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RESUMO

Este trabalho de conciusao de cursa tern como lema principal 0 posicionamcnto

brasileiro em IOrno das patentes farmaceulicas a partir da decada de 1980. Para exarninannos esse

lema, utilizaremos do contencioso Brasil x Estados Unidos no selar farmaceutico. PDf se tralar de

lim eSludo de Relacoes Internacionais, cm que se utiliza das tomaclas de decisoes no ambito

externo sem esquecer que muilas dessas sao formuladas e debatidas no ambito imerno, levarcmos

elll consideracao alguns elementos influenciadores da politica interna brasileira e norte-americana

nesle contexto. 0 peJiodo do trabalho ira enlao de 1988, ana em que 0 Brasil sofreu retalia<;:oes

dos Estados Uilidos pela falta de uma legislacao consistente, ate 1995 quando 0 atual presidente

Fernando Henrique Cardoso chegou a um acordo aparentemente favoravel para 0 Brasil a

respeito do lema das patentes farmaceulicas. Sent nosso objetivo demonstrar que, apesar da

conslante iniciativa none-americana para a criavao de leis de patentes mais rigid as, 0 Brasil

conseguiu adaptar sua legislavao em torno do lema as novas regras internacionais, manlendo

cena capacidade de defesa de seus interesses. Essa capacidade, em !lOSSO perspectiva, ticou clara

na consolida~ao da posi~ao que viabilizou a continuidade da produ~ao de medicamentos

conhecidos como genericos



ABSTRACT

The main topic of the following assignment is the Brazilian position towards

pharmaceutical patent from the 1980's all. The theme is going to be analyzed through the Brazil x

United States of America litigious on pharmaceutical area. Due to the fact that this study deals

with International Relations - where decisions arc taken on external bounds and many of those

are formulated and debated on internal bounds -, some elements that innuence on internal

Brazilian and N0I1h American politics arc going to be considered. This assignment is going to

analyze the period from 1988, when Brazil sulfered cutbacks from USA based on the lack of a

consistent legislation, until 1995, when the current president Fernando Henrique Cardoso settled

a suitable agreement to Brazil on pharmaceutical patents. Our goal is to prove that besides the

constant North American attempts to create tougher patent laws, Brazil was able to adapt its

legislation according to the new intemational laws, but still protecting its interests. from our

point of view, this capacity was proven when the position that allowed Brazil to continue

manufacturing medication known as generic.
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INTRODUc;:Ao

o Brasil e considerado hoje a 4° indllstria fann3ceutica mundial em volume de

produyao, atras apenas dos Estados Unidos, Franya e italia. Entrelanto a setar fannaceutico

brasileiro e dOlllinado por empresas intcrnacionais, as poucas empresas de capital nacional tern

suas atividades centrad as principalmente na produyao e desenvolvimento de processos com

produlos obtidos pOl' modi Iicat;:6es cnquanto nao havia lima imposi9ao de patentes no pais au

Iccnologia transferida por parcerias internacionais mediante 0 pagamenlO de royallies.

Com 0 declinio gradual da hegemonia economica as Estados Unidos, decorrcnte do

imediato pes-guerra, houve a necessidadc de reeorrer-se mais arduamente a medidas como 0

prolccionismo comercial em setores tradicionais, como 0 siderurgico, e a estrategia de

regulamenta((ao e abertura internacional nos entao conhecidos como "novos temas", como

servi((os, investimcllIos e propriedade intelectual.

Desde a decada de 80, 0 Brasil e objeto de constantes pressoes norteMamericanas com

rela((ao as patentes fannaceuticas. Existe um desejo norte-america no de que 0 Brasil e outros

paises em desenvolvimento adotem pad roes mnis rigidos de prote~ao it propriedade inteleetual.

