas últimas décadas – 1990-2009. 
Após a entrada em vigor da atual lei de propriedade industrial (Lei no 9.279/1996), os depósitos passaram de 
4.683 – média anual entre 1990 e 1996 – para 15.608 – média anual entre 1997 e 2009. Se em 1997 estes 
depósitos alcançavam 13.479, em 2009, chegaram a 18.023, representando um aumento de 33,7%. 

Esse crescimento foi fortemente impulsionado pelos depósitos de não residentes que, a partir da nova 
legislação – 1997-2009 –, representaram 81,7% do total depositado, comparado a 66% no período anterior – 
1990-1996. Tais dados comprovam que, de fato, o crescimento no patenteamento no Brasil foi impulsionado 
por estrangeiros, ainda que os depósitos realizados por agentes nacionais – empresas, institutos de pesquisa ou 
pessoas físicas – também tenham se elevado (gráfico 2).

GRÁFICO 2 
Evolução dos depósitos de patentes de invenção no Brasil
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Fonte: WIPO Statistics Database. 
Elaboração da autora. 

A título de comparação, o crescimento no número de patentes depositadas entre 2000-2002 e 2006-
2008 alcançou 36%. No mesmo período, observa-se um aumento ainda mais expressivo no número de firmas 
inovadoras (38,9%) e, especialmente, depositantes – residentes6 – de patentes (69,2%) no país. Todavia, tais 
aumentos não foram acompanhados, na mesma magnitude, pelo esforço em P&D – gastos em P&D e/ou 
vendas –, que apresentou aumento menos significativo (17,3%) (tabela 5).

TABELA 5 
Inovação, P&D e patentes de firmas brasileiras

Indústria de transformação 2001-2003 2003-2005 2006-2008
Variação entre 2006-2008 e 2001-2003

(%)

Firmas inovadoras 27.621 29.951 38.362 38,9

Firmas depositantes de patentes 1.713 1.851 2.899 69,2

Firmas depositantes de patentes/firmas inovadoras (%) 6,2 6,2 7,6 21,9

Gastos em P&D/receita líquida de vendas (%) 0,55 0,58 0,64 17,3

Fonte: IBGE (2010 ). 
Elaboração da autora.

As razões que justificam o aumento expressivo do patenteamento no Brasil, em comparação ao esforço 
inovativo, não podem ser comprovadas a partir das estatísticas mencionadas. Por um lado, especialmente, desde 
meados dos anos 2000, há um esforço crescente de divulgação e promoção da PI no Brasil, por intermédio de 
seminários e orientação direta aos empresários. Por outro, os argumentos discutidos na literatura internacional, 

6. Incluem-se empresas nacionais e filiais de empresas estrangeiras atuantes no Brasil. 
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que associam o crescente patenteamento mundial menos à necessidade intrínseca de proteger as próprias 
inovações, e mais ao bloqueio da concorrência, podem estar por trás dos números apresentados. 

O debate internacional relacionado ao aumento do patenteamento de inovações incrementais também 
merece ser mais bem estudado no caso brasileiro. Por um lado, a ênfase no patenteamento de inovações 
incrementais poderia beneficiar empresas nacionais que ainda não se encontram na fronteira tecnológica, mas 
que teriam condições de aprimorar tais tecnologias de forma incremental. Por outro lado, argumenta-se que 
inovações incrementais em sua maioria acabam sendo patenteadas pelas detentoras das patentes originais, portanto 
os benefícios a firmas de países emergentes, que ainda apresentam grau intermediário de desenvolvimento 
tecnológico, seriam limitados. Além disso, o estímulo ao patenteamento incremental, ao aumentar o escopo de 
tecnologias monopolizadas, elevaria os custos de setores socialmente críticos, como a área da saúde, impactando 
negativamente os gastos do governo e da população com aquisições de medicamentos. Todos estes fatores 
precisam ser considerados na definição de políticas de PI no Brasil. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

PI é um dos temas mais debatidos, e controversos, nas ciências sociais aplicadas. Argumenta-se que DPIs são 
fundamentais para o estímulo de atividades tecnológicas – P&D, em especial. A atração de investimentos 
estrangeiros, inclusive tecnológicos, também seria beneficiada pelo fortalecimento e respeito a estes direitos, 
reduzindo o risco de captura das inovações por concorrentes. Todavia, experiências históricas sugerem que 
o fortalecimento dos direitos de proteção intelectual pode ser benéfico somente quando o país desenvolveu 
capacitações suficientes para se tornar competitivo no mercado mundial. 

Para diversos autores, o fortalecimento dos sistemas de PI não estimula, por si, atividades inovativas em 
países que não possuem capacitações estruturadas. Mais que as condições de patenteabilidade, as taxas de 
inovação teriam como principais determinantes os níveis de oportunidade tecnológica com que cada indústria 
se depara, além das características, capacitações e escolhas estratégicas das firmas. Desse modo, os DPIs teriam, 
quando muito, um papel secundário no estímulo à inovação. 

Este texto apresentou alguns dos principais resultados sintetizados pela literatura internacional a respeito 
da apropriabilidade tecnológica, comparando-os ao observado no cenário brasileiro. 

No caso do Brasil, assim como em outros países emergentes, as marcas aparecem como o principal 
mecanismo de apropriabilidade, um possível indicador de que a estratégia das firmas brasileiras se concentra 
na diferenciação de produto mais que no desenvolvimento de tecnologias protegidas por patentes ou 
segredo industrial. 

Assim como observado em outros países, firmas que utilizam patentes ou outros métodos de apropriabilidade 
são, em média, de maior porte – utilizando número de empregados ou receita líquida de vendas como proxy –, 
com mais presença no mercado internacional – mensurado pelo número de firmas importadoras e exportadoras e 
pelo valor médio importado e exportado – e participação de capital estrangeiro, assim como possuem percentual 
mais elevado de mão de obra qualificada – mensurada pelo número de mestres e doutores ou de engenheiros 
em relação ao pessoal ocupado total. Não se pode, todavia, associar o desempenho destas empresas ao fato de 
utilizarem mecanismos de apropriabilidade tecnológica: a partir dos dados analisados, o que se observa entre 
estas variáveis é, no máximo, uma correlação, e não relação de causalidade. Desse modo, não é possível afirmar 
se as empresas são bem-sucedidas no mercado internacional por terem patentes ou se conseguem ter patentes 
por, entre outros fatores, participarem ativamente do comércio exterior. 

Por fim, o texto, ao discutir o paradoxo das patentes, buscou compreender as razões em torno do expressivo 
crescimento dos depósitos de patentes em nível mundial, apesar de, em diversos países, as firmas declararem que 
este mecanismo de apropriabilidade é, em geral, pouco relevante se comparado aos demais. No Brasil, também 
se constata um crescimento no número de depósito de patentes de invenção, especialmente após a entrada 
em vigor da Lei no 9.279/1996. Entretanto, grande parte deste movimento foi impulsionado por titulares 
estrangeiros, ainda que depositantes brasileiros também tenham se tornado mais atuantes. Além disso, a variação 
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nos depósitos de patentes não parece ter sido acompanhada, na mesma magnitude, por um crescimento no 
esforço em P&D.

Assim como observado no resto do mundo, o patenteamento brasileiro cresce a taxas mais aceleradas que o 
próprio esforço inovativo no país. Este fenômeno pode refletir, entre outros fatores, no fortalecimento da divulgação 
dos mecanismos de PI na última década. Pode ainda ser reflexo das novas estratégias empresariais relacionadas à 
PI, que utilizam o patenteamento como forma de barrar concorrentes e atuar em litígios.7 De qualquer modo, 
se a principal motivação do sistema de patentes é a promoção da inovação tecnológica, os indicadores até hoje 
produzidos não são conclusivos quanto ao seu sucesso. Apesar de a literatura internacional ter realizado análises 
acuradas, incluindo o uso de dados abrangentes, ainda não se produziu evidências consistentes que comprovem o 
papel dos DPIs como propulsores das atividades inovativas ou, pelo contrário, revelem que o sistema tem fortalecido 
as posições hoje ocupadas pelas nações desenvolvidas e pelos grandes conglomerados transnacionais.
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1 INTRODUÇÃO

O Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (Gipi), desde sua criação, vem desempenhando relevante 
função nas negociações brasileiras sobre propriedade intelectual (PI) em âmbito internacional. Ainda, ao longo 
dos anos, o grupo vem fortalecendo sua atuação como órgão técnico harmonizador das políticas sobre PI no país. 
Entretanto, a não observância de suas propostas sobre questões envolvendo esta política tem gerado divergências 
com relação ao alcance de suas atribuições e à relevância de seu trabalho.

Este artigo discute a importância do Gipi para a institucionalidade da política de PI no Brasil e apresenta 
reflexões e ideias sobre seu papel na governança da propriedade intelectual nacional. 

2 SOBRE A INSTITUCIONALIDADE DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL 

O Artigo 27, inciso IX, alínea b, da Lei no 10.683/2003 determina que são da competência do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) os assuntos relativos à PI e à transferência de tecnologia. 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), entidade vinculada ao MDIC, é uma autarquia 
criada pela Lei no 5.648/1970. Sua finalidade foi exposta no Artigo 2o da referida lei e alterada pelo artigo 240 
da atual Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996):

O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em 
vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como se pronunciar quanto à conveniência de assinatura, ratificação 
e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial (Brasil, 1996, Artigo 240, grifos nossos).1

Quando de sua criação, não existiam outros órgãos responsáveis pela execução das normas de propriedade 
industrial, e toda a política para tal fim se concentrava nesse instituto. 

Ocorre que, posteriormente, outras instituições – vinculadas a outros ministérios – passaram a atuar em 
conjunto e, às vezes, em conflito com o INPI na execução das políticas de propriedade industrial.

Com a criação da Lei dos Cultivares (Lei no 9.456/1997), por exemplo, foi criado – no âmbito do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) – o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), 
órgão responsável pelo exame e pela concessão de registro de cultivares.

Também foi atribuída à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) – ligada ao Ministério da Saúde (MS) –, 
por meio da Lei no 10.196/2001, a competência para a anuência prévia para concessão de patentes para produtos 
e processos farmacêuticos.2

Essas múltiplas atribuições de competência levaram a um aumento considerável nos conflitos de coordenação 
da execução de políticas de PI. 

* Advogada. Pesquisadora bolsista do Ipea.
** Advogado. Professor do Programa de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (PPED) do Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial( INPI).
1. Todos os grifos deste artigo são de responsabilidade dos autores.

2. Quanto à atuação dos órgãos pertencentes atualmente ao Ministério da Saúde (MS) no exame das patentes farmacêuticas desde 1882, ver Barbosa (2009). 
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3 O GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Gipi teve sua origem em grupos de trabalho interministeriais da década de 1980,3 criados com o objetivo 
de coordenar as posições do governo brasileiro para a melhor atuação do país perante as negociações relativas 
à propriedade intelectual na Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, na sigla em 
inglês)(Gipi[s.d.]a). Posteriormente, suas funções foram ampliadas e o órgão passou, entre outras atribuições, a 
coordenar posições nacionais com relação à política de PI e a propor políticas públicas nesta área.

O Gipi atua no âmbito da Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão do Conselho de Governo, que, 
por sua vez, é órgão de assessoramento direto à Presidência da República.

O decreto de 21 de agosto de 2001,4 da Presidência de República, criou o Gipi, no âmbito da Camex,5 com 
as seguintes atribuições:

Art. 1o. Fica criado, no âmbito da CAMEX – Câmara de Comércio Exterior, o Grupo Interministerial de Propriedade 
Intelectual – GIPI, com a atribuição de propor a ação governamental no sentido de conciliar as políticas interna e externa 
visando o comércio exterior de bens e serviços relativos a propriedade intelectual e, especialmente:

I – aportar subsídios para a definição de diretrizes da política de propriedade intelectual;

II – propor o planejamento da ação coordenada dos órgãos responsáveis pela implementação dessa política;

III – manifestar–se previamente sobre as normas e a legislação de propriedade intelectual e temas correlatos;

IV – indicar os parâmetros técnicos para as negociações bilaterais e multilaterais em matéria de propriedade intelectual;

V – aportar subsídios em matéria de propriedade intelectual para a formulação e implementação de outras políticas 
governamentais;

VI – promover a coordenação interministerial nos assuntos que serão tratados pelo GIPI;

VII – realizar consultas junto ao setor privado em matéria de propriedade intelectual;

VIII – instruir e reportar matérias relativas à propriedade intelectual (Brasil, 2001a, Artigo 1o).

Em 6 de junho de 2013, o MDIC publicou a Portaria no 187, na qual adotou o regimento interno do Gipi. 
Neste regimento, além dos objetivos já indicados no decreto de 2001, foi explicitado no parágrafo único do 
Artigo 2o, que “matérias que envolvam direta ou indiretamente os direitos de propriedade intelectual (Brasil, 2013, 
Artigo 2o, grifos nossos).”

O Gipi é formado por representantes de vários ministérios, assim como da Casa Civil e da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos (SAE), da Presidência da República (Brasil, 2001, Artigo 2o). O Regimento Interno 
também estabelece que o INPI será ouvido nas reuniões do Gipi, sempre que a matéria for de sua esfera de 
competência (Artigo 9o do Regimento Interno). Além disso, a Secretaria Executiva da Camex, o INPI, a ANVISA 
e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) serão convidados para as reuniões plenárias do Gipi, 
nos assuntos atinentes à sua competência (Artigo 15, § 7o do Regimento Interno).

Não obstante ter sido criado no âmbito da Camex e ter como objetivo conciliar políticas nacionais e 
internacionais de PI que visam o comércio exterior, verifica-se, em sua prática, que o Gipi possui também 
relevante papel na política interna de PI e na defesa dos interesses nacionais no referido setor.

O trabalho desse grupo interministerial baseia-se:

(...) no equilíbrio entre os interesses de titulares e usuários do bem intelectual e na defesa dos interesses nacionais. Para tanto, 
cumpre realizar o acompanhamento da evolução do direito interno e internacional, operar o aprimoramento do quadro 
normativo, quando necessário, e providenciar o suporte para a inserção brasileira em acordos bilaterais e multilaterais, além 
de acordos de integração regionais, em matéria de direitos de propriedade intelectual, sem descurar da adequada promoção 
do exercício e da observância dos direitos de propriedade intelectual e difusão da cultura da propriedade intelectual.

3. Para mais informações, ver página do site do MDIC disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=3&menu=1779>. 

4. O Decreto de 2001 foi atualizado em 11 de abril de 2005 e 28 de julho de 2008.

5. A Câmara de Comércio Exterior (Camex) é um órgão do Conselho de Governo, que, por sua vez, é órgão de assessoramento direto à Presidência da República. 
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(...)

No âmbito nacional, subsidia a posição do poder Executivo para dezenas de propostas legislativas existentes e, sempre que 
demandado, elabora as propostas de seu interesse. Além do acompanhamento das proposições legais existentes, tratou ou vem 
tratando de outros assuntos. (Gipi, [s.d.]b, grifos nossos).

4  POLÍTICA DE AGÊNCIA VERSUS POLÍTICA DE GOVERNO: A IMPORTÂNCIA DO 
GIPI PARA A GOVERNANÇA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

Até a constituição oficial do Gipi, em 2001, encontrava-se uma situação de dispersão nas políticas de PI adotadas 
pelas diferentes agências governamentais e seus ministérios, sem observar uma política unificada em relação a esta 
temática. Este cenário culminou em diversos conflitos – ainda não sanados – entre as instituições nestes envolvidas. 

As incompatibilidades com os objetivos de políticas públicas relacionadas às “políticas de agência” foram 
minuciosamente estudadas por Peter Drahos (2010). Este autor pesquisou a atuação dos escritórios de marcas 
e patentes de diversos países, entre os quais o INPI. Nesta pesquisa, concluiu que os escritórios dos países 
pesquisados vêm desenvolvendo política de agência voltada para os interesses de seus clientes titulares de direitos, 
em detrimento dos interesses nacionais e da sociedade. Segundo o autor, os escritórios de patentes tornaram-se 
parte de rede de governança privada globalmente integrada, que serve aos interesses das empresas multinacionais.6 

De acordo com Drahos (2010, p.18-19), o modelo adotado pelos governos dos países pesquisados é o de 
autonomia financeira dos escritórios de marcas e patentes. É permitido a estes escritórios que permaneçam com 
todas as taxas pagas pelos titulares de direitos, ou parte destas, com a justificativa de que devem se manter às 
custas do que arrecadam. E por serem instituições que dependem – pelo menos em parte – das taxas pagas pelos 
serviços que prestam, sua percepção de imparcialidade na prestação de serviços públicos é mitigada.

Observa-se que a tendência já referida não é exclusividade dos escritórios de marcas e patentes. Esta é fruto 
do modelo organizacional das instituições e pode ocorrer em outras agências governamentais, com estruturas e 
funções semelhantes.

O Gipi, por meio de seu fortalecimento político – principalmente depois de sua constituição oficial em 
2001 –, veio auxiliar na modificação do cenário descrito anteriormente e na tentativa de construir no país uma 
política coordenada de PI; uma política de governo em contraste com a de agência descrita por Drahos (2010). 

Por possuir estrutura formada por integrantes de diferentes ministérios e profissionais capacitados 
tecnicamente para analisar questões referentes à PI, o Gipi pode auxiliar a fortalecer o posicionamento do Brasil 
perante o mundo. Tais características permitem, ainda, que se promova o exercício de política de PI que leve 
em conta interesses diversos ao propor políticas e estabelecer posições a serem seguidas externa e internamente. 

Com relação à política internacional de PI, uma mensagem sólida do país é essencial para que este consiga 
negociar acordos que atendam às suas necessidades. Um país em que cada ministério negocia individualmente, 
de acordo com sua conveniência e sua necessidade, os direitos de propriedade intelectual tornam-se suscetíveis 
de serem penalizados por maus acordos internacionais.7

No que tange às políticas nacionais de PI, é fundamental o exercício de uma política unificada de governo, 
pois esta tem maior chance de ponderar as necessidades de todos os setores da sociedade e de decidir o que é melhor 

6. No original: “(...) patent offices have become part of a globally integrated private governance network, which serves the interests of multinational 
companies, and that the Trilateral Offices of Europe, the USA and Japan make developing country patent offices part of the network through the strategic 
fostering of technocratic trust” (Drahos, 2010, contracapa). 

7. Esse ponto é abordado por Maskus e Reichman (2005), ao criticarem a falta de preparo e coesão dos governos dos países em desenvolvimento nas 
negociações internacionais sobre direitos de propriedade intelectual (PI). Para os autores, as fragilidades institucionais e organizacionais destes países criam 
tanto uma lacuna de conhecimento quanto um vazio de poder, devido à inexperiência e à falta de eficácia de tais países para gerir seus interesses na área 
de propriedade intelectual. A maioria destes Estados ainda não trata esta temática como parte integrante dos sistemas nacionais ou regionais de inovação, 
deixando-os sob a responsabilidade de seus escritórios de PI, ou fazendo concessões nesta área em troca de outras vantagens comerciais. 
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para o país, e não somente para determinado setor. Segundo o próprio Gipi, todo o trabalho do grupo baseia-se no 
equilíbrio entre os interesses de titulares e usuários do bem intelectual e na defesa dos interesses nacionais.8

5  O PAPEL DO GIPI NA COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROPRIEDADE  
INTELECTUAL: PROPOSIÇÃO OU DEFINIÇÃO?

No exercício de sua competência de coordenação entre ministérios e suas agências governamentais, no que tange 
aos assuntos de PI, o Gipi exerce função fundamental de:

• propor o planejamento da ação coordenada dos órgãos responsáveis pela implementação dessa política; e

• promover a coordenação interministerial nos assuntos que serão tratados pelo Gipi.

A função indicada anteriormente foi reforçada quando da publicação do Regimento Interno do Gipi e 
encontra-se entre os objetivos do grupo, como já mencionado no início deste artigo. 

As políticas de governo elaboradas pelo Gipi, que coordena as propostas de políticas de propriedade 
industrial executadas pelos ministérios, visam evitar impasses e conflitos entre órgãos governamentais. Como 
explica Denis Barbosa: 

Mesmo que ele não ainda tenha ganhado a robustez que seria necessária, mas a ideia de ter uma política de governo em 
propriedade intelectual – é uma coisa fantástica. Você tem políticas contrastantes, às vezes opostas, na área de Fazenda, 
na área da Saúde, na área da Agricultura e raramente uma perspectiva do Itamaraty como política própria, mas tem que 
compatibilizar de algum jeito. Isso é um grande incremento (Barbosa, 2012, p. 11).

O trabalho do Gipi é especialmente importante quando ocorrem situações de conflitos entre os órgãos do 
governo e questionamentos sobre a legalidade de medidas adotadas por órgãos que executam políticas de PI. Estes 
conflitos comprometem o trabalho desempenhado pelos órgãos envolvidos e geram insegurança à sociedade.

Ao reunir seus membros em grupos especializados para elaborar estudos, recomendações e propostas, bem 
como aportar subsídios – entre outras finalidades –, o Gipi atua no sentido de harmonizar posições e indicar 
caminhos alternativos.9 Por exemplo, em dezembro de 2008, este grupo interministerial emitiu posicionamento 
acerca da não patenteabilidade de medicamentos envolvendo novos usos, os polimorfismos, as novas formas 

8. Quanto à análise do papel do Grupo Interministerial da Propriedade Intelectual (Gipi) e da proposta legislativa para sua modificação, ver o capítulo Criação 
do Conselho de Direitos de Propriedade Intelectual (CODIPI) e o papel do Grupo Interministerial da Propriedade Intelectual (GIPI), p. 170 e seguintes do 
estudo “A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional”, coordenação: Deputado Federal Newton Lima Neto (PT-SP), maio de 
2013, Câmara dos Deputados - Brasília-DF, Centro de Estudos e Debates Estratégicos – CEDES. A proposta, entre outras iniciativas, retira o órgão da Camex, 
com a seguinte motivação: “Deixar a política dos direitos intelectuais, contudo, sob a coordenação da Camex, um órgão estritamente comercial, põe em risco 
desequilibrar as decisões do Poder Executivo Federal no que tange ao sistema de patentes e de direitos intelectuais do país. Corre-se o risco de não se avaliar 
com o devido cuidado outros direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, tais como os direitos de acesso à saúde, cultura, educação, 
e assim por diante, p. 172, 2013”. Tal proposta não integrou o Projeto de Lei (PL) no 5.042/2013, da Câmara dos Deputados, que transformou em proposta 
legislativa a maior parte das conclusões deste estudo – provavelmente por incidir na reserva de inciativa do Poder Executivo, como dispõe o Artigo 61, §1o, 
inciso II, alínea b da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e conforme precedentes reiterados do Supremo Tribunal Federal (STF).

