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RESUMO 

A economia globalizada é caracterizada pela diminuição das fronteiras geográficas entre 
os agentes econômicos e países. O transporte de pessoas e bens – que teve redução de 
mais de 50% em seu custo nas últimas décadas – e, sobretudo, a tecnologia, foram os 
responsáveis por esse “achatamento do globo”. Não é mais a produção, mas a 
informação e o conhecimento os maiores responsáveis pelo desenvolvimento 
econômico de um país. Eis a era da “Economia do Conhecimento”. O capital intelectual, 
no final do século XX, despontou como o fator diferenciador do desempenho dos 
agentes econômicos e, por via reflexa, da economia de um país. A Era Industrial foi 
substituída pela Era do Conhecimento. Aquela era baseada em recursos físicos; a última, 
estriba-se no conhecimento. Mas como incentivar o processo de inovação? Cooter & 
Schaefer sugerem ser a aproximação entre os inventores da tecnologia (cientistas) e o 
financiamento. Cooter & Schaefer defendem que cada estágio do financiamento exige 
um determinado modelo de organização jurídica; o financiamento familiar requer um 
adequado direito de propriedade; um financiamento privado requer um bom direito 
contratual; e o financiamento público via mercado de capitais exige um eficiente direito 
societário e regulatório. Além disso, Cooter & Schaefer ensinam que a melhor política 
governamental voltada para o desenvolvimento é o investimento em infra-estrutura. 
Mas o desenvolvimento de um país depende, na era da Economia do Conhecimento, de 
outros dois elementos não salientados por Cooter & Schafer, a saber: a) de eficientes 
direitos de propriedade intelectual e sistema registral; b) associado a uma política 
governamental que invista em educação e pesquisa integrada à sua exploração 
mercadológica. O presente ensaio pretende, diante das premissas acima expostas, 
aprofundar estes dois requisitos do desenvolvimento econômico ainda não explorados 
por Cooter & Schaefer, ou seja, da propriedade intelectual como mecanismo de 
incentivo à inovação (ou não) e das políticas públicas incentivadoras à inovação, ambos 
aplicados ao caso brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVES: INOVAÇÃO. DESENVOLVIMENTO. PROPRIEDADE 
INTELECTUAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO E ECONOMIA.  
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A globalized economy is characterized by the shortening of geographical frontiers 
among private players and nations. The transportation of goods and people – that 
suffered a dramatic cost decrease in the last few decades – and technology are the main 
responsible for making the “globe flat”. It is not production anymore but information 
and knowledge the key factors for economic development of a nation. This is the so 
called “Knowledge-based” Economics. The intellectual capital, in the late 20th Century, 
started to differentiate the economic performance of the countries. Industrial Era was 
superseded by “Knowledge-based” Economics. The former was based on natural 
resources; the latter on knowledge. But how can one create incentives for innovation to 
happen? Cooter & Schaefer suggests that the liason between inventors and finance is the 
key factor. Cooter & Schaefer argues that each stage of financing requires a specific 
model of law; family finance requires good property law; private finance requires 
adequate contract law; public finance needs good corporate laws and capital market 
regulation. Besides that Cooter & Schaefer suggests that the best government policy to 
create growth is infrastructure investment. However, it seems that the development of a 
country depends on two other factors: a) efficient property laws and patents agencies; b) 
associated with governmental policy that invests on education and research integrated 
with its market exploration. The present paper will address these two complementary 
points in Cooter & Schaefer theory on innovation and development of a nation, taking 
into account specifically the Brazilian case. 

KEYWORDS: INNOVATION. DEVELOPMENT. INTELLECTUAL PROPERTY. 
PUBLIC POLICIES. LAW AND ECONOMICS. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Alguns países são mais ricos do que outros porque as suas economias crescem mais. 
Para fins de se alcançar o desenvolvimento econômico, o caminho mais adequado, de 
acordo com a teoria schumpeteriana (1985), em voga entre muitos economistas e aqui 
adotada como premissa, é o de que a inovação constitui-se em fator essencial para este 
desiderato.  

 Além disso, o desenvolvimento de inovações, conforme afirmado por Cooter e 
Schaefer (2006), resultaria do jogo praticado entre agentes a partir dos incentivos 
institucionais. Desse modo, boas instituições – entendidas aqui como conjunto de regras 
formais e informais – incentivariam inovações. Dentre essas instituições, os autores 
citados enfocam as instituições jurídicas e seu reflexo no desenvolvimento econômico 
por meio do estímulo à combinação entre financiamento e inovação. Cooter e Schaefer 
(2006) conferem especial destaque, nesse campo, ao direito contratual, aos direitos de 
propriedade e finalmente ao direito societário e de mercado de capitais.  

 Chama a atenção que Cooter e Schaefer (2006) não conferem nesse estudo, especial 
destaque à propriedade intelectual. Ainda que se possa admitir que seja esta uma forma 
de direito de propriedade, causa estranheza a ausência de referência específica a este 
ponto, até porque a literatura jurídica tradicional nos Estados Unidos relativa à 
propriedade intelectual costumeiramente reconhece a importância desses direitos para a 
promoção de pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias. 
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Com efeito, o mesmo Professor Robert Cooter (2003), em obra já clássica da 
abordagem de Law and Economics, defende que os direitos de propriedade intelectual 
destinar-se-iam a eliminar uma falha de mercado provocada pela dificuldade que o 
inovador tem de apropriar o valor social daquilo que produz. Trata-se da 
nonappropriability, que é derivada das características, assemelhadas aos bens públicos, 
das informações e das inovações baseadas nestas. É como se a propriedade intelectual 
viesse a resolver problemas da chamada “tragédia dos comuns” (tragedy of commons) – 
isto é, tendência à exaustão derivados do consumo de bens públicos ou quase públicos. 
Por essa razão, deve-se acreditar que, de acordo com essa mesma literatura, ainda que 
não referida expressamente, é a propriedade intelectual estímulo à inovação. 

Essa abordagem da propriedade intelectual vem sendo rivalizada por críticos na Europa, 
dentre eles Hestermeyer e Mathews, com grandes reflexos no Brasil. São autores que 
afirmam que a propriedade intelectual e seu direito de exclusão e de exclusividade 
geram lucros extraordinários às companhias farmacêuticas e outras empresas de 
tecnologia às custas da limitação do acesso das populações carentes a bem essenciais. 
São autores que defendem, no âmbito internacional, uma interpretação do TRIPS 
(Acordo no Âmbito da Organização Mundial do Comércio sobre padrões mínimos de 
proteção da propriedade intelectual) à luz de Convenções Internacionais sobre Direitos 
Humanos, Sociais e Econômicos no âmbito da ONU (Organização das Nações Unidas). 

Vale dizer, as políticas públicas de saúde não poderiam ficar reféns dos direitos de 
propriedade intelectual. Mais, estes direitos de exclusão não trariam qualquer benefício 
à geração de inovação; ao contrário, traria estagnação tecnológica endógena do país, 
conforme demonstrado por Maristela Basso (2005) e Marcos Wachowicz (2005). Seria, 
em linguagem de law and economics, a tragédia dos anti-commons (descrita mais 
adiante no trabalho). 