Da decada de 80 ate 90, houveram diversos momentos marcantes no relacionamento

elllre 0 Brasil e os ESlados Unidos. Cita-se 0 caso em que os Estados Unidos impuseram san~oes

comcrciais contra 0 Brasil porquc 0 pais nao prolegia patentes para produlos farmaeeuticos.

Depois de diversas negocia~oes, sejam eJas no ambito bilateral quanta 110 ambito

multilateral, 0 atual presidente brasiJeiro Collar de Mello comprometeu-se em aprovar urn Novo

C6digo de Propriedade Industrial, ou seja, quase 10 allos apos 0 inieio das pressoes norte-

americanas.

Este esfor((o norte-americano para fazer do Brasil um exemplo era lima estrategia que

desejava fbrlaieeer a legisla((ao internaeional de propriedade inleleetual eriando assim um regime

internacional mais rigido para se diseutir est a questao. Assim fbi criado 0 TRIPS, sendo

eonsiderado pe\os Estados Unidos como a viloria norte-americana neste contellcioso.

Entretanto veremos que 0 Brasil cOllseguiu-se adaptar as mlldan~as relativas it lei de

patentes e, ao meSIllO tempo, lI1anteve uma certa eapacidade de defesa de seus interesses. apesar

das constallles pressoes dos Estados Unidos (de 1988 ate 200 I).



Feita essa breve introduyao, neste trabalho pretenderemos analisar as seguintes questoes:

considerando que cxiste uma relayao assimetrica entre os Estados Unidos e 0 Brasil, como foi

possivel que 0 nosso pais conseguisse manter algumas de suas posiyoes no contencioso? Mais

especificamentc, como 0 Brasil conseguiu defender um Codigo de Propriedade Industrial que

perlllite 0 licenciamento compulsorio, Tllesmo apos as constantes press6es norte·americanas em

um outro sentido?



I SISTEMA DE I'ROTECAO A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO CENARIO

INTERNACIONAL

A partir do momento em que a ciencia, forya especializada, passa a fazer parte integranle

dos processos produtivos a propriedade intelectual assume a relevancia que e conhecida

atualmcnte. Essa nova realidade faz com que a propriedade intelectual seja regulamentada e

construida atraves de diversos Iraladas internacionais com intuito de reconstruir ou fazer nagGer

esla regulamentavao em diversos paises. Para que a amilise de qualqucr assunto referente a

propriedade intelectual seja consistente, e necessaria caracteriza-la, possibilitando assim 0 recorte

do objelivo em analise. Neste capitulo, apresentaremos de forma sucinta as origens deste titulo,

noyoes de propriedade intelectual e sua evolu9ao hist6rica citando os principais congresso e

conferencias que foram dando forma it legisla9ao de propriedade intelectual que conhecemos

hoje.

1.1 ORIGEM, DEFlNlt;AO, CONCEITO E FUNDAMENTAt;AO DO SISTEMA fNTERNACIONAL

DE PROPRIEDADEfNTELECTUAL

o sentimenlo de propriedade, no sentido de demarcar os espac;os, sempre esteve presenle

nas sociedades human as, desde os tempos mais primitivos, desenvolvendo-se it medida que as

comunidades foram avanc;ando para as forma90es sociais mais complexas, ou seja, com 0 proprio

processo civilizatorio. Os homens sempre tiveram a necessidade de se apropriar de seus bens para

garantir sua sobrevivencia, procurando assim, na sociedade, elementos chave it. sua continuidade.

(Maria Stela Pompeu Brasil Frota: 1993)

Inicialmente. as homens eram meres coletores Enquanto coletores, os alimentos e

demais recursos eram extraidos ou conquistados na natureza, visando it sobrevivencia

comunitaria.