9. Ao analisar os objetivos de outros grupos interministeriais nacionais e internacionais, verifica-se o objetivo em comum de centralizar expertises e esforços 
e alinhar posições entre órgãos do Executivo, com o objetivo de melhor representar e subsidiar o país nas negociações externas e em questões internas de 
interesses nacional e supranacional. Também se observa, na maior parte dos grupos pesquisados, outras atribuições similares às do Gipi, como a de formular 
e propor ações e políticas unificadas na área de competência do grupo.
Para exemplificar os grupos nacionais analisados e seus objetivos, verificam-se:

1) O Grupo Interministerial sobre Assistência Humanitária Internacional (GIAHI), que foi criado pelo decreto de 21 de junho de 2006 e reúne onze 
ministérios. Seus principais objetivos são coordenar os esforços brasileiros de ajuda humanitária internacional e formular propostas de projetos de 
lei que visem autorização lato sensu para ações humanitárias internacionais empreendidas pelo Brasil.

2) O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, criado pelo Decreto no 6.263/2007. Entre seus objetivos, encontram-se: orientar a elaboração, a 
implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima; apoiar a articulação internacional  necessária à execução de ações 
conjuntas, à troca de experiências, à transferência de tecnologia e à capacitação; e propor a revisão periódica do Plano Nacional sobre Mudança do Clima.

3) O Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes (GEIPOT), criado em 1965 e extinto em 2008. O GEIPOT tinha, entre outros, o objetivo de 
assessorar tecnicamente os órgãos do poder Executivo na formulação, na orientação, na coordenação e na execução da política nacional de transportes.

4) No plano internacional, pode-se citar como exemplo o grupo Interministerial britânico de IP enforcement, criado com o objetivo de unificar as 
posições intergovernamentais relacionadas à defesa e ao cumprimento dos direitos de PI.
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polifórmicas além de outras formas incrementais –, por não atenderem aos requisitos legais de proteção. Nesta 
questão, o posicionamento da Anvisa e do INPI tem sido conflitante.10 Tal posição do Gipi veio no sentido de 
harmonizar as divergências.

Verifica-se, entretanto, que as orientações do Gipi nem sempre estão sendo seguidas pelas agências 
governamentais que executam as políticas de PI.11 Tal fato vem sendo, por parte de alguns autores, objeto de 
crítica e questionamento da eficácia do trabalho desenvolvido pelo grupo interministerial. 

Nelson Brasil Oliveira (2011), vice-presidente da Associação Brasileira de Química Fina (Abifina), expõe 
sua crítica sobre o não seguimento das diretrizes emitidas pelo Gipi pelos órgãos do Executivo, explicando 
que a desarticulação da máquina pública pode ser vista por intermédio da desobediência de órgãos públicos 
às diretrizes de governo central. O autor cita como exemplo a não observância pelo INPI das orientações 
emitidas pelo Gipi:

Um caso emblemático é o do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que, na condição de órgão operacional da 
área de propriedade intelectual, deveria cumprir integralmente as recomendações formuladas pelo Grupo Interministerial 
da Propriedade Intelectual (Gipi) ou recorrer hierarquicamente contra elas, mas não simplesmente as desconhecer por 
completo em seus processos decisórios (Oliveira, 2011).

Em especial, vem sendo debatido se o papel do Gipi seria exclusivamente o de propor políticas – que 
poderiam ou não ser acatadas por órgãos executores –, ou se o grupo seria, de fato, o responsável por definir 
a política de PI brasileira. Este estudo preliminar tenta agora realizar alguma contribuição para esta discussão. 

De acordo com a apresentação do Gipi no sítio do MDIC, “a atuação deste órgão vai desde a definição da 
política de Governo para a propriedade intelectual até o apoio às negociações internacionais que envolvem direta 
ou indiretamente o tema” (Gipi, [s.d.]a, grifos nossos). 

Verifica-se que alguns autores corroboram com essa posição e defendem o papel do Gipi como grupo 
competente para definir política de PI. 

Segundo Vitor Albuquerque:
Assim, parece-nos clara, seja pela composição do grupo (formado apenas pelo mais alto escalão da Administração Pública 
Federal), seja pela redação da norma que o criou, a competência do Gipi para definir, em nome do governo brasileiro, a 
política de propriedade intelectual, no âmbito interno e internacional (Albuquerque, 2011). 

E também Jaguaribe e Brandelli:
(...) em matéria de propriedade intelectual, convém recordar, inicialmente, que tais posições são objeto de deliberação 
colegiada no Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (Gipi), que se ocupa da definição de políticas de propriedade 
intelectual (...) (Jaguaribe e Brandelli, 2007, p. 18, grifos nossos). 

Por sua vez, outros autores parecem entender que o órgão não tem competência para definir a política, mas, 
sim, para propor políticas e aportar subsídios para sua definição. Como corretamente nota Shadlen (2011b, p. 
108),12 a posição do Gipi não é vinculativa; é uma declaração de opinião. Este grupo interministerial em si é um 
fórum intragovernamental de discussão, e não um órgão formulador de políticas; não tem a capacidade jurídica 
de fazer valer seu consenso.

10. Entre o INPI e a Anvisa existe, ainda, divergência sobre suas competências no que tange ao exame das patentes de medicamento e sua anuência prévia por esta agência. 
A Advocacia-Geral da União (AGU) já emitiu dois pareceres jurídicos (Parecer no 210/PGF/AE/2009 e Parecer no 337/PGF/EA/2010) firmando seu entendimento sobre as atribuições 
da Anvisa e do INPI. Não obstante várias ações visando à harmonização de posições de tais órgãos – tais como a tentativa de harmonização de posições entre a Anvisa e o INPI 
pelo Gipi; um novo estudo de um grupo de trabalho interministerial acerca do tema; decisões judiciais manifestando-se acerca dos papéis da Anvisa e do INPI; e a Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) no 20/2013 definindo o que é considerado medicamento novo para a agência –, a divergência entre os órgãos parece continuar. Para Shadlen (2011a, 
p. 155), a falta de articulação e entendimento entre o INPI e a Anvisa acerca da legitimidade da agência proceder com o exame dos requisitos de patenteabilidade, quando da 
anuência prévia para a concessão ou não de patentes farmacêuticas, gera enfraquecimento das instituições envolvidas. Tal enfraquecimento é causado pela instabilidade nos 
exames, que gera insegurança jurídica entre os titulares de pedidos de patentes.

11. Como exemplo, pode-se citar o não acolhimento pelo INPI da mencionada orientação do Gipi acerca da não patenteabilidade de medicamentos envolvendo novos usos,  os 
polimorfismos, as patentes de seleção e a fórmula Markush.

12. No original: “In December 2008, the government’s Inter-Ministerial Group on Intellectual Property (GIPI) declared a “consensus” position against issuing patents on most 
incremental pharmaceutical innovations. In doing so, it was supporting ANVISA’s approach toward patent examination. Yet the “consensus” turned out to be inconsequential; 
GIPI’s position was not a directive that binds any actors but rather a statement of opinion. The GIPI itself is an intra-governmental forum for discussion and not a policymaking 
body; it lacks the ability to enforce its consensus” (Shadlen, 2011b, 108).
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A partir da análise dos objetivos atribuídos ao Gipi pelo decreto de 2001 e, posteriormente, pelo seu 
regimento interno, parece aos autores deste estudo que, com relação às políticas de propriedade intelectual, a 
função deste grupo interministerial é a de propositura e aporte de subsídios para a definição destas políticas. 
Não se encontra entre suas atribuições disposição que torne as deliberações, as propostas e os subsídios por parte 
do Gipi vinculantes e de adoção obrigatória por parte dos órgãos que executam as políticas de PI.

Pelo princípio da legalidade administrativa, positivada no Artigo 37, caput da Constituição Federal (CF) 
de 1988, a administração pública tem de atuar no âmbito da competência que lhe foi conferida e limitar sua 
atuação à forma que a norma lhe autorizar. Em outras palavras, a competência do Gipi está adstrita às atribuições 
definidas pelo decreto que o criou e por seu regulamento.

Na tentativa de esclarecer e delimitar quais as atribuições do Gipi com relação à política de propriedade 
intelectual nacional, não se está, neste trabalho, querendo defender a não observância das iniciativas e das 
políticas propostas pelo referido grupo. Entende-se ser de fundamental importância que as propostas e as ações 
relativas às políticas de PI aportadas pelo Gipi sejam analisadas atentamente e consideradas para adoção e 
definição como política de governo ou de Estado a ser seguida pelo país. Como já demonstrado, este é o 
grupo tecnicamente qualificado para tais funções e capaz de coordenar interesses interministeriais com relação à 
propositura e à adoção de política de propriedade intelectual. 

Entretanto, entende-se que falta ao Gipi institucionalidade que permita alçar suas propostas e seus aportes 
sobre políticas de PI à posição de serem diretas e obrigatoriamente ouvidas por quem define tais políticas. 
Os subsídios, os aportes e as propostas elaborados por este grupo interministerial deveriam ser levados em 
consideração por quem tem a competência para definir sobre tais políticas, com o poder de obrigar os demais 
órgãos a executá-las. É o que se espera levar à reflexão nesta análise.

6  DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DIRIMIR CONFLITOS ENTRE 
ÓRGÃOS DO EXECUTIVO

Com o objetivo de contribuir para a reflexão do papel do Gipi na governança da PI, versar-se-á sobre uma das 
formas pelas quais este grupo interministerial poderia adquirir institucionalidade para que suas propostas e seus 
aportes sejam ouvidos. 

O modelo do poder Executivo no país é unitário. O Artigo 84, inciso II, da CF de 1988, dispõe que é do 
Presidente da República a competência privativa da direção superior da administração federal, cabendo aos ministros 
somente o auxílio nessa questão, não participando eles das decisões privativas do chefe do referido poder (Barbosa, 
2002, p. 165).13

Pode-se, então, depreender que cabe ao chefe do Executivo a palavra final sobre a administração federal e 
as políticas de governo.

Ainda, é de competência do Presidente da República, de acordo com o Artigo 84, inciso IV, da CF de 1988, 
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. 

Pelo disposto anteriormente, parece aos autores deste trabalho que em questões de conflitos entre órgãos do 
Executivo com relação às políticas nacionais, tem competência o chefe do Executivo para dirimir tais questões. 
Por exemplo, a definição sobre as propostas e o aporte referentes às políticas de PI feitas pelo Gipi. 

Um dispositivo legal determinando que as propostas e as orientações do Gipi fossem encaminhadas 
diretamente para a Presidência da República para avaliação e definição seria uma forma de fazer com que as 
decisões deste grupo interministerial encontrassem vozes e ouvidos ativos e não sejam ignoradas, após tantos 
esforços conciliatórios.

13. Note-se que o mecanismo da delegação de poderes poderia atribuir ao Gipi alguma parcela de vinculatividade, observado o disposto nos Artigos 12 e 13 da Lei no 9.784, de 
29 de janeiro de 1999. Ver Barbosa (2002b, p. 65). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No estudo preliminar dos autores deste artigo, observou-se que o Gipi possui diversas funções relevantes na governança 
da propriedade intelectual nacional. Ao longo de seus anos de atuação, o grupo, entre outras funções, tem:

• contribuído para o fortalecimento de uma política de governo de PI no país;

• contribuído com propostas, aportes e subsídios para a elaboração e a definição de políticas de PI;

• centralizado as discussões políticas relativas à matéria; e 

•  harmonizado e coordenado os posicionamentos dos diversos ministérios e órgãos, no que diz respeito às 
políticas de PI.

Ainda que não se encontrem entre as atribuições do Gipi definir políticas de PI e vincular suas propostas e 
seus subsídios aos demais órgãos do Executivo, tais contribuições deveriam ser ouvidas e avaliadas atentamente 
por quem tem competência para definir e vincular as políticas públicas de PI do país. 
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta resultados preliminares do Inquérito Brasileiro sobre a Concorrência no Setor Farmacêutico 
Brasileiro (IBSCSF) sobre estratégias de ciclo de vida dos laboratórios farmacêuticos inovadores. A metodologia 
de pesquisa e a análise seguiram a seção correspondente do pioneiro Inquérito da Comissão Europeia sobre 
o Setor Farmacêutico, realizado entre 2008 e 2009. Outros aspectos da concorrência no setor farmacêutico 
brasileiro estão sendo estudados no IBSCF e serão divulgados oportunamente.

Após esta introdução, este trabalho apresenta na seção 2 as principais questões abordadas no Inquérito 
Europeu. A seção 3 discute o debate na literatura em torno das inovações incrementais/me-too. Na seção 
4, apresenta-se a metodologia e na seção 5, o resultado do levantamento das estratégias de lançamento de 
produtos de segunda geração no Brasil que incidem na amostra de medicamentos do IBSCSF. As conclusões são 
consolidadas na seção 6. 

2 O INQUÉRITO FARMACÊUTICO EUROPEU

Em março de 2008 a Comissão Europeia deu início a mais um de seus inquéritos setoriais, previstos no Artigo 17 
do Regulamento CE no 1/2003, desta vez sobre o setor farmacêutico. O inquérito foi motivado pela preocupação 
da comissão a partir de alguns indícios de que a concorrência no setor farmacêutico não estaria funcionando 
a contento: declínio da entrada de medicamentos inovadores na primeira década do novo século (27 por ano, 
contra quarenta no período 1995-1999) e atrasos na entrada de medicamentos genéricos. O setor responde por 
2% do produto interno bruto (PIB) da União Europeia (UE), o que significa um gasto de 430 euros/ano per 
capita,1 um valor que tende a crescer com o envelhecimento da população.

O Relatório Final do Inquérito (European Comission, 2009), lançado em julho de 2009, após um processo 
de consulta pública de dois meses com mais de setenta submissões de partes interessadas,2 identificou algumas 
estratégias adotadas por laboratórios farmacêuticos inovadores (LFIs) incumbentes para deter o avanço dos 
medicamentos genéricos. As principais são as seguintes.

* Os autores agradecem a excelente assistência de Mateus Siqueira Gomes e o apoio financeiro do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional 
(PNPD) do Ipea e do Ministério da Justiça, isentados dos erros que porventura tenham remanescido.
** Pesquisador em propriedade industrial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e pesquisador visitante do Programa de Pesquisa para o 
Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, Instituições e Democracia (Diest) do Ipea. Os pontos de vista e as opiniões 
emitidos pelo referido autor não refletem, necessariamente, o entendimento institucional do INPI sobre o assunto.
*** Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, Instituições e Democracia (Diest).
1. Para referência, as contas-satélites da Saúde no Brasil indicam uma participação de 1,9% das despesas com consumo final de medicamentos no produto 
interno bruto – PIB (IBGE, 2012). 

2. Associações de planos de saúde e de consumidores; laboratórios farmacêuticos genéricos (LFGs) e suas associações; órgãos governamentais (incluindo o 
Instituto Europeu de Patentes – EPO); cidadãos individuais e acadêmicos; escritórios de advocacia, consultores econômicos, advogados de patentes e suas 
associações; laboratórios farmacêuticos inovadores (LFIs) e suas associações; e outras associações e federações de empresas. A lista completa de contribuições 
encontra-se em: <http://goo.gl/hrTLJQ>. Acesso em: 31 jul. 2013.
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1) Estratégias defensivas de patenteamento, como o depósito de um grande número de pedidos de patentes em 
relação a um único medicamento (o chamado patent cluster ou patent thicket). Estas estratégias sobrepõem patentes 
incidindo sobre diversos aspectos comerciais de um mesmo medicamento (processos, novos sais, formulações, usos, 
combinações, polimorfos etc.) e aumentam a incerteza jurídica sobre o escopo da proteção àquele medicamento.

2) Disputas comerciais e litígios judiciais a respeito das patentes depositadas, sejam elas legítimas ou não. Quando fica 
caracterizado que o depositante da patente reivindicada na ação judicial de violação agiu de má-fé (em particular, 
se lhe era claro que a patente não tinha chance de ser concedida), diz-se que houve litigância predatória (sham 
litigation).

3) Acordos (judiciais ou não) em que dois LFIs, ou um LFI e um laboratório farmacêutico genérico (LFG), abandonam 
um litígio ou disputa sobre uma patente como contrapartida de algum tipo de favorecimento entre as partes, tais 
como o atraso da entrada de um genérico em troca de um pagamento ou concessão de licença de comercialização. 
O problema dos acordos judiciais com pagamentos reversos para retardar a entrada de medicamentos genéricos é 
ainda mais acentuado nos Estados Unidos, onde o primeiro laboratório genérico a derrubar uma patente listada 
no Orange Book3 goza de um período de exclusividade de seis meses, o que propicia a celebração de acordos com 
o LFI para dividir ganhos de monopólio neste período. O relatório do Federal Trade Commission (FTC, 2011) 
reporta que, em face da crescente ofensiva do órgão contra os acordos com pagamentos reversos,4 os laboratórios 
passaram a disfarçar as contrapartidas de diversas maneiras, por exemplo, com a concessão de licenças exclusivas 
de comercialização de genéricos (genéricos autorizados) do próprio medicamento ou de medicamentos não 
relacionados.5 Também a Comissão Europeia, dando prosseguimento ao Inquérito Setorial, adotou a recomendação 
de coletar anualmente todos os acordos patentários com efeitos nos Estados Membros da União Europeia, e tem 
registrado declínio no número de acordos potencialmente problemáticos reportados pelas partes ao longo dos três 
relatórios já anunciados (2010, 2011 e 2012).6

4) Outras estratégias de retardamento da perda de proteção de direito de propriedade intelectual, inclusive com 
a prestação de informações enganosas a autoridades ou manipulação das licenças sanitárias (autorizações de 
comercialização)7 ou do status de reembolso.8

5) Gestões junto a prescritores, sistemas de saúde e/ou administradores de reembolso de medicamentos com objetivo 
de convencê-los de que os medicamentos genéricos não seriam seguros.

6) Práticas de fechamento de mercado por meio de pressões junto a distribuidores para não comercializarem 
medicamentos genéricos, alegando a proteção legal de patentes em disputa na Justiça.

7) Estratégias de ciclo de vida, também conhecidas como evergreening por parte dos LFIs, pelas quais o LFI fomenta 
uma transição das prescrições dos medicamentos com patentes próximas de expirar ou ser invalidadas para 
medicamentos de segunda geração, derivados do medicamento original e também conhecidos como follow on (ver 
definição na seção 3), ainda sem genéricos – neste caso, os farmacêuticos não têm como fazer a substituição no 
momento da dispensação.

3. O Orange Book compila todas as patentes declaradas pelos LFIs como protegendo o medicamento autorizado pelo Food and Drug Administration (FDA), 
que é a agência responsável pela regulação sanitária dos medicamentos de uso humano nos Estados Unidos.

4. De 1999 a 2004 o FTC abriu processos contra laboratórios que tinham celebrado acordos judiciais patentários com essas características. Em 2003, no caso 
Cardizem, uma Corte de Apelações julgou tais acordos como ilegais per se. De 2005 até 2013, no entanto, vários processos deste tipo foram derrotados em 
Cortes de Apelação, até que a Suprema Corte, em decisão histórica no dia 17/6/2013, decidiu que casos de acordos judiciais como o do AndroGel (do LFI 
Actavis Inc.) deveriam ser julgados pela regra da razão, dando ganho de causa neste caso específico para o FTC, revertendo decisões anteriores da Corte 
Distrital e do XI Circuito Federal. Para mais detalhes, ver: <http://goo.gl/YSS66c>.

5. Foram 66 acordos com contrapartidas num universo de 212 submetidos ao FTC no período de 2004 a 2009 em cumprimento à Lei de Modernização do 
Medicare de 2003, que confere ao FTC poder para monitorar tais acordos de modo a prevenir danos ao sistema público de saúde norte-americano (FTC, 2011).

6. Para mais detalhes ver: <http://goo.gl/yPdLYv>.

7. A AstraZeneca incorreu nas duas práticas, condenadas pela Comissão Europeia (2010), com sentença confirmada pela Corte Europeia em dezembro 
de 2012. Para mais detalhes, ver: <http://goo.gl/PBdcCW> e <http://goo.gl/bCgKMr>. Segundo os autos do processo, a AstraZeneca prestou informação 
enganosa sobre a data das primeiras licenças sanitárias emitidas em território europeu para poder estender a duração do seu Supplementary Protection 
Certificate (SPC) e cancelou o registro do medicamento original, substituindo-o por um follow on, de modo a impedir a troca do medicamento por um genérico 
no momento da dispensação e prejudicar a importação paralela.

8. A Reckit Benckiser retirou do sistema de reembolso britânico o medicamento Gaviscon, cuja patente havia expirado, e manteve apenas o Gaviscon 
Advanced, ainda protegido. Isso induzia o prescritor desavisado a prescrever o follow on.
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O Inquérito Europeu está sendo replicado, com adaptações, no Brasil, pelo Ipea e pela Superintendência 
Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Na versão brasileira, foi realizado um esforço 
para quantificar o uso das estratégias de ciclo de vida. O relatório preliminar está em fase final de preparação, e 
o presente artigo antecipa, de forma resumida, o resultado deste esforço. 

Na próxima seção será contextualizado o problema do ciclo de vida à luz da defesa da concorrência. 