Percebe-se, portanto, hoje no Brasil um intenso debate acerca do papel desempenhado 
pelos direitos de propriedade intelectual. Afinal, quem tem razão? É possível buscar 
dados empiricamente constatáveis para comprovação das hipóteses científicas em 
debate para o caso brasileiro? 

Do ponto de vista legal, não há como negar que o legislador brasileiro reconheceu na 
propriedade intelectual um meio idôneo para que fossem atingidos o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país.  

Tal entendimento é corroborado pelo disposto no inciso XXIX, do artigo 5º, da 
Constituição Federal, ao reconhecer que “a lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País.”  

No presente ensaio, pretende-se analisar os pressupostos teóricos, favoráveis e 
contrários à relação que há entre proteção dos direitos de propriedade intelectual e 
desenvolvimento de inovações, vale dizer, esclarecer os posicionamentos da literatura 
acerca de tal relação, delineando o marco teórico sobre o tema. Em uma segunda fase, 
ainda em construção, buscar-se-á dados e constatações específicos, sobre o tratamento 
brasileiro à inovação e sobre a relação propriedade intelectual e desenvolvimento. 
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Essa constatação empírica da relação entre proteção da propriedade intelectual e 
geração de inovação e de desenvolvimento será feita por meio de questionários a serem 
enviados aos representantes do setor empresarial brasileiro de farmácias (ou outro a ser 
definido), questionando a relação dos direitos de propriedade intelectual na promoção 
das inovações no Brasil. 

Por ora, foram aproveitados levantamentos governamentais sobre a matéria com o fim 
de buscar elementos para julgar a acuidade das teorias rivais. 

Assim, o presente ensaio está dividido em duas partes. Na primeira, faz-se o debate 
sobre o tratamento conferido pela abordagem de Law and Economics ao tema da 
propriedade intelectual, versando sobre a possível tragédia dos comuns adveniente da 
inexistência de proteção. Ainda na primeira parte, consta uma das teorias rivais: A 
tragédia dos anticomuns. 

Na segunda parte deste ensaio, há a constatação de implicações e dados brasileiros 
referentes ao tratamento conferido à inovação, o que servirá de base para o futuro 
debate sobre as evidências empíricas a serem colhidas no Brasil. 

 

1.                 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Por parte da literatura, a propriedade intelectual é considerada como o necessário 
incentivo para que alguém produza alguma coisa melhor ou que encontre um jeito 
melhor de produzir uma coisa antiga, afirma Cooter (2003). Vale dizer, a propriedade 
intelectual apresenta-se como um mecanismo de incentivos para que os agentes 
econômicos engajem-se em atividades de elevados custos e riscos de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). 

Em sentido contrário, há os que defendam que a propriedade intelectual é considerada 
um entrave para o desenvolvimento de inovações, principalmente as subseqüentes 
àquelas já desenvolvidas. Isso, argúi-se, tem por conseqüência a sub-utilização da 
novidade protegida e, em decorrência, a perda de bem-estar para a sociedade como um 
todo. Aliam-se nessa linha de pensamento aqueles autores que defendem que a 
propriedade intelectual bloqueia o acesso a direitos fundamentais, sobretudo os de 
saúde, dificultando políticas públicas governamentais. 

A) A ABORDAGEM DE LAW AND ECONOMICS E A TRAGÉDIA DOS 
COMUNS EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Há na literatura jurídica norte-americana uma constante referência de que os direitos de 
propriedade intelectual ajudam a impulsionar o desenvolvimento da economia, por meio 
da concessão do direito exclusivo de criar, usar e explorar o objeto protegido, de acordo 
com Hettinger (1989). 

Os autores norte-americanos argumentam que a proteção da propriedade intelectual 
confere o incentivo necessário para o aperfeiçoamento de tecnologias e idéias, tendo os 
inventores o direito de ser proprietários daquilo que criaram, com a possibilidade de se 
apropriar de seu valor social. Se esse incentivo econômico não for concedido, os 
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agentes econômicos não terão a vontade e o emprenho necessários para inovar, tendo 
em vista que os concorrentes fiar-se-iam em suas descobertas, vale dizer, seriam 
“caroneiros” (free-riders) de seu desempenho.  

De acordo com a definição de North (1994), as instituições de um país formam a 
estrutura de incentivos que recai sobre a sociedade. Especificamente, North (1994, p. 
361) define as instituições como “(..) as regras do jogo, tanto formais quanto informais 
e, também, as suas características de eficácia. Juntas, definem a forma em que o jogo 
deve ser jogado (...).”  

De acordo com a definição de Douglass North, as instituições de um país são um fator 
mais importante para o seu desenvolvimento do que as riquezas naturais, o clima 
favorável ou a agricultura. Afirma North (2000, p. 3) que “as instituições são as regras 
do jogo, tanto as formais quanto as informais e também as suas características de 
eficácia. Juntas, definem a forma em que o jogo deve ser jogado (...).” 

Os agentes econômicos, ou os “jogadores” na expressão de North (2000), são seres 
racionais que reagem à estrutura de incentivos representada pelas instituições. Uma das 
premissas adotadas pelo movimento de Direito e Economia é que os agentes 
econômicos reagem aos incentivos fornecidos pelo ambiente em que vivem e, ainda, 
que tais incentivos podem ser fornecidos pelo ordenamento jurídico.  

Em assim sendo, as regras jurídicas, os tribunais e os órgãos registrais e regulatórios do 
governo compõem as instituições. Isso significa que se o ordenamento jurídico emitir 
sinais de que não protegerá os direitos de propriedade ou de que é ineficiente nesse 
campo, o resultado seria, seguindo aquela mesma literatura, a dissipação de rendas 
através da competição entre os agentes econômicos para se apropriarem (mais do que 
produzirem) dos escassos recursos existentes. 

Nesse sentido, a fim de bem compreender a necessidade de um país contar com a 
adequada estrutura de incentivos capaz de estimular os seus cidadãos a alocar recursos, 
tempo e energia na atividade produtiva de inovações, cabe analisar a natureza destas. 

Para tanto, há que se ressaltar a diferença existente entre bens públicos e bens privados, 
conforme o estabelecido pela ciência econômica (e não com base na classificação 
jurídica do Código Civil Brasileiro, que classifica os bens não a partir de sua natureza, 
mas de sua titularidade). Os bens públicos, economicamente considerados, assumem as 
características de não-rivais (não-disputável) e não-exclusivos.  

Por não-rival, entende-se o bem em que, para qualquer nível específico de produção, o 
custo marginal de sua produção é zero para um consumidor adicional. Vale dizer, o 
custo adicional oriundo de uma pessoa a mais utilizar esse bem é igual a zero – o que 
aconteceria, por exemplo, em situações de ausência de escassez de um bem como o ar 
ou segurança pública.  

Por rivalidade, entende-se que o consumo de um bem por uma pessoa deixa menos do 
mesmo bem para o consumo de outra pessoa. E por exclusividade, entende-se que o 
consumo de um bem por uma pessoa exclui outra de consumir, ao mesmo tempo, o 
mesmo bem. 
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Com efeito, percebe-se que os bens privados, tendo em vista o sentido econômico, são 
bens rivais e excludentes. Ora, um automóvel não pode ser utilizado, ao mesmo tempo, 
para trafegar em direções opostas, vez que a utilização do veículo por um motorista, em 
uma direção, exclui outro motorista de usá-lo, ao mesmo tempo, na direção oposta. 
Então, o uso do carro por um motorista deixa menos (nesse caso, não deixa nada) do 
mesmo carro para o uso do outro motorista. 