A intervenc;ao humana no dominio da natureza levoll 0 homem a aprender a fabricayao

de instrumentos de pedra, sobretudo de silex, lascando-o com outra pedra. A deseoberta (all

invenc;ao) dos primeiros instrumentos tomou possive! ampliar 0 a1cance c utilidade da mao do

homcm (seu primeiro instrumento), tomando-o capaz, com 0 uso de seus machados, lanc;a5,

arpoe5, anz6is, areos e ftcchas, de vencer animais maio res e de colocar a natureza it sua



disposic;ao. No periodo seguinte, aperfeic;oou 0 uso da pedra e criou novos utensilios, como facas,

foices, enxadas e vasilhas para guardar ou cozinhar os ali memos. Descobriu novas utilizac;oes

para os materiais encontrados 11a natureza, modelando recipientes de argila, tecendo fibras e

utilizando troncos de arvores para cOllstruir barcos e jangadas. (Patricia Aurelia Del Nero: 2004)

Na idade dos meta is 0 homem aprendeu a trabalhar 0 cobre, a liga-Io com 0 estanho

obtendo 0 bronze; surgiu, assim, a figura do artesao.

Do prirneiro machado aos computadorcs de Icrceira gerac;ao e as naves interplanetarias,

verifica-se 0 mesmo e unico fenomeno de dominio da natureza pelo homem, compondo todo 0

universo de instrumentos que 0 homem colocou it sua disposi.yao em decorrellcia da aplicar;ao de

sua capacidade criativa ao campo da tecnica. (Patricia Aurelia Del Nero: 2004)

A primeira manifestar;ao historicamente registrada de propriedade illtelectual ocorrell no

ano 500 AC, sob forma de monopolio, quando hOllve a concessao desle, cedida por Sybaris, para

encorajar a criaC;ao artistica.

Os mais remotos monopolios de que se tern registro foram praticados no Egito sob a

forma de "monopolios reais" para fabrica9ao de tijolos e de papiro e entre os Fenicios, de

moagem de trigo e de pllrpura.

Em Roma prevalecia em tese, 0 livre comercio, mas na pnttica a obtenr;ao do direito

exclusivo de venda era extrernamente generalizado, ao ponto do Senado baixar decreta proibindo

a venda exclusiva de produtos pelo sistema de cornerillg (pfCl.tica de reler e/ou armazenar

especulativamente eSlOques de graos. Entretanto, a necessidade de aumentar a receita do Estado

lornou os monopolios regra geral, estendendo-se, inclusive, aos aiimemos. (Maria Stela Pompeu

Brasil Frola: 1993)

Esse sentido de denominar formas diversas de contrale que os hom ens exercem sobre

objelos materiais e imaleriais, ou seja, a apropriayao de bens, e que produziu a primeira

manifestacao do semimelllo de propriedade. Este semimemo, alias, e COlllU1l1a lodos, ou pelo

menos it. maioria, das especies animais. Assim como Thomas Hobbes partini de uma vi sao

baslante clara cia vida humana, enfatizando seu aspecto competitivo e conflituoso, ambicioso e

predatorio. Tais cOl1cepc;oes dcstacam claramentc 0 clemento do poder para os homens, que

visam sua sobrevivencia, autonomia c aumelllO de sells ganhos, verificando de que forma este

objetivo encontra-se prescnte na constilui.yao das sociedades clomesticas e sua projec;ao externa.

(Cristina Soreanu Pecequilo: 2004)



Entrctanto. a concepyao juridica c1assica da propriedade admitia apenas como objew de

apropriaQao coisas tangivcis, de existencia material. Pode-se alinnar que essa formulacao estava

associada a uma concepQao tipica do mercantilismo, na qual 0 direito de propriedade referia-sc it

apropriacao das coisas. No entanto, com a evoluQao da sociedade industrial e como conseqOencia

do desenvolvimento da produyao, que passa a utilizar de tc~cnicas sofisticadas, a concepyao

juridica tende a ser ampliada, buscando demarcar 0 campo de dominio do conhecimento, e nao

apenas das coisas em si, mercadorias. Surge dai a referencia it propriedade intelectual, cuja

abrangencia ultrapassa a ideia classica inicial. (Denis Borges Barbosa: 1997)