3 AS ESTRATÉGIAS DE CICLO DE VIDA E A DEFESA DA CONCORRÊNCIA

O Inquérito Europeu inicialmente lançou luz sobre os produtos follow on e sua relevância no mercado para, a 
seguir, examinar os mecanismos e as estratégias relacionadas ao patenteamento destes produtos.

A comissão entendeu os follow on como produtos de segunda geração, que são resultado de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) incremental, essencialmente baseados em produtos já existentes (primeiro produto) e 
que tenham essencialmente um modo de ação similar. Estes produtos secundários podem ter o mesmo princípio 
ativo (PA) da versão inicial (por exemplo, produtos secundários envolvendo inter alia novas formulações, formas 
cristalinas, tamanhos de partículas ou usos médicos) ou um PA diferente (por exemplo: combinações, sais, 
estereoisômeros separados de misturas ou metabólitos de um princípio ativo existente).

Os LFIs defendem que os avanços incrementais de medicamentos já existentes são importantes no sentido 
de promover uma expansão do arsenal terapêutico disponível para atender às necessidades de diversos grupos de 
pacientes. A pesquisa para a inovação incremental costuma concentrar-se em produtos com alto valor de venda 
(os chamados blockbusters), levando ocasionalmente a “produtos de segunda geração”,9 que podem ser tanto dos 
LFIs proprietários dos produtos de primeira geração como de outros LFIs competidores – neste caso, é comum 
chamar a estes produtos de me-too.

Por outro lado, os LFGs, seus órgãos de representação e as associações de consumidores têm, de maneira 
geral, criticado fortemente as estratégias de ciclo de vida de produtos de segunda geração. Eles se referem 
a estas práticas como evergreening e têm levantado preocupação com relação aos seus efeitos, em particular 
quando não há efeito terapêutico melhorado. Alegam ainda que alguns dos novos produtos apresentam 
pouca ou mesmo nenhuma inovação, e que eles servem primariamente para reter os ganhos financeiros dos 
primeiros produtos. Além disso, quando desenvolvidos por competidores, não ofereceriam grande impacto 
concorrencial para baixar preços.

3.1 O debate sobre follow on na literatura

Na literatura econômica, o embate teórico e empírico sobre os efeitos de bem-estar dos chamados me-toos é 
acirrado. Uma controvérsia entre Hollis (2004; 2005) e DiMasi e Paquette (2004) gerou duas sequências de 
artigos e manuscritos alternados. 

No primeiro artigo, em face do argumento tradicional de que os gastos em P&D que geram me-toos 
são desperdício, DiMasi e Paquette (2004) puseram-se a examinar dados sobre as tendências da 
velocidade com que a entrada do follow on ocorreu no mercado farmacêutico num grande número 
de classes terapêuticas (definidas por estrutura química ou modo de ação) ao longo do tempo e 
a natureza concorrencial do desenvolvimento deste tipo de medicamento. A amostra dos autores 
contempla os medicamentos primeiramente em suas classes, aprovados até 1998, e seus respectivos 
follow on aprovados até 2003. A partir delas, concluíram que o período mediano de “exclusividade” dos 
medicamentos pioneiros em suas classes caiu de 10,2 para 1,2 ano entre as décadas de 1970 e 1990.  

9. Os termos “produto de segunda geração”, “produto secundário”, “produto incremental” ou “produto follow on” serão considerados aqui como equivalentes 
e intercambiáveis.
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Portanto, o desenvolvimento de novas drogas se caracterizaria melhor como uma corrida do que por um modelo 
de imitação post hoc, e deste modo, a distinção entre medicamentos inovadores e me-toos não faria sentido. 
Os autores criticam também a proposta de que os medicamentos me-toos deveriam ser aprovados apenas se 
demonstrassem superioridade clínica às terapias existentes, pois: i) isso aumentaria a incerteza da aprovação da 
droga e, portanto, levaria menos firmas a entrarem no mercado; e ii) essa proposta criaria um alvo móvel para 
a aprovação de medicamentos, em que as firmas, disputando para serem as primeiras, de repente, descobririam 
que têm que conduzir ensaios clínicos comparando seus medicamentos com os primeiros entrantes.

Hollis (2004) critica a alocação de gastos em P&D incremental. Para o autor, na medida em que os me-toos sejam 
similares a medicamentos preexistentes,10 eles diminuem os incentivos à inovação em medicamentos pioneiros 
(inovações radicais) sem acrescentarem valor terapêutico, pois – citando a aceleração de entrada evidenciada por 
DiMasi e Paquette (2004) – criariam muito cedo uma concorrência quase tão forte quanto a dos medicamentos 
genéricos,11 reduzindo assim os retornos à inovação radical. Além disso, os me-toos desperdiçariam recursos 
que poderiam ser destinados a estes medicamentos de fato inovadores. Também o dado citado por DiMasi e 
Paquette (2004), que um terço dos me-toos teria sido considerado prioritário por conter valor terapêutico novo 
pelo Food and Drug Administration (FDA) para fins de registro, foi zombado por Hollis (2004), para quem isto 
significa que dois terços fracassaram nessa reivindicação.

Esses argumentos são retomados por Hollis (2005), que elabora em cima da própria crítica de DiMasi 
(2005) ao manuscrito anterior, e apresenta-os como comentários a DiMasi e Paquette (2004) na mesma revista. 
Estes comentários recebem uma tréplica na mesma edição (DiMasi e Paquette, 2005), que também retoma 
críticas de DiMasi (2005) ao manuscrito de Hollis (2004). O principal argumento de DiMasi e Paquette 
(2005) é emprestado de Scherer (1996): “Dados os longos tempos requeridos para descobrimento e teste de 
novas drogas, a busca por medicamentos inovadores pode acabar inadvertidamente resultando em um me-too, 
simplesmente porque outros lançaram seus produtos primeiro”, isto é, os investimentos que geram me-toos são 
muito mais paralelos aos inovadores do que sequenciais a eles. Além disso, DiMasi e Paquette (2005) chamam 
a atenção para a definição de me-too de um trabalho e de outro: a pesquisa anterior deles (DiMasi e Paquette, 
2004) se referia a aprovações de novas entidades moleculares ou de seus equivalentes biológicos por firmas 
concorrentes, não novas versões de drogas existentes, tais como isômeros ou novas formulações patrocinadas 
pela mesma firma pioneira. Os me-toos seriam quaisquer entrantes que não o primeiro numa classe definida por 
similaridade química ou mecanismo de ação e usos majoritários pretendidos.

3.2 O IBSCF e os medicamentos follow on

Tendo em mente a diferença entre as duas abordagens mencionadas na subseção anterior, o IBSCSF seguiu o seu 
inspirador europeu ao investigar a questão dos produtos de segunda geração lançados pelos próprios incumbentes. 
Estes produtos, lançados geralmente antes de expirar o prazo de validade do produto pioneiro da classe, visam 
muitas vezes manter o faturamento deste. Neste cenário, os LFIs poderiam enfraquecer a competição advinda de 
versões genéricas do produto original, uma vez que a participação de produtos de segunda geração no mercado 
tenderia a reduzir a margem de lucro esperada por futuros entrantes de genéricos. Mas vale notar que o objetivo 
neste caso não foi questionar o mérito da inovação incremental per se, mas sim revelar a prática e a extensão de 
lançamentos destes produtos no Brasil, enquanto estratégia concorrencial do mercado farmacêutico.12

10. Hollis (2004) adotou definição de me-too apresentada na Lei de Drogas Órfãs dos Estados Unidos, segundo a qual esses medicamentos teriam ação 
terapêutica similar ao inicial. O autor admite a ambiguidade da definição de me-too na literatura. DiMasi e Paquette (2005) reforçam que “não existe uma 
definição consensual de me-too”. 

11. A concorrência dos genéricos à geração de medicamentos inovadores não seria tão danosa por duas razões: i) eles entram numa fase bem posterior do 
ciclo de vida do medicamento pioneiro; e ii) não incorrem no mesmo nível de gastos de P&D que os me-toos.

12. Conforme mencionado na seção 2, a substituição do medicamento de primeira geração por um genérico pelo farmacêutico fica prejudicada na medida 
em que os prescritores deixam de prescrevê-lo, mas a condição para o lançamento do genérico é que haja disponível um medicamento inovador sem proteção 
patentária. Nos casos AstraZeneca e Gaviscon mencionados anteriormente, o LFI foi bem-sucedido na retirada do medicamento do mercado ou da lista de 
reembolso. No Brasil, a Resolução Anvisa no 35/2012, da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa garante a substituição do medicamento original como referência 
por um genérico ou similar, de modo que os genéricos passam a usar o novo medicamento de referência como comparador nos ensaios de bioequivalência.
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Assim, o propósito deste trabalho é investigar as estratégias de lançamento de produtos de segunda 
geração no Brasil que incidem na amostra de medicamentos do IBSCSF. Para efeito de equiparação, adotou-
se a definição de produto de segunda geração do Inquérito Europeu (European Commission, 2009, p. 351), 

já apresentada anteriormente.

4 METODOLOGIA

Os produtos follow on lançados no Brasil foram selecionados com base nos PAs listados na amostra do IBSCF (197 
PAs) e atendiam a três critérios: i) suas patentes primárias tinham data de primeiro depósito (data de prioridade) 
a partir de 1980; ii) estavam incluídos na lista de medicamentos de referência da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa);13 e iii) não eram associações (combinações).14 O objetivo foi reunir os produtos follow on 
decorrentes de P&D relativamente mais recentes e com potencial relevância para a entrada de genéricos. De acordo 
com estes critérios, foram identificados 94 PAs cujas patentes primárias pertenciam a um grupo de 28 laboratórios.

A partir do nome de cada laboratório, coletaram-se, na base de dados Newport (Thomson Reuters), todos os 
produtos lançados no Brasil pelo referido laboratório. Em seguida, foram selecionados, da lista obtida, aqueles produtos 
que continham os PAs ou seus derivados químicos e também pertenciam à amostra tal como definida acima.

Os produtos encontrados foram então classificados da seguinte forma:

a) como originais ou follow on: os produtos lançados na data mais antiga foram denominados de originais; 
os subsequentes, em datas posteriores, foram denominados de follow on;

b) de acordo com a geração de follow on: os produtos lançados na data imediatamente posterior àquela de 
lançamento do produto original foram denominados de “follow on de primeira geração (F-1)”; os que se 
seguiram depois, de “follow on de segunda geração (F-2)” e assim por diante; e

c) de acordo com sua categoria, com base nas informações disponíveis para aquele produto.15 Isto incluiu 
eventuais derivados do PA na forma de sais, hidratos, pró-fármacos, análogos estruturais, isômeros isolados, 
ou ainda produtos de combinações, mudanças de dose, novas composições ou formas farmacêuticas.

Vale ressaltar que este levantamento não incluiu o lançamento de medicamentos genéricos, similares ou 
inovadores de laboratórios concorrentes, portanto não se está falando aqui de me-toos na definição de Hollis, mas 
sim dos follow on estudados por DiMasi e Paquette (2004) e pelo Inquérito Europeu. Desta forma, contabilizaram-
se apenas os produtos secundários cujos PAs pertenciam ao mesmo LFI originalmente detentor de sua patente 
primária. O intuito foi investigar as estratégias de ciclo de vida abordadas em torno de um produto original 
lançado pelo mesmo LFI, excluindo-se quaisquer follow on de concorrentes relacionados àquele PA.

5 RESULTADOS

O levantamento recuperou 304 produtos, dos quais 137 (45,1%) foram produtos originais e 167 (54,9%) 
foram de follow on. 

Houve, em média, o lançamento de 1,7 follow on para cada PA. No conjunto de PAs que lançaram follow 
on, a média de lançamento foi de 3,3 produtos por PA.

13. Lista atualizada em 28/7/2009. Disponível em: <http://goo.gl/zXiX25>. Acesso em: dez. 2012.

14. Os produtos de combinações foram excluídos desta seleção, visto que esta categoria de produto é, ela própria, segundo a definição adotada acima, um 
produto de segunda geração.

15. Por exemplo, um produto original contendo um determinado fármaco na dose de 50 mg, na forma de comprimido, seguido imediatamente mais tarde por 
um produto contendo o mesmo fármaco na mesma forma farmacêutica, mas agora na dose de 100 mg, foi considerado como um follow on de dose. Apesar 
de, aparentemente, o único elemento novo neste caso ser a dose, os dados disponíveis não permitiram evidenciar outras eventuais mudanças no produto, 
como, a presença de polimorfos do PA original ou mudanças na composição farmacêutica.
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O lançamento de produtos de segunda geração no Brasil por laboratórios inovadores foi adotado para metade 
(51%) dos PAs da amostra. Este índice de lançamento foi superior àquele de 40% encontrado no Inquérito 
Europeu para uma amostra de medicamentos que perdeu a exclusividade entre 2000 e 2007. Vale ressaltar 
que cerca de 60% dos casos de litígios de patentes entre laboratórios inovadores e de genéricos examinados no 
contexto do Inquérito Europeu referiam-se a medicamentos que migraram da primeira para a segunda geração 
de produtos (European Commission, 2009, p. 367).

O gráfico 1 classifica os produtos de segunda geração de acordo com a sua categoria.16 Os resultados 
revelam que grande parte dos produtos da amostra lançados no Brasil é de combinações farmacêuticas (74) 
ou de mudanças nas doses (73), seguidas por novas formas farmacêuticas (18), composição de liberação 
modificada (14) e análogos estruturais (14). Sete casos referem-se a novas formas salinas e, por último, três 
casos a isômeros isolados.17

Deste conjunto, observa-se que uma grande proporção de produtos follow on (179 casos; 88,2%) é resultado 
da P&D na qual o PA original não foi quimicamente modificado; porém, outras estratégias foram adotadas, 
principalmente por meio da associação de um ou dois outros PAs ao medicamento original, no caso das 
combinações farmacêuticas, ou mediante mudanças na dose do PA, na forma farmacêutica ou na composição 
do medicamento. Em contraste, apenas 24 casos (11,8%) representam produtos nos quais o PA original foi 
quimicamente alterado, na forma de análogos estruturais ou, em menor número, na forma de sais ou no uso do 
isômero isolado a partir do PA original.

GRÁFICO 1
Produtos de segunda geração lançados no Brasil, de acordo com sua categoria
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Elaboração dos autores.

Os produtos de “combinação farmacêutica” foram classificados18 de acordo com os dois primeiros níveis do 
sistema de classificação anatômico-terapêutico-químico (ATC), da Organização Mundial da Saúde.19

Fica evidente, a partir da tabela 1, que os PAs que atuam no sistema cardiovascular representam os 
principais alvos de planejamento de novas combinações farmacêuticas, correspondendo a 70,3% (classes 
C09 e C10) do total desta categoria. Particularmente, mais da metade destes medicamentos (40 de 74) 

16. Alguns produtos se enquadraram em mais de uma categoria. Por exemplo, a combinação de uma nova forma salina de um dado PA foi classificada como 
produto de “combinação” e de “sal”.

17. Cabe salientar que, neste levantamento, não foi possível identificar eventuais casos de polimorfos. O motivo reside no fato de que, como polimorfos são 
diferentes formas cristalinas de um mesmo PA, estes recebem a mesma denominação do PA de origem. 

18. Com base no PA original.

19. Nesse sistema, composto de cinco níveis, as substâncias ativas são divididas em diferentes grupos, de acordo com o órgão ou sistema no qual elas atuam e com 
as suas propriedades terapêuticas, farmacológicas e químicas. Na entrada “classe” da tabela 1, a primeira letra corresponde ao primeiro nível (grupo anatômico 
principal), e os dois algarismos, ao segundo nível (subgrupo terapêutico/farmacológico). Disponível em: <http://goo.gl/9idDL2>. Acesso em: jan. 2013.
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compreende PAs que atuam no sistema renina-angiotensina, usados principalmente no tratamento da 
hipertensão arterial. Estes PAs foram associados com PAs da classe dos diuréticos, bloqueadores do canal 
de cálcio ou antilipêmicos.

TABELA 1
Classificação das combinações farmacêuticas da amostra

Número de 
combinações

Classe ATC do princípio ativo original
1o e 2o níveis¹

Classes de fármaco combinadas
(número de casos)

40 C09
Sistema cardiovascular/agente que atua no sistema 
renina angiotensina

Diurético (17)
Bloqueador de canal de cálcio (BCC) (14)
BCC + diurético (5)
Antilipêmico (4)

12 C10
Sistema cardiovascular/agente modificador de 
lipídeos

Agente modificador de lipídeos (8)
BCC (4)

7 J05
Anti-infecciosos para uso sistêmico/antiviral para uso 
sistêmico

Antiviral para uso sistêmico (7)

4 A10
Trato digestório e metabolismo/agente usado no 
diabetes

Agente usado no diabetes (4)

3 N04 Sistema nervoso/antiparkinsoniano Antiparkinsoniano (3)

3 R03
Sistema respiratório/agente para doenças obstrutivas 
das vias aéreas

Agente para doenças obstrutivas das vias aéreas (3)

2 S01
Órgãos sensoriais/preparações oftalmológicas 
(glaucoma)

Agente para preparações oftalmológicas (glaucoma) (2)

1 B01
Sangue e órgãos formadores de sangue/agente 
antitrombótico

Agente antitrombótico (1)

1 J01
Anti-infecciosos para uso sistêmico/antibacteriano 
para uso sistêmico

Antibacteriano para uso sistêmico + agente para desordens ácidas 
(úlcera péptica) (1)

1 N02 Sistema nervoso/analgésico Analgésico (1)

Elaboração dos autores.
Nota: 1 O primeiro nível se refere ao grupo anatômico principal e o segundo, ao subgrupo terapêutico. 

Uma série de vantagens terapêuticas pode explicar o maior interesse no planejamento de terapias de 
combinação, sobretudo na área cardiovascular. No tratamento da hipertensão, por exemplo, a monoterapia 
permite a normalização da pressão arterial em apenas uma fração de pacientes, de modo que a terapia de 
combinação é necessária em muitos pacientes para se obter um controle estrito da pressão arterial. Além disso, 
a coadministração em um único comprimido de dois ou três PAs simplifica o tratamento e melhora a adesão do 
paciente ao longo de um tratamento crônico.

Muitas vezes, a combinação resulta em sinergismo entre os PAs associados, de modo a obter o efeito terapêutico 
desejado com doses menores de cada PA, se comparado com o uso isolado de cada um deles. O uso de doses 
reduzidas, por sua vez, pode reduzir a incidência de efeitos colaterais e assim melhorar a tolerância ao tratamento.

No caso dos agentes anti-infecciosos, que nesta amostra correspondem a sete combinações para o 
tratamento da AIDS, a combinação pode dificultar ou retardar a resistência do agente infeccioso que ocorreria 
sob o tratamento com um único PA. 

As datas de lançamento dos produtos originais e secundários foram, em seguida, confrontadas com a data 
de primeiro depósito (data de prioridade) e de validade da patente primária do PA original. O objetivo foi 
estimar o prazo de entrada no mercado brasileiro destes produtos, tendo como marco temporal o depósito e o 
vencimento da patente que abrange o produto original.

A tabela 2 mostra que os produtos originais foram lançados, em média, 12,9 anos após o depósito da 
patente primária. Isto significa que restam em torno de sete anos para a exploração comercial destes primeiros 
produtos no Brasil, antes da expiração do prazo da patente primária. Vencido este prazo, observa-se ainda o 
lançamento de oito (5,5%) do total de 145 produtos originais.

Já para os produtos follow on da primeira à quinta geração, os prazos de entrada sobem, respectivamente, 
para 16,0, 16,7, 18,9, 17,2 e 16,8 anos. Ou seja, os prazos para a sua comercialização foram, aproximadamente, 
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entre um e quatro anos antes do vencimento da respectiva patente. Com referência ao lançamento do produto 
original, os prazos de entrada dos produtos follow on de primeira à quinta geração foram de 4,1 a 11,1 anos. 

Uma considerável parcela dos produtos follow on foi lançada após a expiração da patente. Isto corresponde 
a cerca de 20% a 30% da amostra para os produtos de primeira a quarta geração e a dois de quatro produtos 
de quinta geração. O prazo de lançamento dos produtos de segunda geração, geralmente alguns anos antes da 
expiração da patente primária, é considerado crítico para uma transição de vendas bem-sucedida do medicamento 
original para aquele de segunda geração. Cabe notar que a antecedência brasileira é muito maior que a observada 
pelo Inquérito Europeu, que registrou uma média de apenas um ano e meio antes da perda de exclusividade do 
medicamento original para o produto follow on ser lançado.

TABELA 2
Prazos médios de lançamento de produtos originais ou de follow on no Brasil, com referência à patente primária

Produto
Produtos lançados  
(números absolutos

Produtos lançados após  
expiração da patente Prazo médio de entrada do produto 

após depósito da patente primária 
(anos ± desvio-padrão)

Prazo médio de entrada após 
lançamento do produto original 

(anos ± desvio-padrão)(números absolutos) (%)

Original (total) 137 7 5,1 12,9± 4,7 -

Original (com 
follow on)

70 1 1,4 11,8 ± 5,3 -

Follow on

1a geração 63 16 20,3 16,0 ± 4,8 4,1 ± 3,6

2a geração 34 8 19,0 16,7 ± 5,2 5,5 ± 3,5

3a geração 29 13 31,0 18,9 ± 6,0 8,2 ± 3,9

4a geração 10 2 20,0 17,2 ± 5,6 7,3 ± 3,4

5a geração 4 2 50,0 16,8 ± 5,4 9,4 ± 2,5

Elaboração dos autores.

5.1 Proteção patentária dos produtos de segunda geração

Uma eficiente proteção patentária é necessária para obter a exclusividade de mercado tanto para os produtos 
inovadores quanto para os incrementais (follow on).20

Um LFI deposita um grande número de pedidos de patentes cobrindo não apenas a classe de compostos 
inovadora, mas também os produtos da inovação incremental. Assim, um produto de segunda geração pode 
ser protegido pela patente primária ou pelas patentes incrementais que surgem ao longo do ciclo de vida 
do produto. Vale notar que mudanças nas doses, formas farmacêuticas, novos usos médicos, assim como 
quaisquer outras modificações não irão desencadear um novo período de exclusividade para o produto 
original – uma patente incremental refere-se a uma invenção independente da patente primária da qual foi 
originada. Por exemplo, uma patente de segundo uso médico não volta a proteger o primeiro uso descrito em 
outra patente.21

Na medida em que a atividade patentária se intensifica nos últimos anos que precedem a expiração da 
patente primária, cria-se uma ampla rede de patentes correlacionadas (patent clusters), a qual se desenvolve no 
entorno da invenção original e dificulta a delimitação da matéria protegida quanto ao seu conteúdo e alcance. 