Por outro lado, a característica de não-exclusividade significa que a utilização de um 
bem por um indivíduo não exclui outros indivíduos de utilizarem, ao mesmo tempo, o 
mesmo bem. Como a exclusão de um indivíduo é muito difícil de ser feita, mesmo 
aqueles que não desejam retribuir pela utilização do bem, poderão usar o mesmo. Se 
conseguem fazê-lo sem, contudo, retribuir, desaparece o incentivo à utilização mediante 
pagamento, conforme Pindyck (2002).  

Em assim sendo, como escreve Cooter (2003), os bens públicos, na definição 
econômica, qualificam-se como não-rivais e não-excludentes. Pense-se na prestação do 
serviço de segurança nacional contra ataques aéreos. Se uma companhia privada fosse a 
prestadora do serviço, aqueles cidadãos que desejassem ser protegidos deveriam pagar 
uma quantia mensal ou anual para que o serviço fosse a eles prestado. Em uma mesma 
rua, alguns moradores iriam contratar o serviço e, assim, pagariam à companhia 
prestadora. Outros moradores vizinhos, entretanto, agiriam oportunistamente e não 
contratariam o aludido serviço. Isso significa que não seriam protegidos? Não. Seriam 
protegidos tanto quanto aqueles que contrataram o serviço. Por quê? 

A explicação econômica para isso é a de que se demonstra hercúlea a tarefa de excluir 
os moradores que não contrataram o serviço de receber proteção, vez que a companhia 
prestadora do serviço, ao proteger os morados contratantes, estaria, automaticamente, 
protegendo os moradores não-contratantes. O serviço de vigilância e monitoramento 
realizado para o contratante do serviço de segurança contra ataques aéreos abrange as 
intermediações de sua casa, englobando, necessariamente, as casas vizinhas. Dessa 
forma, por que os vizinhos pagariam pela proteção que já, gratuitamente, receberiam?  

  

Assim, tem-se que a exclusão daqueles que não pagaram pela prestação do serviço é 
muito custosa, pelo fato de ser muito barata a sua proteção (no exemplo seria 
automática). São chamados de free-riders aqueles indivíduos que recebem os benefícios 
da prestação do serviço (ou utilizam-se de um bem) sem pagar pelo mesmo. Isso faz 
com que a companhia privada não tenha incentivos para prestar esse tipo de serviço e, 
então, a quantidade ofertada do mesmo seria abaixo de um nível ótimo. Tal serviço 
deveria ficar, dessa forma, a cargo do Poder Público - como ocorre na realidade. 

O mesmo se dá com as informações. As informações são, no sentido econômico, 
assemelhadas aos bens públicos, ou bens quase-públicos. Isto é, a utilização da 
informação por uma pessoa não deixa menos da mesma informação para a utilização 
por outra pessoa (não-rival) e, via de conseqüência, a utilização da informação por uma 
pessoa não exclui outra de valer-se da mesma informação ao mesmo tempo (não-
excludente), relata Cooter (2003). 
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Tal como no exemplo da prestação do serviço de segurança contra ataques aéreos, a 
exclusão dos indivíduos, que não pagam por informação, é muito custosa, vez que a sua 
transmissão é muito barata. Assim, os indivíduos que produzem informação e não 
conseguem excluir de seu uso aqueles que dela se valem sem retribuição, terão poucos 
incentivos para continuar produzindo informação. 

O conhecimento materializa-se na forma de um novo processo, do qual resultará, por 
certo, um novo produto. Mas esse produto, não-raro, compõe um novo processo 
produtivo. Por exemplo, dota-se um chip de valor apenas se tiver a capacidade para 
melhorar a performance de uma máquina, que visa a desenvolver um melhor produto ou 
serviço. Ainda, uma célula geneticamente modificada terá o seu significado na interação 
com as demais partes do corpo humano. Em assim sendo, as revoluções tecnológicas – e 
a atual, baseada na intangibilidade, não é diferente – constituem-se de inovações, cujos 
resultados são produtos, serviços e processos, com a característica de que, não-raro, os 
primeiros (produtos e serviços) integram o último (processo). 

Na medida em que a globalização requer a transformação dos insumos, dos meios e do 
produto da produção, e, no atual contexto tecnológico, por ser o conhecimento elemento 
que permeia todos os níveis de produção, o conhecimento (elemento do modo 
informacional) acaba por atuar e transformar a si mesmo (insumo).             

As inovações contêm informações – as quais são a base do conhecimento - e, devido a 
isso, enfrentam o mesmo problema dos bens públicos econômicos, vale dizer, tendem a 
ser não-rivais e não-excludentes. Em assim sendo, aqueles agentes econômicos que 
produzem inovações não terão incentivos para fazê-lo, uma vez que qualquer indivíduo 
possa valer-se das mesmas sem que haja, em contrapartida, a retribuição.  

Richard Posner (2005) explica que os custos de produção da inovação são, geralmente, 
elevados, ao passo que a sua disseminação custa tanto quanto o meio usado para a sua 
transferência. Ou seja, uma vez que a inovação foi produzida, o custo marginal para a 
produção de uma unidade a mais é irrisório (pelo menos se comparados aos custos 
fixos). O exemplo do software (custoso para produzir) distribuído pela internet (barato 
para disseminar) ilustra bem a situação acima. 

Essa situação representa uma falha do mercado. Isso porque o montante de inovação 
produzido será abaixo do ótimo quando o inovador não conseguir se apropriar do valor 
social daquilo que produzir. Com a proteção, via propriedade intelectual, atribui-se ao 
bem público uma exclusividade, transformando-o em bem privado, do ponto de vista 
econômico.  

Com a introdução da propriedade privada, resulta elucidado quem é proprietário do quê. 
A alocação dos recursos à produção, o que é incentivado com a proteção pelos direitos 
de propriedade, faz com que o bem-estar da população resulte mais elevado do que 
quando, concomitantemente, ocorre a dissipação da renda (retirada de recursos da 
produção e a sua destinação à atividade expropriadora). “Em especial, a formalização da 
propriedade privada e a sua defesa pelo Estado permitem que, em vez de gastar parte do 
seu tempo defendendo o que possuem, as pessoas podem se concentrar inteiramente em 
produzir e gerar renda” (PINHEIRO, 2005, p. 95). Claro, na propriedade intelectual, não 
seria a escassez do produto que exigiria a atribuição de direitos de propriedade, mas a 
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necessidade de se estabelecer uma política correta de incentivos em prol da inovação, 
evitando-se aquilo que a literatura econômica denomina de “tragédia dos comuns”. 

Explica-se. Harold Demsetz (1967), em um artigo seminal intitulado Toward a theory of 
property rights, refere uma experiência com índios no Canadá. Aduz a existência de 
duas áreas, uma em que existiam direitos de propriedade e outra em que tais eram 
ausentes. Esse teria sido o resultado, segundo ele, de realidades geográficas e climáticas 
diversas, que estabeleceram ora a abundância, ora a escassez de recursos. A propriedade 
privada fora estabelecida em áreas de escassez a fim de proteger aqueles mesmos 
recursos, conferindo-lhe uma exploração racional.  