A propriedade intelectuai e 0 direito exclusivo de propriedade sabre as diversas fonnas

de criaQoes illlangiveis e sobre os resultados concretos das suas apiicaQoes. Na expressao

propriedade inteiectual incluel11-se os conceitos de criatividade privada (ideias, invenQoes,

expressoes criativas) e de proteQao publica dos frulOS dessa criatividade, ou seja, quando 0 Estado

garante juridica e institucionalmente 0 direito de propriedade sobre a expressao criativa. (Maria

Stela Pompeu Brasil Frota: 1993)

Nas literaturas acerca da propriedade intelectual os aulores utilizam, alem c1essa

terminologia, outras, tais como: propriedade artistica, cientifica e literaria, propriedade imaterial e

propriedade industrial. Entretanto, a utilizayao dessas terminologias, indistintameme. torna

equivocada a definiyao dos termo, portanto, e necessario delimitar 0 ambito de abrangencia para

tomar-se possivel a apropriaQao do seu conteudo.

A expressao "propriedade artistica, cientifica e Jitenlria" abrange que ao autor de obras

lilenirias, cienlifica au artistica pertence 0 direito exclusivo de produzi-Ia. Verifica-se que a

expressao "propriedade artistica, cientifica e litenlria", foi, ao longo do tempo, sendo substituida

pelo direito do autor, no ambito das artes, da ciencia e da literatura.

A expressao "propriedade imaterial" e atribuida a forma de propriedade cujo objeto nao

e de ordem material ou corporea, ou seja, incide sobre direito e coisas que nao possuam

existencia tangivel.

E, por fim, a expressao "propriedade industrial" pode ser considerada como um conjunlo

de normas que tem por objetivo regular os direitos sobre patentes de invenyao, modelos de

lllilidade, 11l0delos e desenhos industriais, marcas de produtos e/ou servir;os, as quais foram

trazidas a industria para sua exp!oraQ3.o ou para 0 proveito economico de quem a inventou ou

imaginau. (Denis Borges Barbosa: 1997)



Ao longo da historia, iSlo e, do desenvolvimento economico-social, a propriedade

il1leleclual [em assumido as feiyoes mais variadas, desde sua rnanifestayao nas fases rnais

primitivas, ale as formas mais complexas e que necessilam de regulamenta90es especificas que

possibilitem a disciplina formal dos diversos tipos de apropriayao de bens. Assim, a propriedade

intelectual, nas formayoes sociais, abrange um amplo leque de alternativas e passa a incorporar

tanto bens materiais e imateriais quanto os proprios processos e meios para sua concep9ao.

As form as basicas de propriedade intelectual sao, assim, definidas: (Robert M.

Sherwood: 1992)

a) segredo comercial Oll industrial: consiste ern uma informayao comercial ou industrial

valiosa, que a empresa esforya-se para manter fora do conhecimento publico;

b) direito do autor: consiste no priviiegio temponirio, conferido a urn autor ou artista,

ou aos seus herdeiros, de evitar que outras pessoas comercializem capias de sua expressao

criativa. Direitos do autor constituem a protcyao nao de ideias. mas de sua expressao. Os direitos

do aut or protegem a forma de expressao e nao 0 objeto da criayao artistico-intelectual;

c) marcas e desenhos industriais: consiste na identific8yao exclusiva da origem de um

produto ou serviyo para diferencia-Io dos fabricados por oulros produlOres. 0 direito de marcas

pode ser usado para evitar que terceiros usem uma marca que possa levar 0 consumidor a

con fundi-l a com outra similar, mas nao impede que OUlros possam fazer 0 mesmo produlo ou

vende-Io sob uma marca diferente. Os desenhos industriais traduzem-se na forma, cor e linha dos

objelos inseridos no logo da marca do produto.

d) Patente: consiste no direito lemporario de excluir lerceiros da produy30, uso ou

venda de uma inven~ao nova e uti!. A patente para uma invenyao e a garantia do direito de

propriedade dada pelo Estado ao inventor, herdeiros Oll pessoa por ele indicada. A patente

garante 0 direito de excluir outras pessoas de fazer, usar ou vender uma invem.;ao.