20. Cabe ressaltar que a proteção do resultado da pesquisa incremental deve atender aos requisitos legais de patenteabilidade de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial. Além disto, nem todos os produtos follow on lançados são objetos, necessariamente, de proteção patentária.

21. Um laboratório pode obter direitos de exclusividade sobre a comercialização de um produto incremental, embora o PA original e seus usos terapêuticos 
possam estar livres de proteção patentária. Este é o caso de um PA cuja comercialização está livre em virtude do vencimento do prazo de sua primeira patente, 
porém seu uso em uma combinação específica ainda está protegido por outra patente.
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Em função desta incerteza, o desenvolvimento de versões genéricas do produto original ou incremental torna-se 
mais difícil ou menos atrativo por laboratórios de genéricos.

A proteção patentária dos produtos follow on dessa amostra foi expressiva. Para os 94 PAs selecionados, 
foram identificados 817 pedidos de patentes depositados no Brasil pelo grupo detentor da patente primária, o 
que corresponde a uma média de 8,7 pedidos de patentes por PA. Este valor supera em cinco vezes a quantidade 
média de lançamentos de produtos follow on desta mesma amostra (1,7 produto para cada PA).

Este excedente revela algumas estratégias de inovação. Primeiro, a P&D em torno do produto original 
envolve diferentes linhas de investigação – por exemplo, novas combinações ou formas farmacêuticas, novas 
formas salinas, análogos ou polimorfos – que não necessariamente irão se converter em inovação. Em outras 
palavras, o escopo da P&D e de sua decorrente proteção patentária são mais amplos que o de produtos 
efetivamente lançados.

Cabe ainda salientar que patentes de processo ou de novos usos médicos não foram identificadas nos 
produtos da amostra. O motivo reside no fato de que ambos os tipos de patentes não protegem um produto 
propriamente, mas sim um método de produção do princípio ativo ou de seus intermediários (no primeiro caso) 
ou um uso para uma nova enfermidade (no segundo caso). Finalmente, um produto pode ser protegido por mais 
de uma patente.

Como discutido acima, os LFIs criaram um numeroso portfólio de patentes visando proteger o “entorno” 
da invenção primária e assim dificultar a entrada de concorrentes na área tecnológica em questão. Deve-se 
considerar ainda que, como se trata de uma atividade de caráter longo e arriscado, uma intensa atividade de 
P&D pode compensar os programas clínicos malsucedidos que porventura venham a ocorrer no futuro. Além 
disso, um pedido de patente é ainda uma expectativa de direito que, para se tornar um direito concretizado, 
depende da concessão do privilégio de exclusividade após o exame dos critérios legais de patenteabilidade. 

Por sua vez, laboratórios farmacêuticos concorrentes desempenharam uma considerável atividade de P&D 
e de proteção patentária. Foram 702 pedidos de patentes depositados no Brasil por outros laboratórios, o que 
corresponde a 46,1% da amostra analisada. Isto demonstra que os laboratórios concorrentes têm interesse em inovar 
partindo de um produto já conhecido por meio da P&D incremental, que não representa um salto tecnológico 
muito grande, mas que também demanda um nível de investimento bem menor que as inovações “radicais”. 
Contudo, o presente levantamento não incluiu os produtos secundários lançados por laboratórios concorrentes.

5.2 Análise

No Inquérito Europeu a estratégia de migração dos pacientes para os produtos de segunda geração, que subjaz 
ao movimento suprarreferido de patenteamento incremental, é vista com enorme preocupação, e um dos 
mecanismos aventados para coibir essa prática é impedir a retirada do produto original. No Brasil, a retirada de 
mercado do medicamento de referência é reparada apenas com a eleição de um novo medicamento comparador 
(referência). A Resolução da Anvisa no 35/2012, Artigo 11, parágrafo único, da Diretoria Colegiada (RDC) 
lista quatro possibilidades de substituição, e o Artigo 12 elenca o critério de seleção do novo medicamento 
comparador (Anvisa, 2012). Isto serve para preservar a existência do genérico, mas certamente não é o bastante 
para frustrar a migração dos pacientes do antigo medicamento de referência. Por sua vez, a regulação de preços 
de entrada da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) impede que o LFI use as mudanças 
de forma farmacêutica, combinações e dosagens para maquiar produtos e aumentar preços, mas, à luz do que foi 
relatado, não impede que o LFI use este novo produto para substituir o original, retirar o original do mercado 
e dificultar o acesso dos LFGs, que teriam que correr para registrar novos genéricos, mesmo que esses produtos 
novos não fossem protegidos por patentes. Assim, embora não aumente o preço em relação ao preço original, 
a CMED também não tem nenhum dispositivo para impedir que o LFI use o produto novo para esvaziar o 
mercado do medicamento de referência de primeira geração; se a CMED o tivesse, o LFI não seria capaz de deter 
a queda de preços advinda da concorrência dos genéricos. Já no âmbito antitruste, não se tem conhecimento 
de condenação de LFI por retirada de mercado do medicamento de referência. Quando a Comissão Europeia 
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tentou punir a AstraZeneca por ter feito isso com o Losec em três países europeus, a Corte Europeia rejeitou. 
Na verdade, a Europa também tem um mecanismo semelhante de proteção aos genéricos: desde 2005, um LFG pode 
pedir registro mesmo se o registro do medicamento de referência tiver sido retirado; a partir de 2002, as licenças de 
importação paralelas deixaram de ser revogadas automaticamente quando o medicamento de referência é retirado. 

Resta claro, portanto, que o combate a essas práticas no Brasil está adstrito a três entes reguladores: o 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a Anvisa e a CMED. O primeiro e a segunda podem, 
ao examinarem os pedidos de patentes, rejeitar pedidos de patentes por critérios de não obviedade – e de fato, 
números levantados no âmbito do IBSCF, e ainda inéditos, dão conta que o INPI é muito mais rigoroso na 
concessão de patentes incrementais que suas contrapartes norte-americana e europeia. A Anvisa poderia ainda 
complementar a RDC no 35/2012 com novas medidas para garantir o acesso do consumidor ao produto original. 
Algumas propostas possíveis seriam as seguintes:

• mudanças de forma farmacêutica, dosagem ou associações que não alterem as indicações terapêuticas 
devem adotar novas marcas;

• as marcas dos produtos de referência originais não podem ser descontinuadas antes da expiração da 
patente primária (e idealmente não antes de certo número de anos após esta expiração; por exemplo, três 
anos). Caso seja comprovado que o laboratório de referência está desabastecendo o mercado de produtos 
da marca original, um processo sumário de licenciamento compulsório da marca a um laboratório de 
similares (que já são atualmente bioequivalentes) poderia ser executado para garantir aos consumidores o 
acesso ao medicamento de marca original; e

• a CMED também poderia criar uma fila móvel para os medicamentos de segunda geração que não 
demonstrassem ganho terapêutico: a aprovação de preço desses medicamentos seria ultrapassada na fila 
de atendimento por qualquer genérico ou similar que ainda quisesse entrar. 

6 CONCLUSÕES

O lançamento de produtos de segunda geração no Brasil por laboratórios inovadores foi adotado para 
metade (51%) dos PAs da amostra, perfazendo uma média de 1,7 produto por PA. Grande parte destes produtos 
(88,2%) continha o princípio ativo na sua forma não modificada, principalmente na forma de combinações ou 
de mudanças na dose. A maioria dos produtos de combinação, por sua vez, corresponde a medicamentos usados 
no tratamento de distúrbios cardiovasculares, sobretudo na hipertensão arterial.

No Brasil, os medicamentos originais e os primeiros produtos incrementais foram lançados, respectivamente, 
em torno de sete e quatro anos antes de expirar o prazo da patente primária. Uma parcela dos produtos 
incrementais (20% a 30%) foi lançada após o vencimento deste prazo. A antecedência de quatro anos no 
lançamento dos produtos incrementais brasileiros é muito superior à observada na Europa, de apenas um ano e 
meio antes da perda de exclusividade do produto original.

Os LFIs lançam produtos de segunda geração no mercado com o propósito não apenas de ocupar a posição 
de vendas de seu próprio produto original, mas também de competir com versões genéricas dos LFGs.

A proteção patentária dos medicamentos originais e incrementais é feita por meio de depósitos de uma 
grande família de patentes correlacionadas, que segue durante todo o ciclo de vida do produto original e se 
intensifica nos últimos anos antes de expirar o prazo da patente primária.

A proteção patentária dos produtos de segunda geração compreendeu uma média de 8,7 pedidos de patentes 
por PA, cujo valor superou em cinco vezes a quantidade média de lançamentos no mercado destes produtos. 
Este excedente indica estratégias de inovação baseadas no depósito de uma ampla família de pedidos de patentes 
(patent clusters) visando proteger o entorno da patente primária.
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A participação de laboratórios concorrentes na P&D incremental foi expressiva, correspondendo a quase 
metade (46,1%) dos pedidos de patentes incrementais da amostra analisada. Isto indica que uma grande parcela 
da P&D incremental que gera depósitos de patentes no Brasil é pró-competitiva. Resta averiguar em que fase do 
ciclo de vida dos medicamentos de primeira geração foram depositadas estas patentes secundárias. Isto permitiria 
um posicionamento diante do debate entre Hollis e DiMasi sobre a conveniência ou não de se conceder patentes 
incrementais à segunda geração, e até mesmo a proposição de alguma regra adicional para as autorizações de 
comercialização na Anvisa ou para definições de preços de entrada pela CMED. O Relatório Final do IBSCF 
pretende dar uma resposta a esta indagação.

De maneira geral, o projeto IBSCF visa estudar os motivos que levam a atrasos na entrada de medicamentos 
genéricos e, consequentemente, a maiores gastos com medicamentos. Segundo o Inquérito Europeu, tais atrasos 
devem-se, em parte, a estratégias de patenteamento e de ciclo de vida de produtos adotadas por laboratórios 
farmacêuticos. 

Neste contexto, este trabalho investiga a prática e a extensão da proteção patentária e de lançamentos de 
produtos de segunda geração no Brasil, enquanto estratégia concorrencial do mercado farmacêutico. As medidas 
de política aqui propostas para compensarem essas estratégias concentram-se em três entes reguladores – Anvisa, 
INPI e CMED – e versam todas sobre como resguardar o medicamento original de sua extinção.
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A proteção pAtentáriA e A interAção empresA-ICT no sistemA fArmAcêutico  
de inovAção brAsileiro*
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo discutir em que medida o sistema de propriedade intelectual facilita ou dificulta 
a interação entre empresas e instituições científicas e tecnológicas (ICTs) no setor farmacêutico. Vários estudos 
realizados sobre este setor apontam-no como altamente competitivo a partir de fortes investimentos em 
atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e dependência dos direitos de propriedade intelectual como 
mecanismo de apropriação e competição internacional de suas empresas (Mckelvey e Orsenigo, 2001; Bastos, 
2005). Outro traço comum às analises do setor é que, ao longo da evolução do conhecimento científico e 
das oportunidades tecnológicas surgidas a partir dos anos 1970, as empresas líderes mostraram-se hábeis em 
incorporar as mudanças do ambiente externo, reforçando suas competências essenciais com a reorganização das 
atividades de pesquisa. Esta atitude levou a uma descentralização das atividades de P&D, antes organizadas de 
forma verticalizada nas empresas farmacêuticas, resultando em um aumento das parcerias, em especial, com 
universidades e centros de pesquisa.

Antes, os direitos de propriedade ou a proteção sobre o comportamento oportunista dos parceiros estavam 
garantidos através da integração vertical da P&D e dos contratos proprietários de propriedade intelectual. Agora, 
o arranjo institucional necessário para garantir a apropriação do conhecimento torna-se muito mais complexo, 
porque deverá ser feito de forma a contemplar ambas as partes desenvolvedoras da tecnologia – neste texto, a 
saber: a empresa e a ICT.

Dessa forma, busca-se responder às seguintes questões: quais as estratégias que norteiam a busca por novas 
possibilidades de organizar as pesquisas nas empresas farmacêuticas? Quais as implicações decorrentes para a 
proteção dos direitos? 

São apresentados os resultados do levantamento bibliográfico e de dados primários oriundos de pesquisa1 
realizada junto aos atores do sistema farmacêutico de inovação brasileiro sobre a relação empresa-ICT e seus 
diversos aspectos, entre eles o da proteção patentária. A pesquisa de campo consistiu na realização de entrevistas 
presenciais, baseadas em questionários semiestruturados, com nove empresas farmacêuticas nacionais, cinco 
empresas farmacêuticas multinacionais, onze pesquisadores de ICTs e três núcleos de inovação tecnológica 
(NITs). Estas entrevistas são parte de uma pesquisa mais ampla, que envolveu cinquenta atores (apêndice A) do 
sistema farmacêutico de inovação brasileiro, entre 2008 e 2010. Os principais temas abordados nas entrevistas 
foram: as atividades feitas em colaboração, os fatores de motivação e as estratégias de interação, o papel dos 
NITs, os principais desafios para a interação, a propriedade intelectual e a atuação do governo.

Os resultados apontam para uma série de obstáculos relacionados ao uso do sistema de patentes, tanto por 
parte das ICTs quanto das empresas, mostrando que o uso da propriedade intelectual como um instrumento 
facilitador das parcerias entre os atores é ainda incipiente no Brasil. É desnecessário lembrar que este trabalho 
é uma pesquisa exploratória, que fez entrevistas qualitativas com um universo limitado de atores e, portanto, 
seus resultados não podem ser generalizados. Porém, eles revelam importantes fatos estilizados, ilustrativos da 
complexidade do arranjo institucional para garantir a apropriação do conhecimento no setor farmacêutico. 

* As autoras agradecem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) no financiamento à realização da pesquisa de campo.
** Professora adjunta do Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
*** Professora associada do IE da UFRJ.
1. Os resultados obtidos são oriundos da pesquisa de tese de doutorado da primeira autora. A tese trata do relacionamento empresa-ICT no sistema 
farmacêutico de inovação brasileiro e incluiu a discussão sobre as implicações dos direitos de propriedade intelectual no setor farmacêutico e nas parcerias. 
Para maiores detalhes sobre a pesquisa e o questionário, consultar Paranhos (2010).
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Além desta introdução, este texto apresenta uma breve evolução da propriedade intelectual no Brasil (seção 2). 
Na seção 3, discute-se a interação empresa-ICT no sistema farmacêutico de inovação brasileiro. A proteção 
patentária no relacionamento empresa-ICT é debatida na seção 4, que também destaca os obstáculos à obtenção 
de patentes conjuntas e as estratégias para promoção da interação empresa-ICT e da proteção patentária. 
As considerações finais são apresentadas na seção 5. 

2 BREVE HISTÓRICO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

A propriedade intelectual teve início no Brasil em 1809, com a vinda da Coroa Portuguesa para o país. Em 1945, 
foi vetada a possibilidade de proteção a invenções das áreas alimentícias, farmacêuticas e químicas, situação 
que perdurou até a promulgação da entrada em vigor da legislação atual de propriedade industrial em 1996 
(Bermudez et al., 2000). Patentes, marcas, desenho industrial, segredo industrial são as principais formas 
de apropriação do conhecimento possíveis. A utilização de cada uma destas formas depende das características de 
cada área do conhecimento ou setor industrial. No setor farmacêutico, o principal instrumento de apropriação 
utilizado é a patente.

A mudança na legislação de propriedade intelectual brasileira ocorreu como consequência da adesão do 
país ao Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS), que, juntamente com outros 
acordos e a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), foi assinado na conclusão da Rodada do 
Uruguai, em 1994. O acordo TRIPS estabeleceu a ampliação do período de proteção patentária para vinte anos 
e a proibição de discriminação setorial2 na concessão de patentes nos países signatários. Assim como outros 
acordos estabelecidos nesta ocasião, os países em desenvolvimento teriam dez anos (1/1/1995 a 31/12/2004) 
para se adequar às regras do acordo TRIPS (WTO, 1994).3 Neste período, os países poderiam estabelecer um 
mecanismo, chamado mailbox,4 no qual os pedidos de patentes seriam depositados, contudo avaliados somente 
no final do período de harmonização. 

No caso brasileiro, a Lei de Propriedade Industrial foi promulgada antecipadamente, já em 1996 
(Brasil, 1996), voltando a permitir a proteção do conhecimento de produtos químicos e farmacêuticos antes do 
término do período de transição. O mecanismo mailbox foi estabelecido, porém com algumas especificidades que 
acabaram por gerar ainda mais obstáculos para o desenvolvimento do setor farmacêutico nacional. O governo 
decidiu não utilizar os dez anos do período de transição, mas somente dois anos (1996 e 1997), devido à pressão 
da indústria farmacêutica multinacional. 

Durante esses dois anos, todo depositante que tivesse obtido uma patente em qualquer outro país 
poderia requerê-la no Brasil para o período de patente ainda vigente no exterior, desde que não tivesse havido 
comercialização do produto em qualquer mercado e não estivessem sendo feitos efetivos esforços para a 
exploração do objeto da patente no país. Esta nova modalidade para se obter uma patente foi chamada de 
mecanismo pipeline. A decisão de conceder a patente no Brasil estaria relacionada somente à decisão favorável 
no primeiro depósito realizado no exterior, como disposto no Artigo 230 da Lei de Propriedade Industrial. 
Novos exames técnicos não seriam requisitados para estrangeiros, apenas para inventores nacionais (Artigo 231), 
o que representava um tratamento assimétrico entre os participantes. O mecanismo pipeline, portanto, 
permitiu a concessão de patentes retroativas, contrariando um dos princípios jurídicos mais importantes de não 
retroatividade da lei (Hasenclever et al., 2010). Analisando-se o Artigo 70.8 do acordo TRIPS, pode-se dizer que 
tal mecanismo, além de antecipar o prazo previsto pelo acordo, foi contrário às suas regras, as quais previam que 

2. O tratado anterior, regido pela Convenção de Paris, permitia a suspensão de direitos para as áreas em que os países signatários não se considerassem 
suficientemente desenvolvidos tecnologicamente para se beneficiarem do sistema de proteção patentária.

3. Vale mencionar que este prazo era diferenciado: prazo de adequação maior (16 anos) para países menos desenvolvidos e menor (10 anos) para países em 
desenvolvimento.

4. Cada país poderia decidir as regras para funcionamento do seu mecanismo mailbox, desde que seguido o objetivo geral. Para uma comparação entre as 
estratégias do Brasil e da Índia, ver Hasenclever e Paranhos (2013).
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os países deveriam ter uma infraestrutura adequada para receber e estocar os pedidos de patentes novos, dado 
que a área farmacêutica, desde antes da fundação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), não 
analisava patentes (Bermudez et al., 2000).

Os problemas relacionados a essa questão são extremamente relevantes em termos de capacitação industrial 
e tecnológica local. A concessão da patente é um prêmio pela ampliação desta capacitação. Todavia, o pipeline 
permitiu o patenteamento sem a necessidade de novos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
já que o prêmio pelo investimento em P&D fora concedido no primeiro depósito da patente em outros países 
(Hasenclever et al., 2010).

Junto com a liberalização comercial ocorrida no início dos anos 1990, a harmonização ao acordo TRIPS 
antes do fim de 2004 tornou o desenvolvimento das empresas farmacêuticas nacionais ainda mais difícil e 
dependente das empresas estrangeiras em termos de tecnologia e importação de insumos farmacêuticos ativos 
(IFAs) (Bermudez et al., 2000). O direito de exclusividade concedido pela patente pipeline aos produtores 
multinacionais e a falta de investimentos no setor farmacêutico nacional durante a década de 1990 dificultaram o 
desenvolvimento das empresas farmacêuticas nacionais, produtoras, quase que exclusivamente, de medicamentos 
similares.5 Com isto, até o início dos anos 2000, ocasião da regularização dos medicamentos genéricos, suas 
atividades concentraram-se, principalmente, na representação e comercialização de produtos de empresas 
multinacionais e na produção de medicamentos com patentes vencidas.6 

3 A INTERAÇÃO EMPRESA-ICT NO SISTEMA FARMACÊUTICO DE INOVAÇÃO BRASILEIRO

Nesta seção, apresenta-se brevemente uma visão do papel da interação empresa-ICT no sistema de inovação 
farmacêutico brasileiro, com base nos resultados obtidos a partir do questionário mencionado anteriormente.

O sistema farmacêutico de inovação brasileiro é formado por diversos atores, entre os quais se destacam as 
empresas privadas nacionais e multinacionais e as públicas –, as ICTs e o governo. Desde o final dos anos 1990, 
com a promulgação da Lei de Genéricos (Brasil, 1999), e mais fortemente a partir de 2003, com a implantação 
da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), o setor farmacêutico vem sendo objeto de 
preocupação do governo, em seus papéis de regulador, financiador e formulador de políticas. Contudo, apesar 
disto, ele ainda mostra um sistema de inovação incipiente. As empresas privadas nacionais têm aumentado, desde 
o final da década de 1990, a sua participação no mercado, especialmente por meio da produção de genéricos. 
Entretanto, são ainda as multinacionais que dominam o mercado. A participação das empresas públicas7 é 
estimada em torno de 30%. O que se faz hoje em termos de inovação é apenas a difusão de inovação estrangeira, 
e não a geração de inovação dentro do país, em que pese sua contribuição para o desenvolvimento e crescimento 
das empresas e um melhor posicionamento competitivo no mercado nacional. O foco do setor na produção de 
medicamentos genéricos, o pequeno tamanho da maioria das empresas, as limitações de recursos e o desinteresse 
das empresas multinacionais em investir em atividades de P&D no Brasil contribuem fortemente para explicar 
o baixo nível de inovações no setor farmacêutico do país.

5. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), medicamento similar é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, 
apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento 
de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do 
produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/conceito.htm#2.3>.

6. Todo o processo de harmonização ao acordo TRIPS e desenvolvimento do setor farmacêutico se deu de forma bastante diferenciada na Índia, que hoje 
possui empresas multinacionais e inovadoras atuando globalmente. Para mais detalhes ver Hasenclever e Paranhos (2013).

7. Ver lista dos laboratórios públicos brasileiros em Hasenclever et al. (2008).
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Por seu turno, as ICTs, ainda que disponham de uma massa de conhecimentos respeitável, definitivamente 
não estão preparadas para interagir com o setor empresarial, nem para difundir o conhecimento gerado 
internamente para a sociedade como um todo. Há falta de estrutura interna e seus NITs8

8 não estão totalmente 
preparados para funcionarem como instituições-ponte; há ausência do cargo de pesquisador nas universidades e 
de recursos de pesquisas que não sejam competitivos.9

As principais atividades colaborativas realizadas entre as empresas e as ICTs são de prestação de serviços, 
testes de caracterização de insumos e/ou produtos, que dependem dos equipamentos da universidade e do 
conhecimento técnico já disponível para serem desenvolvidos. Estas atividades são realizadas aleatoriamente e 
por um breve período de tempo, sem a agregação de muito conhecimento e pesquisa.

As empresas nacionais estão motivadas a cooperar devido ao conhecimento das universidades, à infraestrutura 
laboratorial e à possibilidade de financiamento governamental para a atividade de parceria. Já as empresas 
multinacionais buscam a possibilidade de acesso a médicos formadores de opinião por meio de estudos clínicos 
nos hospitais universitários como o principal fator motivador na busca de parcerias.

É interessante destacar o aparente paradoxo: de um lado, o conhecimento é o principal fator de motivação 
mencionado pelas empresas, mas, de outro, a principal atividade das parcerias realizadas são atividades de 
desenvolvimento experimental. De fato, o uso do conhecimento das universidades, segundo os entrevistados, 
dá-se majoritariamente por meio de consultoria às atividades analíticas e de testes que as empresas necessitam 
desenvolver, bem como sobre o conhecimento e o uso dos equipamentos para realizar estes testes. Por sua vez, 
na percepção dos pesquisadores das universidades, os principais fatores de motivação para colaboração com as 
empresas são a possibilidade de ver a aplicação de sua pesquisa chegar à sociedade e a obtenção de recursos para 
realizar a pesquisa. 

Ainda que exista motivação para empresas e universidades interagirem, o número de obstáculos presente 
no relacionamento é tão grande que a interação é desestimulada. O principal problema apontado (por cinco 
das nove empresas nacionais e duas das cinco empresas multinacionais) foi a burocracia morosa e ineficiente das 
universidades. Apesar do forte estímulo governamental a estas parcerias, não foi criado um ambiente propício a 
esta interação, que simplificasse regras e procedimentos da administração universitária, principalmente no que 
tange a sua relação com o setor privado. A criação dos NITs, proposta pela Lei de Inovação (Brasil, 2004), que 
visava justamente facilitar esta relação, foi feita de forma pouco planejada. Não foram dadas condições adequadas 
para as universidades, como disponibilização de auxílio financeiro para contratação de pessoal especializado e 
capacitado. A falta de planejamento criou grandes entraves à aproximação entre as empresas e as universidades, 
e ampliou as dificuldades que normalmente estão presentes neste relacionamento. 

Um segundo obstáculo apontado por duas empresas nacionais e duas multinacionais refere-se a um conjunto 
de fatores intrínsecos ao relacionamento empresa-ICT: a desconfiança, o distanciamento e a falta de diálogo 
existente entre pesquisadores e empresas. Em sistemas de inovação mais desenvolvidos e com maior experiência 
neste tipo de relacionamento, estes obstáculos são menores, mas, ainda assim, estão sempre presentes, devido 
às diferenças de ambiente, tempo, objetivo e visão das empresas e universidades.10 O desconhecimento e o 
distanciamento reforçam as diferenças entre as partes e levam a uma desconexão entre a pesquisa científica 
e as demandas de mercado. Em suma, há indícios que apontam que este obstáculo independe do ambiente 
institucional mais amplo do país no qual a relação está imersa, decorrendo, provavelmente, dos diferentes 
propósitos e missões da universidade e da empresa. 

O terceiro obstáculo presente nos relacionamentos empresa-ICT, ressaltado por duas empresas nacionais, 
é a dificuldade de negociação da propriedade intelectual no desenvolvimento de pesquisa conjunta e prestação 

8. Como será apresentado na subseção 4.2.

9. Ou seja, os recursos orçamentários para a pesquisa são muito pequenos ou inexistentes, e as universidades e os centros de pesquisa dependem de 
captação de recursos para este fim a partir da participação em editais das fundações estaduais de apoio à pesquisa ou do próprio governo federal. Como há 
concorrência para obtenção destes recursos, eles foram denominados “recursos competitivos de pesquisa”.

10. Este ponto foi constatado também na pesquisa sobre a relação empresa-ICT realizada no Reino Unido por Paranhos (2010).
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de serviços. A principal razão encontrada para esta dificuldade está na alta expectativa das ICTs em conseguirem 
uma grande quantidade de recursos extras com os licenciamentos (como será visto mais a frente neste artigo).

Outro obstáculo são as dificuldades encontradas para o escalonamento da pesquisa científica, realizada 
na bancada do laboratório, para uma etapa industrial. Isto ocorre devido à falta de uma malha de empresas 
emergentes de base tecnológica que possa realizar tais atividades para as empresas farmacêuticas e sirvam, assim, 
como uma ponte na parceria do setor empresarial com o acadêmico.

Entre os pesquisadores (quatro em onze), o principal obstáculo citado foi a dificuldade decorrente da gestão 
familiar das empresas brasileiras, o que resulta em baixos investimentos em P&D, em inexistência de estrutura 
interna capaz de colaborar com as universidades, falta de pessoal qualificado em P&D e falta de visão de longo 
prazo para a realização da pesquisa. Acredita-se que só o desenvolvimento do setor e a profissionalização das 
empresas permitirão superar estes obstáculos.

Diversos destes problemas e obstáculos enfrentados por empresas e ICTs ocorrem porque o governo 
estabeleceu o relacionamento universidade-empresa como foco central de suas estratégias para estímulo à 
geração de inovação no país. No entanto, o estímulo deveria ir principalmente para as empresas, já que este 
processo de inovação, em países desenvolvidos, apesar de se beneficiar das parcerias com as ICTs, é executado 
principalmente pelas empresas.11 Justamente em países periféricos, o governo deveria ter um importante papel 
de financiador junto às empresas nacionais que têm portes moderados e ainda disponibilizam poucos recursos 
para investimentos em inovação. De fato, segundo cinco das nove empresas nacionais, o financiamento do 
governo aumentou sua capacidade de realizar mais projetos em parceria, funcionando como um catalisador 
deste processo de aproximação com as universidades. No entanto, elas ainda se ressentem do limitado apoio 
governamental para o financiamento de suas atividades de P&D. 

Enfim, vários desses pontos estão relacionados à falta de planejamento do governo antes de iniciar o 
estímulo ao relacionamento universidade-empresa e à inadequada percepção da importância das parcerias 
para a inovação. As universidades não foram previamente organizadas, estruturadas e preparadas para 
interagir com o setor empresarial, não foi feita uma avaliação prévia das demandas empresariais de 
financiamento da inovação e não há um acompanhamento dos projetos em execução, para se saber da 
efetividade na utilização dos recursos. 

4 A PROTEÇÃO PATENTÁRIA NO RELACIONAMENTO EMPRESA-ICT 

Dada a reestruturação do sistema de propriedade intelectual em aspectos relacionados ao setor farmacêutico 
no Brasil, desde meados da década de 1990, ao se estudar este setor e a interação das empresas com as ICTs, 
pergunta-se em que medida este sistema facilita ou dificulta a promoção de tal interação. Nesta seção, os resultados 
obtidos junto aos atores do sistema farmacêutico de inovação brasileiro sobre esta questão12 são apresentados. 

Das nove empresas farmacêuticas nacionais13 entrevistadas, quatro possuem depósitos de patentes que 
contaram com parceiros externos, nominalmente, ICTs; três possuem depósitos sem parceiros externos e dois 
entrevistados não souberam responder. Nestes depósitos em parceria, quando empresas e ICTs participam 
conjuntamente do desenvolvimento do conhecimento patenteado, é comum que a divisão da propriedade se dê 
meio a meio, com cada uma das partes recebendo 50%. Porém, as empresas ressaltam que esta divisão varia de 
acordo com as ICTs envolvidas.

11. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (2013), mais de 60% na Europa e quase 70% nos Estados Unidos.

12. Como a patente é a principal forma de proteção do conhecimento na indústria farmacêutica e, por este motivo, é um dos principais indicadores de esforços 
inovativos praticados pelas empresas, o enfoque das questões relacionadas à proteção intelectual nesta seção será dado para a proteção patentária.

13. As subsidiárias das empresas multinacionais entrevistadas não depositam patentes no Brasil. Este processo é realizado pela matriz, envolvendo depósitos 
em vários escritórios de patente do mundo. 
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Entre os onze pesquisadores, quatro informaram ter pedidos de patente em parceria com empresas, porém, 
com situações diferentes de titularidade.14 Três pesquisadores informaram ter participado do desenvolvimento 
do conhecimento de patentes em parceria com empresas nacionais, mas não terem, eles ou as ICTs, entrado 
como titulares, nem como inventores em dois dos casos, pois a empresa considerou que a atividade não passou 
de uma prestação de serviço.15 Apesar de insatisfeitos com a situação, os pesquisadores acreditam que, pelo 
menos, a experiência foi boa e eles adquiriram novos conhecimentos.16 

No entanto, a inexperiência e a falta de estrutura nos dois atores acabam por tornar a questão da propriedade 
intelectual um grande obstáculo às parcerias. A seguir, são listadas as principais dificuldades enfrentadas por 
representes das empresas e das ICTs, e discutem-se as principais estratégias que estes atores vêm adotando para 
buscar ultrapassar tais obstáculos. 

4.1 Obstáculos à obtenção de patentes conjuntas

Quatro entrevistados das empresas nacionais identificaram a demora do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) como o principal obstáculo da questão da propriedade intelectual no Brasil. A demora no 
processo de avaliação do INPI também já é considerada “normal”, ainda que maléfica para os processos de 
inovação das empresas e o desenvolvimento do setor. As razões citadas são várias. Uma delas é que a demora na 
concessão das patentes bloqueia o uso de conhecimento. Um dos entrevistados ressaltou também a dificuldade 
enfrentada e o processo de aprendizado necessário para se escrever um pedido de patente. As empresas 
utilizam-se de escritórios especializados para auxiliá-las a montar um pedido mais completo possível, que proteja 
seu conhecimento da forma ampla; entretanto, a contratação destes serviços é considerada cara. 

Também, para os pesquisadores (quatro em onze), o principal obstáculo relacionado à propriedade 
intelectual é a demora do INPI. No entanto, os entrevistados relataram uma dificuldade grande relacionada a 
escrever a patente. Um dos pesquisadores ressaltou que todos, empresas e ICTs, ainda estão aprendendo a lidar 
com o assunto. 

Outro obstáculo é que as universidades públicas, que são as mais frequentemente buscadas pelas empresas, 
possuem uma estrutura bastante burocrática e não preparada para o relacionamento com o setor empresarial, 
pois são muito morosas e rígidas para as decisões sobre a propriedade intelectual, assim como, para a execução 
dos recursos dos projetos. A criação dos NITs se deu para ajudar nestes processos; porém, a estrutura e as regras 
das ICTs não mudaram, o que faz com que os empecilhos permaneçam. 

Além disso, a grande expectativa criada pelas ICTs, de que o licenciamento de tecnologias seria sua fonte 
alternativa de renda e resolveria suas dificuldades de financiamento, leva também a posicionamentos divergentes 
entre as empresas e as ICTs sobre as expectativas acerca do valor dos ativos. Desta forma, as negociações de 
licenciamento de tecnologias desenvolvidas nas ICTs tendem a demorar demasiadamente, já que estas querem 
um retorno muito alto, e as empresas, por seu turno, querem pagar um preço mais baixo. Estes problemas são 
também notados nas negociações dos contratos de prestação de serviços. Por um lado, as empresas reclamam 
que os pesquisadores querem ter direito sobre conhecimentos gerados na prestação de serviços. Por outro lado, 
os pesquisadores dizem que as empresas utilizam-se de cláusulas nos contratos, definindo a atividade como 
prestação de serviço, para que não se tenha que pagar royalties à ICT quando o produto chegar ao mercado. 

No entanto, os problemas relacionados à propriedade intelectual não se resumem à negociação, mas também 
à qualidade da patente, devido à inexperiência e à preocupação em aumentar o número de patentes disponíveis, 

14. Atualmente, pela Lei de Inovação (Artigo 13), o pesquisador não aparece mais como titular da patente, mas, sim, a ICT. Ele entra na divisão dos royalties 
recebidos caso a patente seja licenciada, recebendo de 5% (no mínimo) a um terço (no máximo) dos ganhos econômicos auferidos pela ICT. Os casos 
mencionados podem envolver patentes depositadas antes da regulamentação da Lei de Inovação.

15. A ICT recebe, em troca, pagamento da prestação de serviço ou de custeio de pesquisa, mas não investimento em pesquisa.

16. Atualmente, a prática dos pesquisadores é, cada vez mais, buscar o apoio dos NITs no início da conversa com as empresas, para elaboração de contratos 
que evitem tais desentendimentos. 
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como se esta medida fosse suficiente para trazer mais recursos para a ICT. A baixa qualidade das patentes e a 
publicação precoce, como os entrevistados lembram, acabam por impossibilitar potenciais projetos de parceria. 

Por fim, ressalta-se que o estímulo do pesquisador acadêmico em procurar a empresa acaba sendo menor 
que o estímulo da empresa em buscar a parceria. Isto porque, por um lado, o reconhecimento no meio acadêmico 
ainda se dá pela prioridade na revelação dos resultados (princípio da universalidade do conhecimento), que 
acaba sendo de certa forma prejudicada ou atrasada pela parceria quando seu objeto for patenteado. Além disso, 
um pesquisador pode ser fortemente reconhecido sem nunca ter interagido com uma empresa, já que este não é 
considerado um fator de avaliação no meio acadêmico-científico. As empresas, por outro lado, principalmente 
as farmacêuticas competem por inovação e, por isso, necessitam de novas fontes de conhecimento, de novas 
tecnologias e substâncias para geração de medicamentos melhorados ou novos para sua sobrevivência. Por isso, 
segundo os entrevistados, a motivação e a busca por parcerias devem ser principalmente dirigidas pelas empresas. 

4.2 Estratégias para promoção da interação empresa-ICT e da proteção patentária

A ausência de regras preestabelecidas nas ICTs, que ofereçam maior segurança aos pesquisadores e viabilizem uma 
troca mais direta e produtiva com as empresas, aumenta a incerteza e a insegurança nestes processos. Somadas 
à desconfiança histórica existente no mundo acadêmico em relação ao mundo empresarial, esta incerteza gera 
grandes dificuldades aos processos de negociação. Além disto, a falta de conhecimento das empresas sobre o 
mundo acadêmico e a ausência de profissionais especializados para a interação também atuam negativamente para  
as parcerias. Para buscar sanar tais problemas, empresas e ICTs têm buscado o estabelecimento de estratégias  
para a promoção das parcerias e melhores negociações sobre os direitos intelectuais.

Nas ICTs, foram criados, a partir da Lei de Inovação, os NITs, que têm a função de facilitar a aproximação 
entre ICT e setor empresarial, auxiliando nas negociações e estabelecimento de contratos. Segundo as empresas, 
apesar de ainda não totalmente estruturados, os NITs já são vistos como um primeiro passo no sentido da melhora da 
estruturação das ICTs para as parcerias. Não somente no auxílio às questões de propriedade intelectual, como também 
na divulgação do conhecimento disponível que possa ser de interesse das empresas. Entre os pesquisadores, a opinião 
é de que a criação dos NITs veio facilitar em muito o processo de patenteamento, já que estes contam com pessoas 
especializadas que sabem cuidar destes assuntos de forma mais apropriada que os pesquisadores em si. Auxiliam os 
pesquisadores na formulação da patente, na questão da inventividade, de anterioridade, e todos os fatores que devem 
ser considerados ao se fazer um depósito de uma patente que tenha potencial para ser licenciada no futuro. 

No entanto, a estruturação destes NITs ainda é bastante incipiente. Os NITs necessitam de uma gama extensa 
de capacitações para poderem de fato apoiar a comercialização da pesquisa acadêmica. Entre estas capacitações, 
a literatura destaca habilidades para proteger a propriedade intelectual, para desempenhar exigências técnicas e 
comerciais do registro de propriedade intelectual, para comercializar a invenção acadêmica junto a potenciais 
licenciadores e investidores (marketing dos ativos tecnológicos), e para negociar contratos e desenvolver novos 
negócios (Siegel, Waldman e Link, 2003). Segundo os NITs entrevistados, aquele que foi criado há mais tempo, 
afirma já ter conseguido identificar os principais problemas e possuir regras e procedimentos estabelecidos que 
facilitem a interação. Seu principal diferencial é o acompanhamento de todo o desenvolvimento da parceria: a 
apresentação entre as partes, a formalização do contrato, o desenvolvimento do projeto, o depósito de patentes e, 
quando for o caso, o licenciamento da tecnologia. Porém, os outros dois ainda estão estruturando-se, aprendendo 
ao fazer e descobrindo os melhores caminhos para seu estabelecimento e atuação, auxiliando os pesquisadores e 
as empresas a se aproximarem e interagirem. Em dois dos NITs entrevistados, há, ainda, o auxílio de profissionais 
externos especializados na redação e busca de patentes, denotando ausência de capacitações para lidar com todas 
as etapas do processo, o que mostra que a estrutura do NIT ainda não é completa.

O grande desafio que se coloca aos NITs é que essas capacitações não são fáceis de serem adquiridas e, em 
geral, constituem-se de processo de aprendizagem no processo de trabalho17 e não estão disponíveis na literatura 

17. Através do aprender fazendo. 
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(Siegel, Waldman e Link, 2003). Nas entrevistas realizadas, citou-se o exemplo das dificuldades relacionadas à 
gestão dos ativos intangíveis, pois os profissionais que atuam nos NITs são, em sua maioria, profissionais das 
próprias ICTs que não possuem conhecimento e expertise sobre o mercado e suas demandas. Desta forma, têm 
visão limitada em relação ao potencial de licenciamento e comercialização que as pesquisas acadêmicas e científicas 
podem ter. Esta limitação traz dificuldades na decisão sobre quais resultados de pesquisas a ICT julgará ou não 
serem relevantes patentear. 

Pelo lado das empresas, a principal estratégia tem sido aproximar seu departamento jurídico aos NITs para, 
a partir de conversas e negociações, chegar-se a um denominador comum. O principal facilitador tem sido a 
persistência, compreensão sobre as diferenças e disposição para realizar a parceria. Os relatos indicam que o primeiro 
contrato tende a ser mais complicado e demorado, mas, a partir da segunda vez, o processo é mais fácil e ágil.

Além disso, as associações empresariais também começaram a organizar-se no sentido de fazer levantamentos, 
estudos e discussões para o estabelecimento de rotinas que facilitem o estabelecimento das parcerias com 
ICTs. Um exemplo é visto na Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas 
Inovadoras (Anpei), que criou o Comitê Temático – Promovendo a Interação ICT-Empresa, com o objetivo 
de: caracterizar as interações entre ICTs e empresas no país, identificar as práticas, oportunidades e desafios 
às interações e consolidar e difundir macrodiretrizes para a promoção da interação ICT-Empresa. A partir de 
uma pesquisa de campo com empresas, pesquisadores e ICTs e do mapeamento e organização das questões, o 
comitê elaborou um guia de boas-práticas para a interação. Neste guia, a questão da propriedade intelectual e, 
especificamente, das patentes, está bastante presente nos diversos temas apresentados, como no resultado de 
parcerias, fonte de informação, deduções fiscais e negociações de contratos (Anpei, 2012). 

Certamente, ainda faltam regras claras e um diálogo mais produtivo entre os atores. No entanto, os casos de 
sucesso, apesar de não serem muitos, servem de exemplo e estímulo à maior interação entre o setor empresarial 
e o acadêmico-científico. 

5 CONCLUSÕES

A mudança do sistema de propriedade intelectual para harmonização ao TRIPS não promoveu efeitos muito 
positivos sobre o desenvolvimento do setor farmacêutico brasileiro, pelo contrário, gerou diversos empecilhos ao 
processo. Além disso, o sistema de propriedade intelectual não tem promovido ou facilitado o desenvolvimento 
da inovação no setor por meio de maior interação entre empresas e ICTs, ainda que possa ser uma ferramenta 
interessante para a promoção das parcerias.

A grande demora das avaliações de patentes pelo INPI é o maior obstáculo apontado por pesquisadores das 
ICTs e por atores das empresas. Destaca-se também o processo de difícil negociação de contratos sobre a propriedade 
intelectual das parcerias, que dificulta ainda mais a interação devido às expectativas distintas dos atores, em parte, 
também resultado do desconhecimento do processo. Os grandes resultados esperados, oriundos de licenciamento, 
não se concretizaram e, hoje, as ICTs já se questionam sobre a quantidade de patentes que possuem e os custos que 
estas trazem em consequência da ausência de gerenciamento adequado dos seus ativos intelectuais. 

No entanto, mesmo assim, o estímulo exacerbado ao patenteamento continua a se ampliar. Mais recentemente, 
os órgãos de avaliação das ICTs (como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes 
e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq) passaram a levar em consideração 
as patentes como indicador de produção acadêmica. Mas o fato de ainda não haver critérios para se considerar 
a patente como um indicador de produção tecnológica e o único critério existente ser apenas a necessidade do 
depósito acabam por incentivar pedidos que não necessariamente serão licenciados ou sequer aceitos devido a 
problemas de ausência dos requisitos básicos (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) e irrelevância 
de mercado.