Como já referido supra, a previsão e a proteção dos direitos de propriedade têm o 
condão de promover a eficiência produtiva. Aliás, Cooter (2000) assevera que o regime 
de propriedade privada é criado visando a encorajar a produção, desincentivar o roubo e 
reduzir os custos de proteger os bens. 

Nesse sentido, direitos de propriedade claramente assinalados fazem diminuir o 
montante de externalidade gerado. A “externalidade” é um conceito econômico. Define-
se como a geração de um benefício (externalidade positiva) ou a causação de um dano 
(externalidade negativa) em que o proveito (adveniente do benefício gerado) não é 
usufruído por quem o gerou e o custo (decorrente de um dano) não é suportado por 
quem o causou. Tratando-se de custos, quando não há a definição clara dos direitos de 
propriedade, aquele agente que causa o dano não leva em conta, ao agir (seja produtor 
ou consumidor), os custos deste dano advenientes. E se não recair sobre o ofensor, a 
responsabilidade pelo dano causado, não haverá incentivos para que o reduza. Dessa 
forma, o nível de externalidade negativa gerado estará sempre acima de um ponto 
ótimo, sendo o dano causado e ninguém pelo mesmo responsabilizado. Além disso, 
cabe notar que a propriedade faz recair sobre o seu titular todos os benefícios e os custos 
dela advenientes. Vale dizer, as externalidades, com a propriedade, são internalizadas.  

Assim, de acordo com Soto (2001) tem-se que a propriedade exerce outras funções para 
além de, tão-somente, proteger a posse, como a de conferir segurança às transações, o 
que gera um incentivo aos cidadãos no sentido de “respeitarem títulos, honrarem 
contratos e obedecerem à lei”. Por isso, a assinalação objetiva da propriedade tende a 
fazer com que o seu titular dê a melhor destinação àquilo que titulariza, maximizando a 
sua utilidade, vez que preferirá mais gozar dos seus benefícios do que suportar os seus 
custos.8 E a internalização é perfeita quando todos os custos e benefícios entram no 
processo de tomada de decisão do titular da atividade que os gera. Definir claramente 
direitos de propriedade tem por conseqüência promover esta internalização. 

É de se notar a possibilidade de ocorrência, em situações como a referida, do que se 
denominou de a tragédia dos comuns.  A tragédia dos comuns ocorre quando os 
direitos de propriedade sobre um ativo produtivo são deficientemente assinalados ou 
não podem ser tornados válidos e respeitados.  

O exemplo clássico que ilustra tal situação é o referido por Hardin (1968), o professor 
de biologia da Universidade da Califórnia, Santa Barbara, que cunhou a expressão 
tragédia dos comuns, em artigo de 1968 publicado na revista norte-americana Science. 
Imaginou Hardin um campo de pasto cuja propriedade seria comum, vale dizer, todo 
pecuarista que quisesse levar o seu gado para ali pastar poderia fazê-lo, sem que tivesse 
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de pagar por essa oportunidade. Um pecuarista, ao agir racionalmente, perguntaria: 
“Qual a utilidade, para mim, adveniente do incremento de um animal adicional em meu 
rebanho?”. 

Desse ato, o pecuarista perceberá todos os ganhos e só incorrerá, imediatamente, em 
uma fração dos custos do incremento que realizou. Ao agir assim, gerará um problema 
de externalidade, vez que não leva em consideração, no processo de tomada de decisão 
para incrementar o seu rebanho, os custos sociais de tal aumento advenientes. E só o faz 
porque sabe que, pelo fato de se tratar de um recurso comum, o custo de sua atividade 
será suportado, pelo menos imediatamente, mais pelos outros pecuaristas do que por ele 
próprio. 

Mas isso não é tudo. O incremento no rebanho não seria feito por apenas um pecuarista. 
Pelo fato de ser irrisório o custo para incrementar o rebanho em uma unidade e levar um 
animal a mais para o pasto comum, e em razão de o custo gerado não ser suportado por 
quem o originou, a tendência é que todos os pecuaristas que se valem do recurso 
comum assim atuem. Tal situação decorre, ainda, de que cada pecuarista não tem 
incentivos para levar em conta o quanto a sua própria atividade afetaria a atividade dos 
demais pecuaristas. 

Dessa forma, o ato de um pecuarista que visava a, tão-somente, maximizar o seu 
interesse, transforma-se em uma tragédia, vez que o recurso que antes era tido por 
comum (livre acesso para qualquer pessoa) e suficiente, passa a ser comum e escasso, 
porquanto o número total de cabeças de gado excederia a capacidade suportada pela 
área destinada ao pasto, vale dizer, a sua utilização em excesso conduziria à 
concretização da chamada tragédia dos comuns.  

A inserção de uma unidade a mais traz, a quem a insere, mais ganhos do que perdas. Em 
assim sendo, a racionalidade impõe que a inserção continue sendo feita de maneira 
irrestrita, para fins de colher os ganhos da exploração do recurso comum. Isso porque se 
um agente assim não fizer, outros assim agirão, conforme Pindyck (2002). 

Essa conclusão assume um tom de generalidade. Isso porque não é só o pastor, 
cuidando de seu rebanho em um pasto de uso comum, que agirá dessa forma; mas, sim, 
todos os agentes que se encontrarem em situação semelhante, vale dizer, quando o 
ganho em utilizar um recurso comum demonstrar-se superior à perda de tal uso 
adveniente, tal como afirma Fernando Araujo (2008). 

Por isso, “a racionalidade colectiva levará ao incremento cumulativo e à ruína do 
recurso, dada a liberdade de acesso: essa liberdade acaba por ter conseqüências 
trágicas”, segundo Araujo (2008, p. 63). 

Como dito já, a situação se assemelha quando se adentra no campo da propriedade 
intelectual. No afã de tornar as criações intelectuais amplamente acessíveis, não se 
conferindo direitos de propriedade intelectual sobre as mesmas, Araujo diz que isso 
“pode degenerar, em última instancia, numa Tragédia dos Baldios” (2008, p. 192). 

Com efeito, a produção de inovações pelos inovadores faz com que gerem à sociedade 
externalidades positivas. Se não houver mecanismo que faça com que o inovador possa 
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permitir ou não o acesso de terceiros ao resultado de sua atividade inventiva, ter-se-á 
um recurso comum. Como tal, estará sujeito à tragédia dos comuns. 

Isso porque o inovador não estará hábil a afastar do uso de sua inovação aqueles que 
com a sua produção não contribuem, o que o deixa sem possibilidade de recuperar uma 
mínima fração da externalidade positiva que causou. Dito de outra forma, investirá 
recursos sem que possa reaver o investimento. Nas palavras de Fernando Araújo (2008, 
p. 75): “[d]ada essa deficiência de incentivos, a tendência será para o sub-investimento”. 