A novao de que as express6es criativas devem ser protegidas fundamenta-se no elemento

etico da justiya. Este elemento envolve a ideia de que 0 direito individual de propriedade sobre

bens imateriais e imangiveis (express6es criativas) merecem tanta proteyao quanlO a que e

conferida a bens tangiveis.

Uma das mais antigas fundamentayoes da propriedade intelectual e a apJicayao da teoria

do direito natural a propriedade que se tem sobre as idcias. Sendo a propriedade, em sua essencia,

uma exclusividade aqueJe que formulou a ideia, sendo esta a maneira da sociedade reconhecer



esse direilO de propriedade. A sociedade e obrigada a reconhecer a propriedade inteiectllai, por

ela ser lim direito natural do scr humane que desenvolvclI a nova ideia. (patricia Aurelia Del

Nero: 2004)

Entretanto, diversos alltores rejeitam a ideia do direito natural e consideram que, para ser

objeto do direito de propriedade, um bem deve ler a qualidade de estar no dominio de lima s6

pessoa. As ideias uma vez divulgadas, escapam do dominic do autor e passam ao dominio

pLlblico. Alem disso, considera-se que como 0 autor de qualquer expressao criativa utiliza-se de

ideias passadas e presentes de terceiros, ele nao pode exigir direitos exclusivos para sua cria~ao

Um segundo fundamento da propriedade intelectllal baseia-se na no~ao de que 0

invcntor ou criador tern 0 direito de ser recompensado por uma inven~ao ou cria~ao lltil it

sociedade A sociedade teria a obriga~ao de dar-l he essa recompensa, uma vez que del a usufruini.

E, obviamente, a forma mais adequada de recompensa seria a concessao de direito de usufruir

com exclusividade da sua il1ven~ao. (Patricia Aurelia Del Nero: 2004)

Diversos autores rejeilam essa fllndamenta~ao argumemando que essa recompensa 56

poderia ser dada a pessoa que registrasse a ideia, 0 que poderia ser injusto com muitas outras

pessoas, que por diversos Illotivos, na~ tiveram a possibilidade de registni-Ias, embora na mesma

linha intelectual. E 0 nivel da recompensa, ou seja, 0 valor pago pela sociedade, e de diticil

avalia~ao.

Esses dois principios morais que fundamentam a propriedade intelectual - direilO natural

eo direilo de recompensa - sao argumentos de cantler economico que, atualmente, Sllstentam 0

direito de usufruir. com exclusividade, dos beneflcios relacionados it. propriedade sobre a

invenc;ao.

1.2 EVOLUC:AO HlSTOR1CA DO SISTEMA INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE

INTELECTUAL

Hit evidencias de que concess6es dc propricdade lanto para 0 exercicio do comercio

quanto para 0 uso de diversos processos ocorreram em diversas epocas e partes do mundo.

Veneza, no seculo XV, possuia lim evoluido sistema dc patentes, considerado por

diversos especiaiistas. A utilidade e a novidade eram consideradas na concessao de privilegios e 0

invemor tinha um determinado prazo para calocar sua inven~ao em pritLica Menciona-se que,



em 1443. Antonius Marini recebeu a primeira patente que se lem regislro na hist6ria peJa

inven~ao de um moinho de (rigo operado por agua. Em 1474, alraves do "EstatulO Veneziano",

considerado, por muilos autores, como a primeira lei sobre patentes, concedia privil6gio de dez

anos para os invenlores de novas H~cnicas e IlHtquinas. No seculo XVI, as patentes foram

utilizadas por principes germanicos. Segundo informa~oes, os principes germanicos tamhem ja

tin ham definido uma "poUtica de patentes", enquanto que politicas semelhantes estavam sendo

apenas introduzidas na Fran~a e Inglatcrra.