Por fim, pode-se dizer, então, que há um fraco uso do sistema de propriedade intelectual como propulsor das 
parcerias empresa-ICT, da geração de inovação e do desenvolvimento do país. A questão da propriedade intelectual 
acaba aparecendo mais como um obstáculo que um facilitador do relacionamento empresa-ICT. Tanto do lado das 
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empresas quanto das ICTs, é necessária uma maior capacitação para formulação das patentes. Além disso, dado o 
longo período que o Brasil não realizava análise de patentes no setor farmacêutico, sua estrutura atual ainda impede 
atuação menos demorada do INPI na análise das patentes, hoje estimada em oito anos para o setor.18
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APÊNDICE A

Atores entrevistados

QUADRO A.1
Categoria, quantidade e localização dos entrevistados

Categoria Quantidade Localização

Empresas farmacêuticas nacionais 9 São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás

Empresas farmacêuticas estrangeiras 5 São Paulo e Rio de Janeiro

Empresas de pesquisa farmacêutica 3 São Paulo e Rio de Janeiro

Empresas de insumos farmacêuticos 3 São Paulo e Rio de Janeiro

Constract Research Organisations (CROs) 3 São Paulo

Laboratórios públicos oficiais 2 Rio de Janeiro

Pesquisadores 11 São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina

NITs 3 São Paulo e Rio de Janeiro

Instituições governamentais 5 Brasília e Rio de Janeiro

Outros atores 6 São Paulo e Rio de Janeiro

Elaboração das autoras.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo avaliar a relação entre a apropriação tecnológica e o desempenho exportador 
das firmas industriais brasileiras.

A correlação entre inovação e exportações foi amplamente apresentada na literatura internacional. Empresas 
inovadoras tendem a ser mais intensivas em exportações, em comparação com as empresas que não inovam. 
Soma-se a isto o fato de que tanto as empresas exportadoras quanto as inovadoras são, em geral, maiores, mais 
produtivas e mais intensivas em mão de obra qualificada. 

Além disso, se uma empresa não somente inova, mas também protege os resultados destas inovações, este 
diferencial de competitividade pode se tornar ainda mais significativo, pois a apropriabilidade pode aumentar 
sua liderança de mercado e consolidar vantagens monopolistas. A proteção de tecnologias no mercado interno 
pode fortalecer a capacidade competitiva das empresas em território nacional, melhorando a sua capacidade 
de atuar também no exterior. Se esta proteção envolve os mercados externos – por exemplo, pelas patentes 
concedidas em outros países – a empresa consolida vantagens monopolistas no exterior, podendo aumentar o 
seu desempenho exportador.

Além desta introdução, a seção 2 apresenta uma breve revisão de literatura sobre inovação, apropriabilidade 
e exportações. A seção 3 discute a relação entre inovação e exportações no Brasil. Na seção 4, debate-se a relação 
entre apropriabilidade tecnológica e exportações, detalhando quais métodos de proteção das inovações estão 
correlacionados com o desempenho exportador de firmas brasileiras. Na seção 5, são apresentadas as conclusões finais. 

2 INOVAÇÃO, APROPRIABILIDADE E EXPORTAÇÕES 

O Princípio das vantagens comparativas, elaborado por David Ricardo, pode ser considerado o ponto de partida 
dos estudos sobre os determinantes da competitividade internacional. As vantagens comparativas das nações 
seriam atribuídas às diferenças nos custos de produção, à disponibilidade de fatores e à produtividade do 
trabalho, as quais dependem da tecnologia usada durante o processo de produção. Desse modo, cada país se 
especializaria na produção em que é relativamente mais eficiente.

Posteriormente, a moderna teoria do comércio internacional modificou a explicação sobre a origem das 
vantagens comparativas, diferenciando os países de acordo com a dotação relativa dos fatores de produção. 
Ao contrário do modelo clássico, no qual os coeficientes técnicos de produção são fundamentais para explicar as 
diferenças de custo e o padrão de comércio, o modelo de Heckscher-Ohlin assume a mesma função de produção 
para os países envolvidos no comércio internacional. Este modelo considera que os países utilizam tecnologias 
semelhantes e produzem bens transacionáveis   equivalentes, diferenciando-se apenas em relação à abundância 
relativa de fatores.

Ao longo do tempo, esses modelos receberam severas críticas, especialmente por desconsiderarem a 
importância de investimentos em inovação na capacidade competitiva das firmas. A revisão destas premissas levou 
ao surgimento de novas explicações para o comércio internacional, que incorporaram a importância da inovação 

* A autora agradece à equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pela disponibilidade de dados. Especificamente a Alessandro Pinheiro, 
gerente da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) do IBGE, por seus esclarecimentos, e a Glaucia de Sousa Ferreira, por sua assistência na estruturação 
das bases de dados.
** Técnica de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
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tecnológica como um fator determinante da competitividade. Em especial, a abordagem neoschumpeteriana 
destaca a existência de assimetrias entre as empresas em relação às suas capacitações tecnológicas, considerando-as 
o principal fator para a promoção de vantagens competitivas. Os autores desta vertente assumem que as empresas 
têm desempenhos econômicos, financeiros e tecnológicos desiguais, e utilizam processos tecnicamente diferentes 
para a produção de bens. Além disso, esta abordagem considera que a geração, aquisição e difusão de tecnologias 
são processos que envolvem custos expressivos para as firmas. 

Em um trabalho pioneiro, Posner (1961) argumentou que, quando as empresas desenvolvem um novo 
produto, criam um monopólio até à entrada de imitadores no mercado. O autor sugeriu que a mudança técnica 
criada em um país induz o seu comércio até que o resto do mundo imite esta inovação. O trabalho de Posner 
permitiu o desenvolvimento de conceitos que serviram de base para a teoria dos hiatos tecnológicos. Esta explica 
o fluxo de comércio internacional por meio de vantagens absolutas, que seriam os principais determinantes do 
comércio internacional, responsáveis   pela maior parte dos fluxos de comércio ao longo do tempo. A existência 
de diferenças tecnológicas entre as nações seria responsável pela exportação de novos produtos por parte dos 
países líderes, com mais preço e desempenho, enquanto os países menos desenvolvidos estariam restritos a um 
padrão produtivo e exportador tecnologicamente pouco competitivo. Além de Posner (1961), autores como 
Vernon (1966) contribuíram para consolidar esta abordagem. 

Posteriormente, estudos empíricos buscaram explicar a competitividade setorial de acordo com o modelo 
de hiatos tecnológicos. Soete (1987) observou se as exportações setoriais eram determinadas pelo desempenho 
tecnológico – medido por patentes – em uma amostra de 22 países da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os resultados indicaram o papel crucial da variável tecnológica para 
explicar variações no desempenho das exportações em 28 dos quarenta setores analisados. Dosi, Pavitt e Soete 
(1990) também testaram uma versão dinâmica deste modelo em nível agregado. Os resultados mostraram 
uma relação “perversa” entre a evolução das vantagens de custo e a participação das exportações no mercado 
global. Esta relação reafirma o “paradoxo de Kaldor”, pelo qual os países que melhoraram o seu desempenho 
exportador são principalmente aqueles em que a competitividade via custos se deteriorou de forma mais intensa. 
Os autores também confirmaram a predominância das assimetrias tecnológicas sobre as variáveis de custos como 
determinantes dos fluxos de comércio. 

Além dos neoschumpeterianos, outros autores incorporaram em suas análises a importância da inovação 
no desempenho da firma. Vários trabalhos analisam dinamicamente a relação entre inovação e exportações, e 
muitos observam impactos positivos e significativos de variáveis tecnológicas na performance exportadora da 
maior parte das indústrias (Amable e Verpagen, 1995; Breschi e Helg, 1996; Amendola, Guerrieri e Padoan, 
1998; Laursen, 1999; Laursen e Drejer, 1999; Nassimbeni, 2001; Laursen e Meliciani, 2002; Calvo, 2003; 
Montobbio, 2003; Andersson e Ejermo, 2008; Cassiman, Golovko e Martínez-Ros, 2010). 

Em suma, esses estudos realçam a relevância do progresso tecnológico para explicar os padrões de comércio, 
se comparado às vantagens comparativas tradicionais e às diferenças nas dotações de fatores. A presença em 
mercados estrangeiros pode ser determinada por hiatos tecnológicos, mas dinamicamente também pode 
influenciar a adoção de novas tecnologias, dado que para se manterem competitivas, as firmas são incentivadas 
a adotar novos processos e investir em inovação. Neste sentido, a participação no comércio exterior também 
aumentaria os avanços tecnológicos, em um círculo virtuoso. 

2.1 Relevância da apropriabilidade tecnológica 

Mais recentemente, a literatura voltou a compreender, mais especificamente, a importância da apropriação 
tecnológica no desempenho econômico e comercial. Para diversos autores, a realização bem-sucedida do processo 
de inovação não seria, por si só, uma condição suficiente para a obtenção dos benefícios esperados (Teece, 1986; 
Levin et al., 1987; Cohen, Nelson e Walsh, 2000; Hanel, 2008). A firma também teria de ser capaz de se 
apropriar destes benefícios, evitando que os seus concorrentes possam imitá-la. 

Diversos estudos visam analisar quais tipos de apropriação são mais relevantes na determinação do 
desempenho das firmas. De forma geral, estes métodos estão divididos em formais – patentes, desenhos 
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industriais e marcas –1 e estratégicos – segredos industriais, complexidade no desenho do produto e liderança 
temporal sobre os concorrentes. 

O uso dos métodos de apropriabilidade difere de acordo com os setores e as especificidades tecnológicas, 
e também dependem do comportamento estratégico das empresas. Levin et al. (1987) e Cohen, Nelson e 
Walsh (2000) mostram que as patentes não são o principal mecanismo de apropriação utilizado pelas firmas, 
enquanto segredo industrial e liderança temporal se destacam como os mais importantes. Em geral, as patentes 
são preferíveis por grandes empresas, multinacionais e por aqueles que investem em pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) (Hall et al., 2012). Além disso, o uso de patentes está mais associado a inovações de produto que de 
processo (Arundel et al., 1995; Hussinger, 2006; Hall et al., 2012b apud Hall et al., 2012), e também a setores 
específicos, como farmacêutico e químico (Levin et al., 1987; Cohen, Nelson e Walsh, 2000). 

Arundel et al. (1990; 1995; 1998) apud Neuhäusler (2012) identificaram que as patentes são mais 
importantes para as empresas que exportam para os Estados Unidos ou Japão, as quais seriam mais propensas a 
patentear suas inovações de produto. Observaram também que as patentes desempenham um papel importante 
na entrada em mercados estrangeiros.

Em relação aos mecanismos estratégicos, ressalta-se que a liderança temporal pode existir mesmo sem o uso 
de mecanismos formais de apropriabilidade. Como apresentado por Dosi, Freeman e Fabiani (1994), a difusão 
de inovações não ocorre de forma instantânea e sem custos, sendo função da heterogeneidade entre os agentes, da 
infraestrutura adequada para a assimilação tecnológica, e de tempo para aprender a dominar novas tecnologias.

Em geral, os métodos de proteção são complementares ou substitutos. Hall et al. (2012) debatem o que 
determina a decisão das empresas de escolher entre apropriabilidade formal e mecanismos de apropriação 
estratégicos, comparando especificamente as patentes e os segredos comerciais. No mesmo sentido, Llerena e 
Millot (2013) avaliaram os efeitos inter-relacionados de marcas e patentes. Ao analisar uma amostra de empresas 
francesas, eles constataram que patentes e marcas são complementares nos setores de ciências da vida – por 
exemplo, produtos farmacêuticos e serviços de saúde –, mas substitutos em segmentos de alta tecnologia – 
informática, produtos eletrônicos e ópticos e equipamentos elétricos. 

Ainda mais recentemente, a literatura tem se concentrado em avaliar o impacto da apropriabilidade sobre o 
desempenho das empresas. Segundo Hall et al. (2012), as principais variáveis   de desempenho utilizadas nestes 
estudos são os lucros (Hanel, 2008), o percentual de vendas de novos produtos (Hussinger, 2006 apud Hall et 
al., 2012), a produtividade e o valor de mercado (Greenhalgh e Rogers, 2007 apud Hall et al., 2012). 

3 INOVAÇÃO E EXPORTAÇÕES NO BRASIL

Autores brasileiros também têm se dedicado a compreender a relação entre inovação, apropriabilidade e 
desempenho exportador. Entre os estudos realizados, cabe destacar o de De Negri (2005). A autora examinou a 
relação entre os padrões tecnológicos e de comércio exterior das empresas brasileiras, concluindo que a tecnologia 
é um fator importante para explicar o desempenho das exportações, considerando-se tanto a sua inserção no 
mercado internacional quanto a expansão dos volumes de exportação. 

Avellar e Carvalho ([s.d.]) apontam que, a fim de encontrar evidências empíricas sobre a relação entre 
o esforço inovador das empresas e sua presença internacional, muitos estudos se concentraram em países 
desenvolvidos. A maioria destes estudos evidencia que o esforço inovador, medido pela despesa em P&D ou 
o número de inovações, é um fator importante para explicar o desempenho das exportações das empresas. 
No entanto, as autoras ressaltam que poucos trabalhos têm se dedicado a entender esta relação em países em 
desenvolvimento, e que os resultados apresentados para estes casos são altamente heterogêneos, tornando a relação 
entre inovação e desempenho das exportações menos óbvia nestes países. A fim de colaborar com este tema, 

1. Direitos autorais fazem parte dos métodos formais, mas não foram incluídos neste estudo. 
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as autoras investigam empiricamente a relação entre esforço inovador e desempenho das exportações, utilizando 
uma amostra de empresas industriais do Brasil, da Índia e da China, por meio de modelos probabilísticos. 
Em todos os casos, o esforço inovador, medido por novos produtos, gastos em P&D e um índice de cooperação, 
aumenta a probabilidade de exportação das empresas.

Buscando uma relação de causalidade reversa à discutida neste trabalho, Gonçalves, Lemos e De Negri 
(2007) avaliam o impacto das exportações sobre as inovações no Brasil e na Argentina. Os autores observam, 
para ambos os países, um impacto positivo da integração comercial na propensão a inovar, embora as exportações 
sejam mais relevantes que as importações de produtos inovadores no Brasil vis-à-vis Argentina.

Com base na relação entre inovação e exportações discutida por autores brasileiros, a tabela 1 compara o 
desempenho exportador das firmas industriais inovadoras (I) e não inovadoras (NI) em 2008. Observa-se que:

a) as empresas inovadoras apresentam mais “propensão a exportar”: entre NIs, apenas 8,2% são exportadoras, 
em comparação a 14,6% das firmas inovadoras;

b) o valor médio das exportações de empresas inovadoras representa quase dez vezes o observado entre as NIs; e

c) as empresas inovadoras também apresentam mais participação nas exportações setoriais: em média, 
0,43% em comparação a 0,12% no caso de empresas NIs.

Em conjunto, esses números sugerem uma correlação entre as atividades inovadoras e exportadoras, dado 
que as firmas inovadoras apresentam um melhor desempenho exportador. Os resultados indicam uma correlação 
positiva entre inovação e i) propensão a exportar, ii) valor médio exportado e iii) participação das exportações 
da firma no setor. 

TABELA 1
Desempenho exportador das firmas industriais 

Firmas industriais
Valores médios

Firmas exportadoras/total (%) Valor exportado (R$) Exportações firma/setor (%)

Não inovadoras 8.2 644.171 0,12

Inovadoras 14.6 6.073.994 0,43

Fonte: IBGE (2010) e MDIC (2008). 
Elaboração da autora.

3.1 Desempenho exportador e apropriabilidade tecnológica no Brasil

Como os dados brasileiros sugerem uma correlação entre o desempenho inovador e exportador, este 
estudo levanta a seguinte questão: o desempenho exportador de firmas inovadoras está relacionado à 
apropriação tecnológica?

A fim de obter uma resposta a esta questão, esta seção concentra-se em uma subamostra incluindo somente 
empresas industriais inovadoras, com o objetivo de identificar a relevância, para o desempenho exportador dos 
métodos de apropriabilidade. Em outras palavras, investiga-se a correlação entre apropriabilidade tecnológica e 
desempenho das exportações de empresas industriais inovadoras, comparando os diferentes métodos de proteção 
formais e estratégicos. 

3.2 Bases de dados

A Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), apresenta informações sobre os métodos de apropriabilidade utilizados por empresas inovadoras.2 

2. Essas informações estão disponíveis nas últimas três edições da PINTEC, incluindo os seguintes períodos: 2001-2003, 2003-2005 e 2006-2008. Este texto, 
todavia, concentra-se somente nas informações disponibilizadas na PINTEC 2008. 
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Patentes de invenção, modelos de utilidade e desenho industrial são classificados como mecanismos formais 
de apropriabilidade, enquanto segredo industrial, complexidade no desenho do produto e liderança temporal 
em relação aos concorrentes são definidos como métodos estratégicos. A partir destas respostas, não é possível 
identificar, contudo, se a proteção ocorre no território brasileiro, no exterior ou em ambos. 

A seção patentes e outros métodos de proteção da PINTEC apresenta a seguinte pergunta: “A empresa utilizou 
algum dos métodos – descritos abaixo – para proteger as inovações de produto e/ou o processo desenvolvidas?”.

Essa pergunta é respondida apenas por uma subamostra de empresas que implementou inovação de 
produto ou processo ou apresentou projetos incompletos ou abandonados. As empresas que não tentam inovar 
no período de cada pesquisa não respondem a esta pergunta.3

Embora a indústria extrativa e os serviços selecionados também estejam presentes na PINTEC, este estudo 
concentra-se exclusivamente em firmas da indústria de transformação. Valores monetários, tais como gastos com 
inovação, correspondem ao último ano de cada pesquisa, enquanto informações não monetárias referem-se, em 
geral, aos três anos abrangidos pela pesquisa.

A PINTEC classifica origem de capital das empresas em nacional, estrangeiro e nacional e estrangeiro, que se 
denomina mista, de acordo com as definições seguintes.

1) Nacional: titularidade direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no país.

2) Estrangeira: titularidade direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas 
no exterior.

3) Nacional e estrangeira: titularidade mista.

Em relação aos gastos em atividades inovativas, a PINTEC inclui: i) P&D; ii) aquisição externa de P&D; 
iii) aquisição de outros conhecimentos externos;4 iv) aquisição de máquinas e equipamentos para inovação; v) 
treinamento; vi) introdução das inovações tecnológicas no mercado; e vii) outras preparações para a produção e 
distribuição. Outras informações presentes na PINTEC também serão utilizadas neste trabalho, como: principal 
mercado da firma e número de empregados – usados como proxies para o tamanho da firma.

Em relação às firmas industriais com quinhentos ou mais empregados, a PINTEC é censitária – probabilidade 
1 na amostra. Adicionalmente, a pesquisa inclui estratos amostrais, em que cada firma é representada de acordo 
com seu peso amostral. 

Por fim, os dados de exportação foram consolidados a partir da base de dados desagregada da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), com informações 
referentes a 2008.

3.3 Estatísticas descritivas

Os valores apresentados nas tabelas 2 a 5 referem-se exclusivamente a firmas industriais inovadoras brasileiras 
entre 2006 e 2008, de acordo com a PINTEC 2008 (IBGE, 2010). 

A tabela 2 mostra que, em média, as empresas estrangeiras ou mistas apresentam mais propensão a exportar 
que as firmas nacionais. 

3. O leitor pode questionar se seria correto supor que uma empresa não inovadora não utilizou qualquer método para proteger suas inovações. Argumenta-se 
que esta hipótese não pode ser considerada correta, porque tais métodos podem ser relacionados a inovações anteriores ao período coberto pela pesquisa. 
Firmas não inovadoras (NI) em determinado período podem utilizar métodos, como patentes, marcas, segredos industriais referentes a invenções realizadas 
previamente, que ainda não foram lançados no mercado. Então, neste trabalho, não se considera adequado supor que as empresas NIs em um determinado 
período necessariamente não utilizam qualquer método de proteção. 

4. A PINTEC 2008 trata software separadamente; nas edições anteriores, software estava incluído nesta questão. 
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TABELA 2
Firmas exportadoras por origem de capital

Firmas Nacional Mista Estrangeira

Não exportadoras 32.447 55 242

Exportadoras 4.552 254 811

Total das exportadoras (%) 12,3 82,2 77,0

Fonte: IBGE (2010) e MDIC (2008). 
Elaboração da autora. 

A partir da tabela 3, observa-se que, em média, as firmas exportadoras são expressivamente maiores que as 
não exportadoras, considerando tanto o pessoal ocupado quanto a receita líquida de vendas como proxies para 
porte das firmas. 

TABELA 3
Caracterização das firmas por porte e propensão a exportar, valor médio por firma

Firmas Número de empregados Receita líquida de vendas (1.000 R$)

Não exportadoras 43 4.973

Exportadoras 476 204.016

Total 106 34.116

Fonte: IBGE (2010) e MDIC (2008). 
Elaboração da autora.

A tabela 4 apresenta os investimentos por tipo de atividade inovativa, mostrando que as empresas exportadoras 
também investem um montante significativamente maior de recursos nestas atividades. Entretanto, se estes 
valores forem calculados proporcionalmente à receita líquida de vendas da firma, constata-se que as empresas 
exportadoras investem mais que as não exportadoras apenas em atividades relacionadas a P&D. Na aquisição de 
outros conhecimentos externos, os valores de ambos os grupos são similares. Em relação à aquisição de máquinas 
e equipamentos, treinamento, introdução de inovações no mercado e gastos em produção e distribuição, os 
valores dispendidos pelas empresas não exportadoras são, proporcionalmente, mais elevados. 