Com efeito, a sobre-utilização da expressão de uma idéia (não da idéia considerada em 
si), isto é, uma inovação passível de proteção pelas vias da propriedade intelectual, é 
capaz de gerar um desincentivo ao desenvolvimento de outras inovações. Ou seja, a 
sobre-utilização (leia-se acesso ilimitado) de inovações torna escasso o 
desenvolvimento de outras inovações. Se o inovador não for dotado de salvaguardas que 
o guarneçam da sobre-utilização da inovação que produz, não terá incentivos para 
continuar produzindo.  

Embora haja o argumento de que a informação tenha por característica a não-rivalidade, 
tal como diz Lemley (2006) deve-se ressaltar que a produção de inovações é custosa. O 
agente que produz informações e que, a partir delas, desenvolve um objeto patenteável, 
espera obter retorno pelo seu investimento, o que se constitui em um mecanismo de 
incentivo para que continue a gerar outras informações passíveis de conversão em 
patente. Aliás, tomando por base o argumento de Lemley – de que não há sentido em 
evidenciar a tragédia dos comuns em informação-, se a informação é não-rival, o 
retorno esperado por ela o é. Havendo mais de um fornecedor do objeto que contém a 
informação e somente um deles tendo arcado com os custos de produção desse objeto, o 
retorno ficará com aqueles que não precisaram despender recursos e tempo em seu 
desenvolvimento, vez que podem cobrar dos destinatários do objeto insuficientemente 
protegido um preço muito abaixo daquele que pode cobrar o seu desenvolvedor, que 
será “punido” por inovar.     

Devido a isso, se a dissipação de renda destinada a apropriação de recursos de terceiros 
tiver por conseqüência um prêmio, ao invés da punição de quem a pratica, pode-se 
atingir como resultado a denominada seleção adversa, de acordo com Eaton (2002). 
Vale dizer, segundo Araujo (2008), que os agentes econômicos que despendem renda, 
recursos e esforços na promoção de inovações, por não ter recuperados os investimentos 
realizados, são incentivados a deixar esta atividade quando a dissipação de renda é 
premiada. A concorrência enfrentada pelos inovadores, que é adveniente dos 
dissipadores de renda, torna insustentável a sua permanência em determinados 
mercados. Nesse sentido, o inovador não conseguirá comercializar a sua inovação por 
um preço que reflita o seu valor real, tendo por conseqüência a desistência da atuação, 
afirma Cooter (2003). Com o tempo, os inovadores deixarão o mercado. Ao final, tem-
se a escassez de inovações, i.e., a tragédia dos comuns. É um desfecho que não 
interessa a ninguém. 

Como evitar esse resultado? Ao valer-se da economia, o Direito passou a contar com 
uma teoria capacitada para analisar e descrever como as pessoas responderiam às leis. 
Para a melhor compreensão, considere-se a clássica definição de uma lei: “A lei é uma 
obrigação respaldada por uma sanção estatal”, segundo Cooter (2000, p. 3). 
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Norberto Bobbio (2007, p. 24) aduz que: a “noção de sanção positiva deduz-se, a 
contrario sensu, daquela mais bem elaborada de sanção negativa. Enquanto o castigo é 
uma reação a uma ação má, o prêmio é uma sanção a uma ação boa.” Nesse sentido, o 
mecanismo de prêmios e punições deve fazer com que os indivíduos tenham incentivos 
a inverter recursos na atividade produtiva e, ainda, serem sancionados quando dissipam 
renda na atividade expropriadora. 

O problema da não-apropriabilidade representa uma falha do mercado. Isso porque o 
montante de inovação produzido será abaixo do ótimo quando o inovador não conseguir 
se apropriar do valor social de sua inovação. Para a correção dessa falha, Cooter & 
Ulen, em seu livro Law and Economics (2003), sugerem a concessão de direitos da 
propriedade intelectual para os agentes promotores de inovações. A concessão de 
direitos de propriedade intelectual assume a roupagem de prêmio aos inovadores, bem 
como o cogente respeito aos mesmos faz as vezes de sanção aos expropriadores.  

Ao se conferir proteção, pelos direitos de propriedade intelectual, ao desenvolvedor da 
inovação, atribui-se a ele a capacidade de reaver o investimento feito no 
desenvolvimento do novo produto ou processo produtivo. O resultado econômico de um 
custoso projeto de pesquisa e desenvolvimento, muitas vezes, não é previsível, sendo 
incerto o seu sucesso financeiro. Em vista disso, ao se conferir direitos exclusivos de 
propriedade ao criador da idéia sobre o modo como a expressa faz com que possa se 
apropriar do valor social gerado, o que talvez não ocorresse se outros indivíduos 
pudessem usar, fruir e dispor da inovação sem ter contribuído para o seu 
desenvolvimento. 

Além disso, importa notar que, se na evolução biológica os mais aptos sobrevivem, na 
evolução econômica os mais aptos são emulados. Vale dizer, os mais aptos no mercado 
de inovações (os inovadores) atraem os concorrentes. Se estes tiverem o poder de se 
apropriar dos resultados da inovação dos mais aptos, imprimirão deslealmente a 
concorrência, vez que se beneficiarão dos frutos decorrentes sem terem incorrido nos 
custos inerentes.   

Entretanto, importa considerar a assertiva do eminente professor português Fernando 
Araújo (2008, p. 81), ao alertar que:  

Terminemos este ponto com a ressalva com a qual possivelmente o deveríamos ter 
começado: a solução da privatização, ainda onde possível e abstractamente desejável, 
não é isenta de riscos graves que se prendem com outros tipos de questões: a excessiva 
fragmentação em parcelas privadas de um recurso que se encontrava até uma certa 
altura indiviso pode inutilizar esse recurso, no sentido de o colocar em dimensões 
inferiores às aceitáveis em termos de exploração, fazendo perder economias de escala e 
impondo custos de coordenação  - pode, em suma, conduzir ao pólo opostos dos <>. 

Devido a este alerta, é necessária a análise de uma das teorias rivais à abordagem de 
Law and Economics, para fins de diagnosticar os possíveis nódulos no tratamento da 
propriedade intelectual como mecanismo de incentivo ao desenvolvimento de 
inovações.                         

B) TEORIA RIVAL: ANTICOMMONS  
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Com efeito, há a posição doutrinária de que os direitos de propriedade intelectual geram 
mais danos do que benefícios à atividade inovadora (ineficiência, portanto, mesmo sob 
critérios de Kaldor-Hicks). Com base nos afirmações de que a propriedade intelectual 
dá causa ao bloqueio de pesquisas, à falta de acesso a fármacos, ao elevado preço dos 
produtos protegidos, analisa-se uma das teorias que contraditam a abordagem da análise 
econômica do direito tradicional. Trata-se dos Anticommons . 

No ano de 1998, o professor da Universidade de Michigan, Michael Heller, conferiu 
uma mais útil e realista definição àquilo que fora chamado em 1982, por Frank 
Michaelmann, de Anticommons. Em primeiro lugar, o próprio Heller reconheceu, no 
citado artigo, que a noção de anticommons é o diâmetro oposto da noção de commons, 
bem como as respectivas tragédias. 

Em assim sendo, se o que se entende por tragédia dos comuns, conforme elaborado por 
Garret Hardin, é a situação em que há vários usuários de um bem escasso e nenhum 
destes usuários têm o poder de excluir os demais, o resultado seria a sobre-utilização do 
bem. Os usuários assim agiriam porque não teriam incentivos para conservar o recurso. 