No inicio do seculo XIX, diversos paises ja dispunham de um sistema (IegislaC;ao

nacional) de propriedade intelectual finnemente estabelecidos. Entretanto, apes a Revoluc;ao

Francesa (1789) e as Guerras Napoleonicas, 0 comercio e a industria tiveram grandes avan~os, as

relac;oes economicas entre os paises tornaram-se mais estreitas e mais complexas, crescendo

assim a demand a peJa adoc;ao de regulamenlos internacionais sobre a materia, pois (linda que 0

sistema de propriedade tenha sido adotados nos diferenles paises com 0 meslllo propesito, as leis

variavam consideravelmente de pais para pais. A definic;ao do que era cOl1siderado patenteavel,

por exemplo, diferia entre as diversas legislac;oes nacionais: uma invenc;ao podcria ter sua patente

obtida em um determinado pais e nao ter em outro, 0 que ocorria principal mente no caso dos

remedios, alimentos e produtos quimicos. Sem contar, que alguns paises ainda nao possuiam um

sistema de patentes, per considerar que as patentes tornariam mais custosa a utilizayao de

processos desenvolvidos em paises com tecnologia avan~ada. (Maria Stela Pompeu Brasil frota:

1993)

Surge entao, a necessidade de uma legislayao internacional que unificasse a proteyao

concedida a bens imateriais, tornando-a mais uniforme.

1.2.1 Congresso de Viena (1873)

A primeira conferencia para considerar a prOleC;aOde inventores em escala internacional

realizou-se em Viena, em 1873. Esta confcn!llcia ocorreu enquanto era ainda muito viva a

controversia por toda a Europa entre forc;as favoraveis e contra a protec;ao de patentes. Apesar de

representantes de 13 paises terem participado desta conferencia, a reuniao nao teve carater oficial.

As resoluc;oes adotadas foram de carater geral, Illas todas endossavam 0 principio da

proteyao de patentes. A primeira resoluyao apresentava sele razoes peJas quais a proleyao das



invem;:6es deveria ser garantida pelas leis de lodas as nayoes civilizadas sob a condiyao de uma

completa divulgayao da mesilla. A l11ais importante decisao da Conferencia foi 0 pan'lgrafo F da

segunda resoluyao, pelo qual, apesar de forte oposiyao dos Estados Unidos, foi recomendado 0

"Iicenciamento compuls6rio de patentes nos casas de interesse publico", au seja, a autorizayao

que a Estado concede a lerceiros para explorar patenle, caso 0 titular do privilegio nao tenha

iniciado a explorayao da patente de modo efetivo no pais. A Conferencia decidiu, ainda, que os

govemas deveriam adotar, 0 l11ais cedo possivel, urn acordo internacional sabre propriedade

intelectual. Foi, entao, criado um comile preparaterio para dar continuidade aos trabalhos desta

primeira conferencia internacional. Cinco anos depois, foi convocada a conferencia que viria

estabelecer as bases desse acordo intemacional sugerido. (Denis Borges Barbosa: 1997)

1.2.2 Conferencia de Paris de 1878

Sob os pronunciamentos do governo frances, e, como conseqOencia de Viena, vinculada

a lima exposiyiio inlernacional, realizou-se a Conferencia de Paris, com quase 500 participantes,

dentre os quais II delegados governamentais. deJegados de 48 camaras de comercio e sociedades

industria is e lecnieas. Mesmo que promovida pelo governo frances e com a prescnya de diversos

represent antes governamenlais, essa conferencia, assim com em Viena, nao teve carateI' oucial.

Observa-se que, na Conferencia, foram aplicados os direitos dos inventores. mas 0

principio da licenya compulsoria fai negado, motivo pelo qual detectamos a teoria do direito

natural empregado como base nos principios da confen!ncia.