TABELA 4
Gastos em inovação e propensão a exportar

 
 

Gastos em inovação  
(valores médios, 1.000 R$)

Gastos em inovação/receita líquida  
de vendas (%)

Firmas não 
exportadoras

Firmas 
exportadoras

Firmas não 
exportadoras

Firmas 
exportadoras

Pesquisa e desenvolvimento (P&D) 15,2 1811,0 0,31 0,89

Aquisição externa de P&D 2,2 299,1 0,04 0,15

Aquisição de outros conhecimentos externos 4,1 188,7 0,08 0,09

Aquisição de máquinas e equipamentos para inovação 198,5 2640,9 3,99 1,29

Treinamento 11,3 98,9 0,23 0,05

Introdução das inovações tecnológicas no mercado 11,3 381,9 0,23 0,19

Outras preparações para a produção e distribuição 32,9 511,2 0,66 0,25

Fonte: IBGE (2010) e MDIC (2008). 
Elaboração da autora. 

Por fim, a tabela 5 mostra que há proporcionalmente um maior percentual de empresas exportadoras 
utilizando métodos de apropriabilidade tecnológica, em comparação às não exportadoras. Esta diferença 
é mais significativa em relação à liderança temporal, complexidade no desenho do produto e patentes de 
invenção, respectivamente.
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TABELA 5 
Apropriabilidade tecnológica e propensão a exportar
(Em %)

Firmas

Não exportadoras Exportadoras

Patente de invenção 2,9 17,7

Modelo de utilidade 2,1 8,3

Desenho industrial 3,6 8,1

Marcas 21,2 40,5

Complexidade no desenho 0,8 6,4

Segredo industrial 6,5 21,4

Liderança temporal 0,9 9,4

Fonte: IBGE (2010) e MDIC (2008). 
Elaboração da autora. 

4 CORRELAÇÃO ENTRE APROPRIABILIDADE TECNOLÓGICA E EXPORTAÇÕES 

4.1 Variáveis selecionadas

Nesta seção, pretende-se avaliar se o desempenho das exportações de empresas industriais inovadoras está, em 
alguma medida, correlacionado ao uso de métodos de apropriação tecnológica. Como observado em outros 
trabalhos, existem diferenças significativas no grau de utilização destes métodos entre indústrias e perfis de 
empresas (Zucoloto, 2013). Em especial, diferenças relevantes podem ser observadas na utilização de métodos 
estratégicos e formais de apropriação tecnológica. Desse modo, este trabalho não só analisa a relação entre 
apropriação tecnológica e desempenho das exportações, mas também busca compreender quais tipos de proteção 
apresentam esta correlação. Como a apropriação tecnológica pode aumentar a competitividade das empresas, 
espera-se uma relação positiva com as variáveis   de exportação. 

A maior parte das empresas inovadoras brasileiras declara não usar qualquer método de proteção, embora 
tenha introduzido novos produtos e/ou processos e investido em atividades tecnológicas (Zucoloto, 2013). 
Assim, além de apropriação tecnológica, também é importante avaliar a relevância dos gastos tecnológicos em 
P&D, máquinas e equipamentos e outras atividades inovadoras no desempenho exportador. Em todos estes 
casos, espera-se também uma relação positiva.

Além do desempenho inovador, há outras características relacionadas ao desempenho exportador. Trabalhos 
na área de economia industrial tradicionalmente incluem três variáveis   relevantes: tamanho da empresa, origem 
do capital e setores de atuação da firma. Nestes casos, espera-se uma relação positiva entre o tamanho da empresa 
e as variáveis de exportação. No caso da origem do capital, De Negri e Acioly (2004) enfatizam que a própria 
natureza das empresas estrangeiras, mais internacionalizadas e com mais inserção no comércio internacional, 
proporciona grandes vantagens competitivas no comércio exterior. Entretanto, de forma geral, a literatura 
apresenta resultados controversos entre origem de capital e desempenho das firmas. 

Por fim, o desempenho das exportações também está sujeito ao crescimento econômico nacional e 
estrangeiro. Por exemplo, ao longo da década de 2000, economias asiáticas têm se fortalecido economicamente, 
em comparação a outras regiões, o que pode ter favorecido as empresas brasileiras cujos produtos exportados 
foram demandados pelos países desta região. Além disso, a economia brasileira foi menos afetada pela crise 
econômica mundial de 2008 que muitos países desenvolvidos, o que pode ter implicado um redirecionamento 
de produtos exportados para o mercado interno. Como o desempenho das exportações é a variável dependente, 
espera-se uma correlação positiva entre as variáveis   de exportação e regiões estrangeiras como o principal mercado 
das empresas.
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As variáveis utilizadas neste trabalho estão apresentadas a seguir.5

1) Variáveis dependentes

• d_exp: dummy = 1, se a firma exportou; caso contrário, dummy = 0;

• l_exp: log do valor das exportações (US$);

• part: participação das exportações da firma no setor – a três dígitos.

2) Variáveis de interesse 

Patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marcas, complexidade no desenho do 
produto, segredo industrial, liderança temporal em relação aos concorrentes, gastos em acordos de transferência 
de tecnologia originados da compra de licença de direitos de exploração de patentes e uso de marcas, aquisição 
de/e outros tipos de conhecimentos técnico-científicos de terceiros, para que a empresa desenvolva ou 
implemente inovações. 

3) Variáveis de controle

• dummy do principal mercado da firma (2006-2008): m_eua (Estados Unidos), m_eur (Europa), 
m_msul (Mercosul ) ou m_asia (Ásia).

• Origem de capital: 

– estr: dummy = 1 se a firma é estrangeira; caso contrário, dummy = 0; e

– mist: dummy = 1 se a firma for nacional e estrangeira; caso contrário, dummy = 0.

• l_porte: número de empregados – proxy para tamanho da firma.

• l_pd: gastos em P&D. 

• l_maq: gastos em aquisições de máquinas e equipamentos para inovação. 

• l_inov: gastos em outras atividades inovativas, como treinamento, introdução de inovações no mercado 
e outras preparações para a produção e distribuição. 

• dummies setoriais – Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dois dígitos.

As variáveis oriundas da PINTEC referem-se à última edição da pesquisa (PINTEC 2008). Variáveis   de 
exportação também se referem a 2008.

A tabela 6 sintetiza os sinais esperados para as variáveis explicativas. 

TABELA 6 
Sinal esperado para as variáveis explicativas

Variáveis explicativas Sinal esperado

Patente de invenção +

Modelo de utilidade +

Desenho industrial +

Marcas +

Complexidade no desenho +

Segredo industrial  +

Liderança temporal  +

Tranferência tecnológica  +

 origem de capital_estrangeira  +/-

 origem de capital_mista  +/-

l_porte  +

5. l_: indica logaritmo.

(Continua)
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Variáveis explicativas Sinal esperado

l_pd  +

l_maq  +

l_inov  +

m_eua  +

m_eur  +

m_asia  +

m_msul  +

Elaboração da autora.

Quando a propensão a exportar (d_exp) é testada, utiliza-se o modelo de regressão logística (logit). 
Nos demais casos (l_exp e part), adota-se o modelo de regressão linear.6 

4.2 Resultados

A tabela 7 consolida os resultados dos testes estatísticos. Entre as variáveis de interesse, os gastos com transferência 
de tecnologia e patentes de invenção apresentaram uma correlação positiva e significativa com o desempenho das 
exportações em todos os modelos. A liderança temporal sobre os concorrentes também apresentou sinal positivo 
e significativo em dois testes; o mesmo resultado é observado no caso de complexidade no desenho do produto, 
mas apenas em um teste. Por sua vez, segredo industrial, que é descrito em muitos estudos internacionais como 
mais importante que as patentes, não apresentou correlação significativa com as exportações. Além disso, em um 
dos modelos, observou-se uma correlação negativa e significativa entre marca e exportações.

Com relação às variáveis de controle, a maior parte apresentou o resultado esperado: correlação positiva e 
significativa com as variáveis de exportação. No caso das despesas inovadoras, apenas aquisição de máquinas e 
equipamentos para a inovação não apresentou relação significativa com as exportações em qualquer modelo. 
Em todos os testes, as principais variáveis correlacionadas com o desempenho exportador foram as que indicavam 
regiões estrangeiras como o principal mercado da empresa, independentemente de a região ser Estados Unidos, 
Europa, Ásia ou Mercosul. Para explicar o desempenho das exportações, foi também relevante o tamanho da 
empresa, que apresentou coeficientes positivos e significativos em todos os casos. Por último, verificou-se uma 
relação positiva e significativa entre origem do capital e desempenho exportador em todos os modelos, sugerindo 
que as empresas nacionais tendem a exportar menos que as que possuem alguma participação estrangeira.

TABELA 7 
Correlação entre apropriabilidade tecnológica e desempenho7

Variáveis

Logit Regressão linear

Propensão a exportar Valor exportado Participação setorial 

(d_exp) (l_exp) (part)

Patente de invenção
0.787 (3) 1.466 (3) 0.00307 (1)

(0.225) (0.426) (0.00178)

Modelo de utilidade
0.254 0.252 0.000140

(0.290) (0.460) (0.00217)

Desenho industrial
-0.472 -0.366 0.000549

(0.329) (0.455) (0.00158)

Marcas
0.180 -0.174 -0.00138 (2)

(0.161) (0.184) (0.000545)

6. No caso em que part é a variável dependente, testes foram realizados utilizando o modelo tobit, entretanto não foram observadas diferenças em relação 
ao modelo linear. 

7. Inclui controles setoriais.

(Continuação)

(Continua)
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Variáveis

Logit Regressão linear

Propensão a exportar Valor exportado Participação setorial 

(d_exp) (l_exp) (part)

Complexidade no desenho
0.265 0.716 (1) 0.00176

(0.229) (0.435) (0.00313)

Segredo industrial
0.219 0.284 -0.000283

(0.236) (0.362) (0.000910)

Liderança temporal
0.382 (2) 1.120 (3) 0.00483

(0.179) (0.338) (0.00300)

Transferência tecnológica
0.104 (1) 0.188 (2) 0.00147 (3)

(0.0587) (0.0873) (0.000441)

Origem de capital_estrangeira
1.802 (3) 4.787 (3) 0.0208 (3)

(0.247) (0.525) (0.00299)

Origem de capital_mista
2.892 (3) 5.158 (3) 0.0135 (3)

(0.599) (0.689) (0.00498)

l_porte
0.890 (3) 1.558 (3) 0.00456 (3)

(0.0722) (0.0674) (0.000368)

l_pd
0.0842 (2) 0.239 (3) 0.00222 (3)

(0.0330) (0.0526) (0.000289)

l_maq
0.00499 0.0131 9.11e-05

(0.0277) (0.0311) (9.83e-05)

l_inov
0.0917 (3) 0.132 (3) -0.000267 (1)

(0.0346) (0.0441) (0.000139)

m_eua
2.740 (2) 7.227 (3) 0.0418 (3)

(1.344) (1.671) (0.0148)

m_eur
1.826 (3) 5.359 (3) 0.0249 (3)

(0.632) (1.495) (0.00881)

m_asia
3.676 (3) 7.746 (3) 0.0512 (3)

(1.104) (1.658) (0.0193)

m_msul
3.892 (3) 6.269 (3) 0.0149 (1)

(0.674) (0.660) (0.00777)

Constant
-5.868 (3) -3.043 (3) -0.0149 (3)

(0.677) (0.922) (0.00118)

Número de observações 6,475 (4) 6,475 (4) 6,475 (4)

R2 0.439 0.150

Notas: 1 p < 0.1.
 2 p < 0.05.
 3 p < 0.01.
 4 Dado que o modelo inclui o peso amostral, estas observações representam 38.360,76 firmas.

Cabe ressaltar que esta análise permite exclusivamente verificar a correlação entre as variáveis   dependentes 
e algumas explicativas. No entanto, estes resultados não implicam uma relação de causalidade entre as variáveis, 
portanto não é possível afirmar que o melhor desempenho exportador está sendo determinado pelo uso de 
patentes de invenção ou transferências tecnológicas.8 É possível somente constatar uma probabilidade mais 
elevada de empresas que utilizam patentes ou adquirem tecnologia serem exportadoras, exportarem um valor 
mais elevado e apresentarem uma participação maior nas exportações setoriais. 

8. Em primeiro lugar, a relação de causalidade pode exigir uma defasagem temporal entre variáveis. Se uma empresa realiza a pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
hoje, leva algum tempo para inovar, lançar um novo produto e exportá-lo. Em segundo lugar, como destacado pela literatura, inovação e exportação apresentam 
uma relação endógena, sendo difícil determinar se o aumento de desempenho de exportação impulsiona o patenteamento, ou se o uso de patentes estimula as 
exportações. Variáveis   omitidas, que não foram incluídas como variáveis de controle, podem afetar tanto as exportações quanto o patenteamento.

(Continuação)
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5 CONCLUSÕES

O desempenho exportador é uma das principais medidas utilizadas como proxy de competitividade, permitindo 
avaliar se os produtos nacionais têm condições de concorrer com os estrangeiros no mercado externo. Para 
Fajnzylber (2000), o aumento das exportações poderia ser resultado de competitividade “espúria”, caracterizada 
por baixos salários, manipulação cambial e subsídios às exportações, ou de competitividade “autêntica”, associada 
à elevação da produtividade, fruto da incorporação de progresso técnico. Neste sentido, o desenvolvimento 
tecnológico e sua apropriabilidade podem ser formas autênticas, na expressão de Fajnzylber, para promover as 
exportações. Embora o Brasil se caracterize historicamente pela exportação de commodities, observou-se que as 
empresas inovadoras tendem a exportar mais, e alguns tipos de apropriabilidade tecnológica são relevantes para 
o desempenho exportador (De Negri, 2005). 

Este trabalho avaliou a relação entre inovação, apropriação tecnológica e desempenho exportador das firmas 
industriais brasileiras. Estatísticas descritivas revelaram que, em média, firmas industriais inovadoras são mais 
propensas a exportar e apresentam valor médio percentual das exportações setoriais mais elevados em relação às NIs. 
E, em uma subamostra, incluindo somente firmas industriais inovadoras, observou-se que as firmas exportadoras 
são maiores – tanto quando o porte é medido pelo pessoal ocupado quanto pela receita líquida de vendas – e 
investem proporcionalmente mais em atividades de P&D. Além disso, proporcionalmente, um porcentual mais 
elevado de firmas com capital estrangeiro ou que utilizam métodos de apropriabilidade são exportadoras. 

Nos três testes estatísticos realizados, constatou-se uma correlação positiva entre as variáveis dependentes 
ligadas ao desempenho exportador e porte (l_porte), presença de capital estrangeiro (estr ou misto), mais 
investimento em atividades de P&D (l_rd) e outras atividades inovativas (l_inov) e regiões externas como 
principal mercado de atuação (m_eua, m_eur, m_msul e m_asia). Observou-se também uma correlação positiva 
e significativa entre desempenho exportador e duas variáveis de interesse: patente de invenção e transferência 
tecnológica. No caso de liderança temporal, constatou-se também uma correlação positiva e significativa 
com propensão a exportar e valor exportado. Além disso, foi encontrada relação negativa e significativa entre 
marcas e participação nas exportações setoriais. Ao contrário do esperado, não se observou nenhuma correlação 
significativa entre exportações e segredo industrial.

Tais resultados sugerem que o incentivo ao patenteamento ou à transferência de tecnologia pode não 
somente propiciar a proteção das tecnologias desenvolvidas pelas firmas, mas também ampliar seu potencial 
competitivo, impulsionando sua capacidade de concorrer em mercados externos. Todavia, como ressaltado, 
os testes apresentam somente quais métodos de apropriabilidade estão correlacionados com variáveis de 
exportação. Relações de causalidade entre estas variáveis demandam o aprimoramento dos testes realizados, que 
serão realizados em trabalhos subsequentes. 
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A GlobAlizAção dos direitos de propriedAde intelectuAl: imperAtivo de 
eficiênciA ou coerção econômicA?

André de Mello e Souza*5

1 A GLOBALIZAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Até o fim do século XIX, a proteção dos direitos de propriedade intelectual (PI) era uma prática que ocorria quase 
exclusivamente em âmbito nacional. Cada país geralmente buscava internalizar os ganhos resultantes destes direitos 
ao apenas fornecer proteção de PI para seus cidadãos e negar tal proteção para estrangeiros. Em alguns países, a 
concessão de direitos de PI para estrangeiros foi condicionada à existência de reciprocidade, formal ou factual.

A expansão do comércio internacional e o avanço da industrialização no século XIX elevaram o número de 
contenciosos e a insatisfação com a discriminação dos sistemas nacionais de patentes, levando a reivindicações 
por igualdade de tratamento ao abrigo das leis nacionais de PI e, ultimamente, para a proteção extraterritorial 
da PI. Antes de 1883, 69 acordos bilaterais de PI foram alcançados em resposta à crescente pressão pela criação 
de direitos de PI extraterritoriais. No entanto, estes acordos permaneciam em vigor apenas durante curtos 
períodos de tempo, foram muitas vezes ligados a tratados comerciais ou de segurança, e foram limitados pelas 
divergências existentes entre as legislações nacionais. Como resultado, a proteção dos direitos de PI fornecida 
por acordos bilaterais era muito precária (Endeshaw, 1996, p. 69 e 73).

Em 1883, os Estados adotaram a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – cobrindo 
patentes, marcas e desenhos industriais –,1

6 que incorporou muitas das cláusulas anteriormente inseridas 
em tratados, declarações e acordos. Em 1886, foi adotada a Convenção de Berna para direitos autorais.27 
Fundamentalmente, estes primeiros regimes multilaterais preservavam a base territorial dos direitos de PI. 
De fato, as convenções não criaram novas leis substantivas, nem obrigaram os membros a adotar novas leis, 
permitindo assim considerável variação no escopo e na duração da proteção de PI em nível nacional. Cada 
país membro era livre para adotar as leis e políticas de PI consideradas mais adequadas dadas suas vantagens 
comparativas e níveis de desenvolvimento tecnológico.3

8 A única restrição imposta à autonomia dos membros 
de adotar suas próprias políticas e leis de PI era de que estas não podiam discriminar estrangeiros de outros 
países-membros. Em outras palavras, quaisquer políticas e leis de PI poderiam ser adotadas, sujeitas à única 
restrição de que estas deveriam ser aplicadas igualmente a nacionais e estrangeiros (Oddi, 1987, p. 861 e 869; 
Sell e May, 2001, p. 485; Sell, 2003, p. 11; May e Sell, 2005, p. 120).

No fim do século XX ocorreu a efetiva globalização dos direitos de PI, principalmente por meio do Acordo 
sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês), 
o qual entrou em vigor em janeiro de 1995 e passou a ser o principal acordo multilateral sobre os direitos de PI.  
Ao contrário das Convenções de Paris e de Berna, o TRIPS estabelece padrões mínimos para proteção dos direitos 
de PI, estendendo e especificando obrigações relativas ao escopo, ao objeto e à duração desta proteção. Ademais, 
ao ser estabelecido no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, na sigla em inglês), o acordo 
assegura que os mecanismos de resolução de controvérsias e sanções da recém-criada Organização Mundial do 
Comércio (OMC) seriam também usados para os fins de proteger a PI.49 Após entrar em vigor, o TRIPS enfrentou 
forte resistência e oposição, sobretudo no que tange aos direitos de patentes farmacêuticas (Mello e Souza, 2005).

* Coordenador de Estudos em Governança e Instituições Internacionais da Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea.

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html>.

2. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html>. 

3. Muitos países em desenvolvimento, como a Índia e o Brasil, se recusavam a reconhecer patentes para produtos farmacêuticos, com o objetivo de limitar os custos 
dos medicamentos essenciais. Similarmente, embora fosse um membro fundador da Convenção de Paris, a Suíça não possuía um sistema de patentes até 1888.

4. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm>.
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Outros acordos internacionais bilaterais – geralmente envolvendo os Estados Unidos; regionais, como 
o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA); o Acordo de Livre Comércio entre Estados 
Unidos, América Central e República Dominicana (CAFTA); e o Acordo de Livre Comércio entre a Índia e a 
União Europeia ainda em negociação; e plurilaterais, como o Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA), são 
considerados TRIPS-plus no sentido de que adotam padrões mais rigorosos de proteção da PI que o TRIPS. 
Similarmente, em nível multilateral o Tratado Substantivo de Direito de Patentes, ainda negociado no âmbito 
da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), busca harmonizar leis nacionais de patentes, 
limitando ainda mais a autonomia dos países membros e oferecendo proteção para PI muito superior ao TRIPS.5

Este artigo discute explicações alternativas e rivais para a globalização dos direitos de PI derivadas de 
duas das principais abordagens teóricas do campo das relações internacionais, quais sejam, o institucionalismo 
neoliberal e o realismo político.

2 O INSTITUCIONALISMO NEOLIBERAL

O institucionalismo neoliberal representa a principal abordagem teórica para a explicação dos regimes internacionais 
(Hasenclever, Mayer e Rittberger, 1997, p. 4 e 23). Esta abordagem enfatiza o papel crucial desempenhado 
por regimes de permitir a cooperação entre Estados e a promoção dos seus interesses comuns (Young, 1989).  
Sua origem e principal elaboração são encontradas no trabalho de Robert O. Keohane, que adotou os conceitos e 
argumentos da economia institucional6 e sugeriu que os regimes internacionais servem para aumentar a eficiência, 
minimizando os custos de transação e as “falhas de mercado políticas” (Keohane, 1984, p. 82).

Dessa forma, os teóricos institucionalistas neoliberais, e Keohane, em particular, propuseram explicações 
essencialmente funcionalistas para criação e manutenção dos regimes internacionais. Estes teóricos explicam as 
causas dos regimes com base em seus efeitos. As funções benéficas que os regimes desempenham são a causa 
de sua própria existência. Em particular, eles afirmam que os regimes são criados porque permitem que os 
Estados-membros, concebidos como atores racionais, estabeleçam relações de cooperação mutuamente benéficas 
(Keohane, 1984, p. 83). A existência e a continuidade de regimes dependem de sua eficiência; apenas regimes 
– que se espera serem – eficientes serão criados; e quanto maior a eficiência esperada do regime, mais provável 
será sua criação e manutenção. Presumivelmente, sob condições de alta interdependência há maior demanda 
por regimes internacionais, o que pode explicar por que o seu número aumentou significativamente no final do 
século XX (Keohane, 1993, p. 34-38).