Por outro lado, a tragédia dos anticomuns surge quando há mais de um proprietário 
sobre um recurso escasso e a cada um deles (proprietários) é atribuído o direito de 
excluir os demais. Ou seja, trata-se de uma situação na qual nenhum dos proprietários 
tem a totalidade de direitos sobre o recurso (bundle of rights), mas cada um deles tem 
partes dos respectivos direitos e, disso, portanto, decorre o poder de exclusão. Dito de 
outra forma, se não houver unanimidade de vontades, o recurso resultará não-utilizado. 

Michael Heller (1998), para chegar à mencionada mais realista noção, baseou-se no 
exemplo das lojas de Moscou, no período da Rússia pós-socialista. Heller relata que, no 
período socialista, as lojas de Moscou apresentavam as vitrines e as prateleiras vazias 
pelo fato de que tal regime não oferecia incentivos suficientes para que houvesse a 
produção de bens de consumo. 

No entanto, no início dos anos 90, do século passado, quando a derrocada do regime em 
vigor, e ao longo daquela década as lojas permaneceram vazias, ao passo que houve a 
proliferação de quiosques de metal sobre as calçadas em frente às lojas. Acerca disso, 
Heller fez a seguinte indagação: por que os proprietários dos quiosques não deixam o 
frio e passam a ocupar as lojas?      

A queda do regime socialista fez com que o governo russo emitisse uma plêiade de leis 
e decretos descentralizando os direitos de propriedade sobre os prédios comerciais nas 
cidades. O intuito era que os governos locais passassem a ter a propriedade de tais 
construções, com o direito de vender, locar ou financiar os imóveis destinados ao 
comércio. Mas o governo central não queria perder o controle total sobre estes bens. 
Assim, por falta de clareza nas “regras do jogo”, nem os governantes locais nem os 
locatários/usuários dos prédios comerciais sabiam quais direitos possuíam. O resultado 
disso foi que os agentes econômicos interessados em praticar o comércio em Moscou 
montaram quiosques nas ruas para contornar a burocracia. E as lojas continuaram 
vazias. 

A explicação que circunda tal fato é que nenhum dos proprietários das construções 
detinha os direitos necessários para que pudessem exercer a sua propriedade. Por meio 
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de agências regulamentadores, os governos, central e local, impunham demasiados 
encargos para a junção de todos esses direitos. Por exemplo, havia seis agências para 
aprovar os contratos de locação dos imóveis. Com tamanho número de proprietários, o 
bloqueio ao uso demonstrava-se imperativo. 

Nesse caso, o governo central não proveu cada indivíduo com um bundle of rights 
representativo dos direitos de propriedade tal como em uma economia de mercado. Ao 
reverso, fragmentou direitos e os distribuiu, fragmentadamente, aos governos regionais 
e locais, a empresas quase-públicas, a sindicatos e a agências privadas. Os direitos de 
propriedade somente eram capazes de ser exercidos quando houvesse unanimidade de 
vontades. 

Essa situação ilustra, adequadamente, a tragédia dos anticomuns, vale dizer, a sub-
utilização de um recurso pelo fato de aos seus proprietários ser conferido o direito de 
exclusão e, ainda, pela falta de hierarquia entre os proprietários quando da tomada de 
decisão. Assim, ao agirem isoladamente podem, coletivamente, subutilizar o recurso. 

Mas, qual o motivo que teriam os proprietários para vetar (excluir) a utilização do 
recurso escasso? Com base nos escritos de Ronald Coase, é possível compreender o 
motivo pelo qual os proprietários utilizam o seu poder de veto sobre o recurso escasso e, 
como consequência, geram a sua subutilização. 

Para melhor entendermos o problema, regressaremos ao exemplo das lojas de Moscou, 
dado por Hardin. Enquanto a loja permanecesse desocupada, tudo aquilo que um dos 
proprietários deveria fazer, para ver se os seus direitos estavam ou não sendo 
respeitados pelos demais proprietários, era passar em frente à loja e, rapidamente, 
perceber ou não movimento. De outro lado, caso a loja estivesse em funcionamento, 
para que qualquer dos proprietários pudesse verificar se o seu direito estava ou não 
sendo respeitado pelos demais proprietários, deveria fazer muito mais do que passar em 
frente à loja e verificar o movimento. Dito de outra forma, os custos de transação 
incorridos pelos proprietários para deixar a loja fechada é muito menor se comparados 
aos custos que incorreriam para controlar as atitudes de cada um dos agentes ao longo 
das transações. 

A partir do afamado texto de Hardin (1986 citado por Heller & Eisenberg, 1998, p. 54-
58), em relação à tragédia dos anticomuns sobre a propriedade real, há, por parte da 
doutrina, a alegação de que o mesmo ocorreria com a propriedade intelectual. 

Hardin & Eisenberg (1998) colocam que, da mesma forma que a multiplicidade de 
proprietários dos prédios comerciais das ruas de Moscou gerou a subutilização do 
recurso apropriado, a multiplicidade de titulares de direitos de propriedade intelectual 
ocasionaria a não proliferação de inovações. Para o caso de Moscou, a solução apontada 
foi a privatização. Contudo, especificamente em termos de patentes, a doutrina não 
aponta a “privatização” como solução, justamente porque o resultado seria uma 
tragédia. 

Principalmente no ramo das ciências biomédicas, Heller & Eisenberg (1998) 
argumentam que os direitos de propriedade intelectual provocam uma fragmentação de 
direitos, o que faz com que os custos de transação tornem-se elevados para o 
desenvolvimento de inovações subseqüentes. Isso equivale a dizer que aos titulares dos 
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direitos de propriedade intelectual foram concedidos o direito de excluir os demais 
inovadores, opondo um veto sobre a possibilidade de inovações futuras. A conseqüência 
disso seria a tragédia dos anticomuns. 

Entretanto, Heller & Eisenberg aplicam, na opinião de Richard Epstein & Bruce Kuhlik, 
a analogia da tragédia gerada em termos de propriedade real sobre a propriedade 
intelectual de maneira equivocada. Isso porque Heller & Eisenberg, ao basearem-se em 
exemplos tais como as lojas de Moscou ou de praças de pedágio que cobram elevados 
preços dos motoristas nas estradas, desconsideram a natureza dinâmica do processo de 
inovação.  

Ademais, o amplo escopo de proteção conferido aos titulares de patentes – o que é 
permitido por escritório de patentes, pelo fato de ser permitido na respectiva legislação - 
faz com que qualquer inovação sobre o objeto protegido constitua uma infração. A 
conseqüência é o fenômeno do lock-out, podendo causar a inviabilidade de setores 
industriais, conforme Müller (2008). 

Sem falar ainda na discussão sobre medicamentos e saúde pública, em que a 
mencionada tragédia dos anti-comuns se acentuaria sobremaneira (como se verá 
abaixo). 

Inobstante, a própria doutrina, como demonstra Müller (2008), argumenta em favor da 
possibilidade da ocorrência da tragédia dos anticommons, na seara da propriedade 
intelectual, reconhece a não-existência de dados empíricos confirmando a hipótese.   