Uma comissao criada peJa Conf"en!l1cia de 1878 comeyou a trabalhar imediatamente

apes 0 seu encerramento em lim projeto que visava uma legislayao universal sobre propriedade

inteleelual. 0 primeiro modelo apresenlado era exlremamenle ambicioso, refletido na grande

maiaria dos votos da eanferencia. Entretanto. como havia 0 proposita de realizar-se conferencias

governamelllais sabre a materia, 0 doeumento foi submetido a alterayoes que viabilizassem 0

aleance de lodos os paises membros. (Maria Stela Pompeu Brasil Frota: \993)
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1.2.3 Conferencia de Paris de 1880 e a Convenl'ao de Paris

Fillalmentc preparado, 0 governo frances enviou a diversos paises 0 projeto

acompanhado de um convite para a proxima conferencia diplomatica internacional. As rea~6es

foram favoraveis e, em 1880, a conferencia oficial rcunill-se em Paris com represent antes de 19

governos, inclusive 0 Brasil.

o projelo apresemado foi adotado com algumas cmendas, como a inclusao de medida

para proteger outras formas de propriedade industrial, al6m das patentes, e a cria~ao de um orgao

internacional incumbido da proter;ao da propriedade industrial.

Em 1883, a Confen3ncia de Paris foi finalmente aprovada e assinada. Ratific3yOeS foram

feilas e, em 1884, foi criada a Uniao Internacional para protcyao da Propriedade Industrial. Os

primeiros paises a aderirem a ConvenCao foram Belgica, Brasil, Espanha, Franca, Inglaterra,

Lrlanda do Norte, Ila1ia, Paises Baixos, Portugal e Tunisia. Hoje 98 paises fazem parte da

Convencao.

Desde a adoCao do primeiro lexlo da Convencao de Paris, varias emendas foram

inlroduzidas em diversas conferencias, finalizando com a ultima emend ada em 1979. Entretanto,

para 0 Brasil vigora 0 lexlo da revisao de Haia (1925), pois 0 pais nao aderiu as revisoes

posteriores.

Durante a revisao de Estocohno (1967), criou-se a OrganizaCao Mundial de Propriedade

IllIeleclual (OMPl), com 0 objclivo de : a) prom over a prolecao da propriedade inlelectual no

Illundo; e b) assegurar apoio administrativo as Uni6es intergovernamentais estabelecidas por

acordos internacionais para a promocao da propriedade intelectual. A OMPl e responsavel pela

administracao, denlre outras, da Convencao de Pmis. (Maria Stela Pompeu Brasil Frota: 1993)

Os anigos da Convcncao podem ser c1assificados sob tres calegorias principais:

a) Procedimento Nacional: cada ESlado concede 0 mesmo direito de protecao as

solicitacoes vindas do proprio pais ou do exterior.

b) Direito de Prioridade: quando uma patente e solicitada em um deter1l1inado pais

signatario da Convencao, 0 solicitante lera II meses para requerer a patente em qualquer Olltro

pais, tambem signatario, e a data do pedido sera aque\a apontada l1a primeira soiicitacao de

patente.



"
c) NOfmas que todos os palses devem cumprir: a) as patentes concedidas num pais nao

obriga a que outro pais membra a conceda (independencia das patentes). Entretanto uma patente

nao pode ser recusada, anulada au term inada, em qualquer dos paises membros por ter sido

recusada, anulada Oll terminada em urn dos demais paises; b) a concessao de uma patente nao

pode ser recusada e lima patente nao pode ser invalidada com base no argumento de que a venda

do produlO patenteado, ou de produto obtido a partir de um processo patenteado, esteja sujeito a

restrivoes au a limitayoes decorrentes da lei interna de urn pais membro; c) a importayao pelo

detentor da patente de produtos manufaturados sob a patente em oulro pais da Uniao nac e causa

para a caducidade da patente; d) cada pais lem 0 direilo de estabelecer mecanismos legais criando

licenc,;a compulsoria, para evitar abuso do privilegio da patente, como por exemplo, sua nao

explora~ao efetiva. Licenc,;as compulsorias so podcm ser solicitadas Ires anos apos a cOllcessao da

patente, caso seu detentor nao apresente razoes aceitaveis para sua !laO explora~ao; e e) 0

inventor tern 0 direito de sel" rnencionado ComO tal Ila sua pateme.