A globalização dos direitos de PI tem sido muitas vezes apresentada em termos funcionalistas. De fato, 
ao associar a expansão destes direitos com o desenvolvimento histórico do direito de propriedade privada (Sell 
e May, 2001, p. 471), os analistas funcionalistas têm enfatizado como as leis de patentes domésticas, assim 
como internacionais, foram estabelecidas com o objetivo de aumentar a eficiência do mercado. Economistas 
institucionalistas, em particular, têm argumentado que a institucionalização dos direitos de propriedade privada 
evita as “tragédias dos comuns”, cria incentivos para o investimento privado e o empreendedorismo e leva a 
uma coordenação mais eficaz da atividade econômica. Ao fazer negociações bilaterais constantes desnecessárias, 
instituições fornecem previsibilidade – especialmente quando normas de confiança não podem ser invocadas e 
o enforcement é muito caro – e reduzem os custos de transação (North, 1990; Williamson, 1990).

Diversos estudos concluíram ademais que a proteção global de patentes possui as funções de aumentar 
a inovação, o investimento estrangeiro direto, a transferência de tecnologia e os investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), especialmente em países em desenvolvimento (Lee e Mansfield, 1996; Maskus, 2000, 
p. 470; 2002, p. 369-381; Botoy, 2001, p. 91-103; Smarzynska, 2001; Smith, 2001, p. 411-439; Yang e Maskus, 

5. North American Free Trade Agreement. Disponível em: <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta>. 
Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement. Disponível em: <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-
republic-central-america-fta>. Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Disponível em: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/pdfs/acta1105_en.pdf>. 
Substantive Patent Law Treaty. Rascunho disponível em: <http://www.wipo.int/patent-law/en/harmonization.htm>. 

6. Ver, por exemplo, North (1990).



65
A Globalização dos Direitos de Propriedade Intelectual

2001, p. 58-79). Foi ainda sugerido que estes países decidiram observar direitos de PI – e, presumivelmente, se 
juntar a regimes internacionais de PI –, precisamente por este motivo (Maskus, 2002, p. 369; Holmer, 2002).

Interpretações funcionalistas também afirmam que a crescente importância econômica do conhecimento 
em relação ao capital físico, bem como os níveis sem precedentes de interdependência econômica entre os 
Estados, têm exigido uma expansão global da definição e dos direitos de propriedade, de modo a incluir  
os ativos intelectuais. Considerando que a propriedade fora inicialmente concebida como bens físicos mantidos 
e utilizados por seus detentores, ao longo do tempo veio a incluir também os bens intangíveis que podem 
não somente ser utilizados, mas também vendidos, licenciados ou retidos pelos seus detentores. Enquanto 
as Convenções de Paris e de Berna representam uma resposta às tensões criadas pela expansão do comércio 
internacional e da industrialização durante o século XIX, o TRIPS foi explicado como uma resposta semelhante 
às pressões provocadas pelo processo de globalização do fim do século XX e do crescimento e proliferação de 
economias e empresas baseadas na inovação industrial e tecnológica.7

No entanto, o problema com as explicações funcionalistas dos regimes internacionais de PI é que, ao 
se concentrarem na eficiência como um termo abstrato e impreciso, deixam de reconhecer – e, ao contrário, 
obscurecem – os interesses em disputa envolvidos na criação de tais regimes. Estas explicações não abordam 
questões cruciais do que constitui a eficiência, quem a define e os interesses de quem ela serve (Sell e May, 2001, 
p. 471). Para os produtores de tecnologia, o aumento da proteção global de PI é certamente eficiente, uma vez 
que lhes permite internalizar os ganhos de P&D e externalizar seus custos. No entanto, é mais eficiente para os 
consumidores de tecnologia permitir o livre acesso e a transferência de conhecimentos e fomentar um mercado 
competitivo de bens intensivos em conhecimento. Daí decorre que o termo “eficiência” tem pouco significado 
para além dos atores e interesses em jogo na negociação de regras globais para proteção dos direitos de PI. 
Aplicá-lo indiscriminadamente para explicar a emergência de regimes de PI é especialmente problemático em 
razão da complexidade, da incerteza e das implicações distributivas que tais regimes suscitam. Em outras palavras, 
não é evidente que o TRIPS, bem como outros acordos internacionais de PI, representa uma resposta à evolução 
das necessidades econômicas dos Estados e suas empresas na economia contemporânea (Mello e Souza, 2005, p. 51).

Ao contrário, é necessário reconhecer que os regimes internacionais de PI foram criados em grande 
medida para atender às necessidades e aos interesses de um grupo social específico, poderoso e organizado – o 
das empresas transnacionais que atuam em setores intensivos em conhecimento – em detrimento de outros.  
Em vez de oferecer benefícios mútuos para todos os Estados-membros, o TRIPS e os outros acordos de PI 
regionais têm sido altamente disfuncionais para os países em desenvolvimento, especialmente no que diz respeito 
ao acesso a medicamentos essenciais e à saúde pública, à biopirataria e o acesso a novas tecnologias digitais de 
informação e comunicação. Assim, se for possível falar sobre uma eficiência para o sistema internacional como 
um todo, é provável que esta eficiência possa ser mais bem servida por regimes de PI flexíveis e que preservem 
a autonomia de seus membros, em vez de por aqueles atualmente em vigor (Mello e Souza, 2005, p. 51-52).

Teorias liberais funcionalistas são baseadas no compartilhamento de interesses e apresentam baixa capacidade 
explicativa quando tais interesses são diametralmente opostos, como no caso da negociação de PI na Rodada 
Uruguai do GATT e em outros fóruns. A criação de regimes de PI que são antitéticos aos interesses da maioria 
de seus membros permanece, portanto, uma anomalia na perspectiva destas teorias. 

Poder econômico e coerção, e não cooperação e imperativos de eficiência, determinaram a criação e o 
conteúdo de TRIPS e de outros acordos internacionais de PI. Porque as teorias funcionais liberais são em grande 
medida apolíticas, elas se revelam incapazes de explicar como alguns interesses prevalecem em detrimento de 

7. Francis Gurry (1997, p. 25, 27) ilustra bem a linha de argumentação funcionalista: em suas palavras, “a mudança econômica e industrial que foi a causa da 
inclusão da propriedade intelectual nos acordos da Rodada Uruguai pode ser descrita de uma variedade de maneiras. Vários termos têm sido inventados para 
descrevê-la, como a sociedade pós-industrial, a revolução da informação ou a era da informação. Em seu sentido mais amplo, a mudança sinaliza a transição 
de uma economia em que a fonte central de geração de riqueza é o capital físico para uma em que essa fonte central é cada vez mais o capital intelectual. 
(...) A nova significância do capital intelectual e o aumento da demanda por propriedade intelectual estão ambos ocorrendo no contexto da globalização 
dos mercados.” Similarmente, Thomas Cottier (1997, p. 81) argumenta que “com a crescente integração dos países desenvolvidos e em desenvolvimento 
no mercado mundial, já não é financeiramente possível deixar esses mercados sem a proteção dos DPI [direitos de propriedade intelectual] comparável aos 
padrões e tradição dos Estados Unidos e da Europa Ocidental.”
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outros, e tendem a assumir erroneamente que os regimes internacionais são necessariamente exemplos de 
cooperação, quando na verdade eles podem ser exatamente o oposto, produtos de coerção e conflito.8 Esta 
constatação leva às explicações realistas para a globalização dos direitos de PI.

3 O REALISMO POLÍTICO

Teorias realistas ressaltam o papel do poder material na determinação dos resultados de disputas entre Estados 
e na formação de regimes e acordos internacionais (Krasner, 1976; 1991; Strange, 1983, p. 338). De acordo 
com os realistas, Estados menos poderosos são forçados a aquiescer às preferências dos mais poderosos. 
No atual sistema internacional, regimes tendem a refletir os interesses do Estado hegemônico, qual seja, 
os Estados Unidos. O principal mecanismo causal na criação e manutenção de regimes internacionais é a 
coerção. Embora historicamente a melhor e mais usada estratégia de coerção tenha sido a guerra ou a ameaça 
de uso da força bélica, para os propósitos da criação de regimes têm sido empregados principalmente formas 
não militares de coerção, como a retaliação econômica.

A vertente realista mais importante concernente à teorização sobre regimes internacionais é constituída pelas 
teorias da estabilidade hegemônica. De acordo com estas teorias, regimes internacionais podem ser concebidos 
como bens públicos e, enquanto tais, emergem e se fortalecem quando e na medida em que há um poder 
hegemônico com a vontade e os meios para promovê-los.9

A hegemonia dos Estados Unidos certamente desempenhou um papel decisivo na emergência de TRIPS e de 
outros acordos internacionais de PI. Notadamente, ela foi determinante na mudança de fórum das negociações 
sobre o novo regime internacional de PI que resultou em TRIPS. Como decorrência da pressão exercida pelo 
governo norte-americano, tais negociações foram transferidas da OMPI – o fórum tradicional para acordos e 
convenções de PI, que administra as Convenções de Paris e de Berna – para o GATT, com implicações políticas 
importantes. A inserção da agenda de PI na Rodada Uruguai associou institucionalmente PI e comércio, e 
aumentou a capacidade do United States Trade Representative (USTR – Representante de Comércio dos 
Estados Unidos) de coagir outros Estados a aceitar e cumprir o novo regime de PI representado por TRIPS.  
O poder econômico dos Estados Unidos foi amplamente utilizado antes e durante as negociações deste acordo 
para forçar os países em desenvolvimento a aceitar os padrões mais elevados de proteção de PI nele incorporados. 
Em particular, os instrumentos de retaliação comercial previstos na seção 301 da lei de comércio norte-americana 
de 1974 permitiram aos Estados Unidos minar a resistência a TRIPS oferecida inicialmente pela Coreia do Sul, 
mas sobretudo pelo Brasil10 e pela Índia (Mello e Souza, 2005, p. 70-130). Foi propício para a aprovação do 
TRIPS que os países que ofereciam maior resistência ao acordo, e que eram os mais acusados de violar direitos 
de PI, também eram altamente dependentes do comércio com os Estados Unidos, e, portanto, vulneráveis a 
suas sanções comerciais (Gadbaw, 1989, p. 228). Em última análise, as cláusulas TRIPS-plus de PI encontradas 
em dezenas de acordos de livre comércio bilaterais, no NAFTA e no ACTA também podem ser vistas como 
produtos do exercício da capacidade retaliatória dos Estados Unidos.

Entretanto, o poder econômico dos Estados Unidos é insuficiente para explicar a emergência de TRIPS e a 
globalização dos direitos de propriedade intelectual. Fundamental para o êxito dos Estados Unidos nas negociações 
da Rodada Uruguai foi a experiência inigualável de seus advogados e economistas, que já possuíam um vasto 
conhecimento sobre PI, derivado parcialmente de sua atuação nas negociações de acordos de PI bilaterais e ocorridas 
no âmbito do NAFTA. Este conhecimento foi mobilizado em fases cruciais do processo de elaboração do acordo, e 
seu impacto foi reforçado pela complexidade técnica e incerteza que caracterizam o tema de PI. Em contraste, 

8. Alexander Wendt (1992 p. 399) apresentou crítica semelhante ao institucionalismo neoliberal.

9. A primeira formulação da Teoria da Estabilidade Hegemônica é atribuída a Charles P. Kindleberger (1973).

10. Em 1988, os Estados Unidos impuseram tarifa de 100% às importações de produtos farmacêuticos, eletrônicos e de celulose do Brasil em retaliação pela 
recusa do país em reconhecer patentes de produtos farmacêuticos. Este foi o único caso de retaliação comercial referente à PI sob as cláusulas da seção 301; 
geralmente outros países alcançavam acordos com o United States Trade Representative (USTR) após serem ameaçados com restrições às suas exportações. 
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os países em desenvolvimento careciam de comunidades epistêmicas similares, o que os tornava menos capazes de 
avaliar todas as implicações da adoção de novas regras de PI11 (Drahos, 1995, p. 14-15). No entanto, dado que 
os realistas têm focado quase que exclusivamente em formas materiais de poder – ou seja, militar e econômica –, 
negligenciado o conhecimento assim como outras formas ideacionais do que tem sido chamado de soft power, o seu 
arcabouço teórico não consegue dar conta plenamente dos meandros e da sofisticação da hegemonia dos Estados Unidos.

Além disso, ao tratar o Estado como ator unitário e excluir atores não estatais de sua abordagem, os 
neorrealistas12 também permanecem aquém de explicar toda a história TRIPS. Pois embora TRIPS seja certamente 
um produto da hegemonia dos Estados Unidos, este acordo é ainda mais um produto da hegemonia dos interesses 
empresariais. Grandes empresas dos Estados Unidos, principalmente dos setores químico, farmacêutico, 
eletrônico, de computação e entretenimento, fundaram o grupo intersetorial Comitê de Propriedade Intelectual 
(Intellectual Property Committee – IPC), formaram coalizão transnacional com associações empresariais da 
Europa e do Japão,13 articularam seus interesses comuns na proteção da PI de maneiras politicamente influentes 
e, em última análise, formularam as estratégias de negociação dos Estados Unidos no GATT e em outros fóruns. 
Tais empresas podem ser consideradas, portanto, as principais arquitetas e promotoras do novo regime global de 
PI (Sell, 2003, p. 96-120; Mello e Souza, 2005, p. 70-130).

Além de empregar seus amplos recursos financeiros – em mecanismos de persuasão política como 
financiamento de campanhas e lobbying – e de se beneficiar de acesso privilegiado aos órgãos governamentais 
decisórios e às autoridades políticas dos Estados Unidos, as empresas do IPC também fizeram uso estratégico 
de ideias. Em particular, elas defenderam a concepção da PI como um direito de propriedade privada 
indissociavelmente ligado ao comércio, associaram a violação deste direito à “pirataria” – termo que alude 
roubo –, apresentaram os padrões mais elevados de proteção de PI como uma solução para os recorrentes déficits 
comerciais dos Estados Unidos durante a década de 1980,14 e redefiniram, assim, o interesse nacional do país 
(Correa, 2000, p. 4; Sell, 2003, p. 8; Drahos, 1995, p. 8).

Finalmente, apesar de possuir muito menos poder material do que o governo dos Estados Unidos ou as 
empresas cujos interesses ele tem servido, redes transnacionais de ativismo e países em desenvolvimento têm 
obtido realizações diplomáticas significativas nas lutas para flexibilizar os direitos de PI. A mais importante 
delas foi sem dúvida a Declaração sobre TRIPS e Saúde Pública, aprovada na Conferência Ministerial da 
OMC em Doha, em 2001, que levou por sua vez ao acordo para uma emenda de TRIPS no fim de 2005.  
Esta emenda permite o comércio internacional de medicamentos licenciados compulsoriamente – isto é, aqueles 
medicamentos cujas patentes não mais garantem o direito de monopólio de produção e comercialização para 
seus detentores (Mello e Souza, 2005, p. 248-264). Ela tem como finalidade garantir o acesso aos medicamentos 
essenciais dos países que não possuem indústrias farmacêuticas capazes de fabricá-los; e é a primeira e única 
emenda já acordada em um dos numerosos acordos do GATT.15 Outrossim, mudanças significativas também 
foram realizadas na política de comércio exterior dos Estados Unidos para países que respondem a situações de 
emergência sanitária e epidemiológica, especialmente a epidemia da AIDS.16

11. Por exemplo, a Coreia do Sul não tinha advogados com conhecimento especializado em PI, tampouco escolas de direito que ensinassem o direito da PI 
quando o país começou a negociar com os Estados Unidos sob ameaça da aplicação de medidas retaliatórias previstas na seção 301.

12. Tais premissas são defendidas, sobretudo, pelo fundador e principal teórico do neorrealismo, Kenneth N. Waltz (1979).

13. Em 1994, o IPC era composto pelas seguintes empresas: Bristol-Myers Squibb, Digital Equipment Corporation, DuPont, FMC Corporation, General Electric, 
Hewlett-Packard, IBM, Johnson & Johnson, Merck, Monsanto, Pfizer, Procter & Gamble, Rockwell International, e Time Warner. Suas contrapartes na Europa 
e no Japão foram o Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (Unice – Sindicato das Confederações Industriais e de Empregadores da 
Europa) e o Keidanren, respectivamente. 

14. Essa linha de argumentação se encontra presente, por exemplo, nos escritos de Helena Stalson (1987, p. 12).

15. Essa emenda será formalmente incorporada ao Acordo TRIPS após dois terços dos membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) a aceitarem. 
O prazo original para tanto era 1o de dezembro de 2007, sendo que o Conselho Geral a estendeu sucessivamente para 31 de dezembro de 2009, 31 de 
dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2013. Ver: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm>. Para uma discussão dos efeitos desta 
emenda sobre o acesso a medicamentos, ver Matthews (2006).

16. Por exemplo, em maio de 2000 o Presidente William Clinton emitiu um decreto que impede a USTR de pressionar os países da África Subsaariana para 
mudar leis ou políticas que regulam o uso de medicamentos contra a AIDS e tecnologias médicas. Ver Executive Order 13.155 Pharm-policy. Disponível em: 
<http://lists.essential.org/pipermail/pharm-policy/2001-anuary/000613.html>.
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Da mesma forma que as empresas criadoras do regime internacional baseado em TRIPS, os ativistas 
que têm se esforçado para mudar esse regime contaram com a articulação de interesses comuns entre várias 
organizações não governamentais (ONGs) e órgãos estatais, operando em vários níveis da formulação de 
políticas e defendendo uma concepção alternativa de PI que envolve questões de direito a acesso a medicamentos 
essenciais e, de uma forma mais ampla, direitos humanos. Crucialmente, os ativistas empoderaram diversos 
países em desenvolvimento em disputas internacionais de PI, proporcionando-lhes o conhecimento técnico 
fundamental para negociações e vários canais para expressar suas preocupações em âmbito internacional (Mello 
e Souza, 2005, p. 156-158 e 248-264).

Cabe ainda ressaltar que, dada a falta de qualquer variação significativa no poder relativo dos Estados Unidos, 
a variação observada nas políticas e instituições de PI – pelo menos no que diz respeito às patentes farmacêuticas –  
continua a ser uma anomalia do ponto de vista do realismo político e suas explicações materialistas centradas no 
Estado. Pois qualquer explicação desta variação requer considerar o papel dos atores não estatais, notadamente 
empresas e ONGs, e as formas de soft power que estes atores têm empregado estrategicamente.

4 CONCLUSÕES

A globalização dos direitos de PI é um processo que tem suas raízes no fim do século XIX, com os primeiros 
regimes internacionais de PI, representados pelas Convenções de Paris e de Berna, e atinge seu ápice no fim 
do século XX, com o Acordo TRIPS e diversos outros acordos bilaterais, regionais e multilaterais TRIPS-plus. 
Este processo continua, conforme evidenciado por acordos recentes como o ACTA. Contudo, ele tem sido 
freado – e por vezes até revertido, como na emenda de TRIPS – em razão da maior assertividade dos países 
em desenvolvimento em fóruns internacionais e da resistência promovida por ONGs transnacionais. De todo 
modo, o novo regime global de PI tem implicações significativas para o desenvolvimento nacional em áreas tão 
distintas quanto o comércio internacional, os investimentos estrangeiros diretos, a produção e a disseminação 
de tecnologias digitais de informação e comunicação, o acesso à informação, a produção agrícola e a segurança 
alimentar, o acesso a medicamentos e a saúde pública, e a proteção da biodiversidade e dos conhecimentos 
tradicionais associados. Este artigo buscou avaliar duas explicações para a globalização dos direitos de PI derivadas 
de influentes abordagens teóricas no campo das relações internacionais.

A primeira dessas abordagens é o institucionalismo neoliberal. Dada sua orientação funcionalista, as 
teorias que seguem tal abordagem dependem de uma lógica segundo a qual a criação e manutenção dos regimes 
internacionais podem ser explicadas com referência à sua eficiência e capacidade de aumentar o bem-estar dos 
membros. Esta lógica tem sido muitas vezes aplicada à história da PI. Há evidências de que o surgimento e 
desenvolvimento dos direitos de PI estiveram ligados ao desenvolvimento histórico do direito de propriedade 
privada, e a globalização destes direitos tem sido tratada como uma resposta às necessidades criadas pela crescente 
interdependência econômica e o surgimento de uma economia global baseada no conhecimento. 

Conforme argumentado, contudo, o problema com as explicações funcionalistas é que elas obscurecem o 
papel do poder e da coerção e se tornam, como consequência, apolíticas. TRIPS e outros acordos internacionais 
de PI resultaram em grande medida de disputas políticas e conflitos de interesse, e não da realização de interesses 
comuns por meio da cooperação. Por esta razão, as teorias liberais se revelam inadequadas para explicar o 
surgimento e evolução destes regimes. 

Já o realismo político apresenta maior capacidade de explicar a globalização dos direitos de PI, uma vez 
que TRIPS é um regime internacional que serve aos interesses norte-americanos – e, de fato, reflete em grande 
medida as leis e instituições domésticas de PI dos Estados Unidos – e foi concebido e criado por meio do uso 
do poder econômico do hegemon. No entanto, porque não reconhece a autonomia causal de fatores ideacionais 
e sua ontologia exclui atores não estatais, o neorrealismo não pode explicar como os interesses americanos são 
construídos, em primeiro lugar, nem as alterações nos regimes internacionais de PI que têm sido observados 
na ausência de alterações significativas no poder dos Estados Unidos. Em suma, é fundamental para qualquer 
explicação da criação e da evolução dos regimes internacionais de PI abrir a caixa preta dos Estados, considerando 
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como atores não estatais se organizam tanto em nível transnacional e em alianças com Estados e fazem uso 
estratégico de ideias. Abordagens construtivistas que privilegiam o papel dos fatores ideacionais e a agência 
destes atores são úteis para tais propósitos.
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