Aliás, as pesquisas empíricas apontam o contrário. John P. Walsh, Ashish Arora e 
Wesley M. Cohen (2003) conduziram 70 entrevistas com (I) advogados atuantes na área 
da propriedade intelectual, (II) cientistas, (III) gerentes da indústria farmacêutica, (IV) 
empresas de biotecnologia, (V) escritórios de transferência de tecnologia de 
universidades e (VI) agentes governamentais, com o propósito de averiguar a hipótese 
de o patenteamento de ferramentas de pesquisa ter por conseqüência o retardo da 
produção de inovações na área específica das ciências biomédicas. 

Como resultado, os autores da pesquisa obtiveram que: 

·                Nenhum dos pesquisados informou que os projetos de importância para a 
respectiva instituição não deixarem de ser desenvolvidos em razão de dificuldade a 
ferramentas de pesquisas protegidas por direitos de propriedade intelectual; 

·               As universidades e as indústrias pesquisadas adotaram working solutions, 
capazes de viabilizar os seus projetos de pesquisa e desenvolvimento, tais como: a) 
licenciamento de tecnologia; b) inventing around; c) utilização de patentes estrangeiras 
não depositadas no país da pesquisa; d) utilização de bases públicas de dados e de 
ferramentas de pesquisas, (e) disputas judiciais e, finalmente, (f) valer-se da tecnologia 
sem a permissão do titular do direito; 

  

·               o licenciamento de tecnologia é expediente comum na indústria farmacêutica, 
o que sugere que o problema do acesso a ferramentas protegidas por direitos de 
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propriedade intelectual tornam-se acessíveis pela via contratual (contrato de 
transferência de tecnologia); 

·               a maioria dos pesquisados responderam que a infração da patente, 
principalmente, por universidades é comum, o que é justificado com “exceção para 
pesquisa”; 

 ·               1/3 das indústrias pesquisadas reconheceram valer-se de ferramentas 
patenteadas sem obter a devida licença, o que, da mesma forma, é justificado como 
“exceção para pesquisa”; 

 ·                A maioria das indústrias pesquisadas revelou que tolera a infração de suas 
patentes pelas universidades (com exceção das patentes sobre processos de diagnósticos 
a ser utilizados em testes clínicos), vez que este uso tem o condão de elevar o valor da 
tecnologia patenteada. 

 

2. AS IMPLICAÇÕES E AS EVIDÊNCIAS DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL NO BRASIL 

Conforme pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, no ano 2000, no Brasil, o 
Estado investia mais em ciência e tecnologia (C&T) do que o setor privado. Nesse 
sentido, o Estado gastou, no referido ano, R$ 8.651,3 bilhões (oito bilhões seiscentos e 
cinqüenta e um milhões e trezentos mil), ao passo que a iniciativa privada, no mesmo 
período, despendeu R$ 5.699,1 bilhões (cinco bilhões seiscentos e noventa e nove 
milhões e cem mil). 

No ano de 2004, no Brasil, os gastos em Pesquisa e Desenvolvimento, em termos 
percentuais, eram efetuados, em 60%, pelo Estado, e, em 40%, pelo setor privado, 
conforme Salermo & Kubota (2008). É de ser ressaltado, ainda, que, segundo Takai et 
al. (2008), nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) a relação entre investimento em P&D e Produto Interno Bruto 
(PIB) é de, em média, 2,5%, destacando-se a Coréia do Sul, país em que a referida 
relação é de 3%. Por outro lado, no Brasil, a relação entre investimentos em P&D e PIB 
é de 1%. 

Em que pese tal constatação, verifica-se que o número de pedidos de patentes 
depositados no Brasil, por solicitantes residentes no Brasil, apresenta pequeno e 
constante crescimento (salvo pequenas exceções) desde o início da década de 1990, 
segundo dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), de acordo com a 
pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia (2008). 

Cabe notar, por relevante, que o único período no qual se percebe, claramente, um salto 
no número de pedidos depositados deu-se entre os anos de 1996 e 1997, época em que, 
justamente, entrou em vigor a nova Lei de Propriedade Industrial, a Lei nº 9.279/1996. 
Nesse sentido, tem-se que, em 1996, foram depositados 17.916 pedidos e, no ano de 
1997, houve 20.354 depósitos de pedidos, conforme MCT. 
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Com efeito, no ano de 1980, no USPTO, residentes brasileiros depositaram 53 
(cinqüenta e três) pedidos e obtiveram 24 (vinte e quatro) concessões, ao passo que os 
residentes na Coréia do Sul, por exemplo, depositaram, no mesmo ano, 33 (trinta e três) 
pedidos e obtiveram 8 (oito) concessões. Todavia, é de ser referida a desigualdade entre 
estes dois países no ano de 2006: o Brasil depositou 333 (trezentos e trinta e três) 
pedidos e obteve 152 (cento e cinquenta e duas) concessões; a Coréia do Sul depositou 
21.963 (vinte e um mil novecentos e sessenta e três) pedidos e obteve 5.835 (cinco mil 
oitocentos e trinta e cinco) concessões. 

O Brasil, em termos de ciência e tecnologia, é um país tardio. Como afirma Salermo 
(2008) a sua indústria desenvolveu-se, tão-somente, na segunda metade do século XX, 
bem como a estruturação dos cursos de pós-graduação deu-se não antes da década de 
1970. 

As políticas governamentais brasileiras têm o seu foco voltado muito mais para a 
pesquisa acadêmica, descompromissada com os resultados práticos, do que para o 
desenvolvimento de inovações nas empresas.  

Com o apoio de órgãos públicos, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), da Financiadora de Projetos (FINEP) e da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Brasil 
investiu, a partir do último quarto do século XX, em ciência e em mecanismos de 
financiamento para o desenvolvimento de pesquisa científica nas universidades e nos 
institutos de pesquisa. Por outro lado, deixou a descoberto o desenvolvimento de 
inovações tecnológicas nas empresas. 

Com efeito, em que pese a existência de tentativas por parte do governo brasileiro de 
fomentar a inovação no setor privado, somente a partir de 2003, com a adoção da 
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e de seus derivados, 
tais como, a Lei de Inovação e a Lei do Bem, é que as instituições (no sentido dado por 
Douglass North) brasileiras passaram a induzir a inovação nas empresas nacionais, 
conforme citado por Salermo (2008). 

O modelo desenvolvido por Vannevar Busch (1945), em seu trabalho denominado 
Science – The Endless Frontier, prevê que, de um lado, as atividades de pesquisa básica 
deveriam ser desenvolvidas sem o objetivo de que fossem alcançados resultados 
práticos e, de outro, que a pesquisa aplicada converteria as descobertas feitas pela 
pesquisa básica em inovações tecnológicas. 

Importa notar, ainda, o baixo percentual de pós-graduados trabalhando nas empresas 
brasileiras. Pela pesquisa feito por Cruz & Mello (2006), em termos percentuais, no 
Brasil, somente 25% dos pós-graduados trabalham no setor empresarial, ao passo que 
em países como Estados Unidos e Coréia do Sul – dois dos três maiores depositantes de 
patentes no USPTO – este número chega a 80%. Isso significa que 75% dos 
pesquisadores brasileiros trabalham em instituições públicas, o que só faz evidenciar a 
expressiva importância do Estado no desenvolvimento de inovações no Brasil. 
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A) A MOROSIDADE DO ESCRITÓRIO DE PATENTES BRASILEIRO - INPI 

A morosidade do órgão brasileiro competente para o registro de propriedade industrial, 
o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) é, possivelmente, fator de 
descrédito no sistema patentário por parte do setor privado. 

Pela pesquisa realizada por Takai, Camargo e Mendes (2008) o INPI leva, em média, 
7,2 anos para conceder uma patente, número consideravelmente superior ao dos 
escritórios de registro internacionais, que é de 2,4 anos. Mais especificamente, a falta de 
agilidade do INPI decorre (I) do pequeno número de avaliadores e (II) da falta de infra-
estrutura em informática, de acordo com Kubota. Disso decorre que o problema do 
escritório de patentes brasileiro não é a produtividade média do avaliador, mas o 
excesso de demanda sobre cada um deles. 

Nesse sentido, uma breve comparação do INPI com os escritórios de patentes dos 
Estados Unidos (USPTO) e da Coréia do Sul (KIPO), em termos de número de 
examinadores, prazo médio de concessão de patentes e demanda média por examinador, 
com base em dados de 2005, a pesquisa de Salermo e Kubota (2008) revela que: 

a)             Enquanto o INPI conta com 120 examinadores, no USPTO este número é de 
4.400 e no KIPO de 900; 

b)            Enquanto o prazo médio para se conceder uma patente no INPI é de 102 
meses, no USPTO este prazo é de 29,1 meses e no KIPO de 30 meses; 

c)             Enquanto no INPI a demanda média por examinador é de 167 pedidos de 
depósito, no USPTO este número é de 68 e no KIPO é de 56. 

Além disso, tem-se que a base industrial brasileira é amplamente multinacionalizada. 
Entretanto, as empresas multinacionais instaladas no Brasil não direcionam recursos 
para o desenvolvimento de programas de pesquisa e desenvolvimento em solo 
brasileiro. 

Dessa forma, tem-se que a estruturação do órgão brasileiro de patentes é fundamental 
para que depositar patentes venha a ser mais vantajoso do que penoso para os 
inovadores atuante no Brasil. 

  

B) A RELAÇÃO ENTRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E 
PRODUTIVIDADE 

Por fim, cabe referir a relação encontrada entre depósitos de marca e de patentes e a 
produtividade dos agentes econômicos. Segundo estudo de Luna e Baessa (2008), as 
empresas foram classificadas conforme a indicação abaixo e, a partir disso, constatou-se 
o seguinte em relação ao depósito de marcas e patentes no INPI: 

a)             As empresas que depositam marcas e patentes assumem comportamento mais 
competitivo no mercado, vez que se valem da inovação tecnológica e da diferenciação 
de seus produtos e serviços para conquistar a preferência do consumidor; 
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b)            Empresas que depositam apenas marca são, também, diferenciadoras, mas 
atuam, exclusivamente, sobre a sensibilidade do consumidor; 

c)             Empresas que depositam apenas patentes auferem ganhos exclusivos de 
melhorias tecnológicas, independentemente de associação à imagem; 

d)            Empresas que não adotam estratégia em relação a marcas e patentes. 

Após verificar estas tendências, os autores passaram a identificar a qualidade da mão-
de-obra atuante nessas empresas. A relação é direta entre mão-de-obra com maior 
tempo de estudo e produtividade com as empresas que depositam marcas e patentes. 

A partir disso, a conclusão atingida pela pesquisa de Luna e Baessa foi a de que os 
ganhos de produtividade das empresas que possuem o perfil mais inovador, isto é, que 
só depositam patentes, são de 7,1% na indústria e de 49,4%, no setor de serviços, em 
comparação com as empresas que não adotam nenhuma estratégia em relação à 
propriedade intelectual. 

Ainda, em relação às empresas que somente adotam a estratégia de depositar apenas a 
marca, isto é, que atuam sobre a percepção do consumidor, o aumento da produtividade 
é de 6,3%, para a indústria, e de 11,3%, no setor de serviços, comparativamente às 
empresas que não adotam quaisquer estratégias sobre os bens intangíveis. 

  

C) AÇÕES RECENTES ADOTADAS NO BRASIL 

Diante disso, o Estado brasileiro reagiu, na tentativa de estimular o desenvolvimento de 
inovações tecnológicas, editando, em 2004, a Lei nº 10.973, denominada de Lei de 
Inovação e Tecnologia, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo.  

Com esta Lei, visa-se à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento industrial do país. 

Entretanto, constata-se que o intento da referida norma apresenta-se adequado, mas os 
meios que disponibiliza para o atendimento dos fins a que se destina não se demonstram 
eficazes, principalmente pelo que segue: 

a) a inovação somente é capaz de dar vantagem competitiva ao inovador se for mantida 
privada até o momento em que a inovação que a contém for lançada no mercado. Isso 
porque se um grande número de pessoas pudessem acessá-la antes de ser 
comercializada, os inovadores não conseguiriam obter os benefícios de terem inovado. 
Por exemplo, os economistas analisam mercados com base em informações públicas. 
De acordo com Cooter, Shäfer e Timm (2006, p. 2): 

“Se os economistas pudessem usar informações públicas para predizer o trajeto do 
desenvolvimento empresarial, eles seriam então capazes de investir e obter lucros 
extraordinários, ao passo que os inovadores ganhariam menos ou talvez deixassem de 
recuperar o valor de seus investimentos. A previsibilidade da inovação empresarial seria 
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a causa de seu próprio óbito. A inovação é lucrativa pela mesma razão que os 
economistas não são ricos”.  

b) os funcionários do governo não têm motivação para gerar riqueza. Isto é, os 
funcionrios do governo não têm incentivos para gerar aquilo de que não podem se 
apropriar; 

c) requer do inventor independente que já tenha, antes de ser incentivado pelo Estado, 
desenvolvido a sua invenção, vez que, para que o órgão público, sob a sigla ICT 
(Instituição de Ciência e Tecnologia), adote a sua invenção, esta deve estar com o 
respectivo pedido de patente já depositado; 

d) para que os agentes econômicos possam ter seus projetos financiados, estes devem 
ser aprovados em cumprimento às normas do Edital que regular o processo de decisão. 
Entretanto, tal prazo, não-raro, é demasiado curto, o que não facilita a apresentação de 
proposta, em sua totalidade, adequada; 

e)             os incentivos fiscais dispostos em seu artigo 28 e regulados nos artigos 17 a 
26, da Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005), são complexos, o que acaba por retrair os 
investimentos (insegurança jurídica) que poderiam ser feitos em inovação com base em 
tais benefícios. 

Assim, como resultou demonstrado, mediante breve comparação com base no número 
de pedidos de depósitos de patentes e de patentes concedidas no USPTO e de que o 
número de pedidos de depósito e de concessão de patentes no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI) é maior em relação a estrangeiros do que em relação a 
brasileiros, o Brasil tem muito a evoluir. As ferramentas de law and economics podem 
ser úteis para a nova postura, tanto do Estado quanto dos agentes econômicos atuantes 
no Brasil, em relação à propriedade intelectual.    
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