Vale salientar que as regras exemplilicadas anteriormente sao as mais importames e que

devem ser obedecidas par lodos os Estados-Membros, a Convetl~ao de Paris permite a cada

Eslado legislar livremente sobre propriedade industrial. Assim, cada pais e soberano para decidir

sabre a exclusao do direito de patente para determinados campos do conhecimento, sobre se a

patente deve ser concedida corn OLI sem exame de criterios de patemeabilidade (novidade,

utilidade, etc.), para fixar os prazos de durayao das patentes, para decidir sobre se a direito a uma

marca se dfl par uso ou registro, para fixar todos as detalhes de registro e administra~ao de

patentes.

1.2.4 Convenyoes Internacionais sobre Direitos do Autor - COllvenyao de Berna

(1952)

Assim como no caso de propriedade industrial, os direitos do autor sao regidos par leis

nacionais, validos no territorio do pais onde sao aplicadas. Tratados internacionais tambem foram

negociados a tim de criar garantias de protec;ao em oulros paises. A mais antiga, e que abrange 0

maior numero de garantias, e a Convenc;ao de Berna. Entretanto tem-se a COl1venc;ao Universal

do Direito do Autor, de 1952, administrada pe\a Organiza~ao das Nac;oes Unidas para Educac,;ao,
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Ciencia e Cuhura (UNESCO) e a fl1adrid Mullilateml COllvelllioll jar Ihe A lIoidallce of Double

Taxa/ioll oJCopyrighl Uoyallies, de 1979.

A Convell<;3o de Berna para a Prote.yi'ia de Obras Artisticas e Literarias, concluida em

1886, passou par diversas revisoes e fai emendada em 1979. Atualmente 77 paises, inclusive 0

Brasil, sao partes da Convetl~ao, sendo tambern administrada pela OMPl.

A ConvenQ3.o de Berna tambem baseia-se em Ires principios basico: a) tratamento

nacional - determina que a cria<;:ao liteniriafartistica originitria de urn Estado-Membro recebe em

todo e qualquer Estado a mesma protec;:ao que este conceda a seus naciollais; b) prote<;:ao

automittica - conrli<;:ao alguma pode ser imposta para se conceder a prote<;:ao; e c) independencia

da prOle~ao - a prote~ao independe da exis1encia de proLe((aO no pais de origem do trabalho

litenlrio/artislico. Os padroes millimos de prole~ao dizem respeito ao 1ipo de criacao protegida e it

dura~ao da protevao, ou seja, devem ser protegidas "toda produeao no campo literario, cientifico

e artislico, qualquer que seja 0 modo 0 modo ou a forma de expressao" e a duraCao da protecao

abrange a vida do autor acrescida de 50 anos apes a sua morte. (patricia Aurelia Del Nero: 2004)

Percebe-se assim 0 espa((o que a questao da propriedade inteiectual vem tomando nas

uhimas decadas, ou seja, a preocupa((ao constante dos atores internacionais ern criar mecanismos

que os auxiliem na manuten~ao elou crescimento de seus mercados internacionais, com a

proteeao de seus produtos.
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(I INDUSTRIA FARMAcEUTlCA: CARACTERiSTlCAS. A ATUA<;:Ao DO SETOR NOS

EVA E NO BRASIL

Neste capitulo sera apresentada a trajetoria das industrias farmaceuticas brasiieiras e

norte-americanas. Seraa apresentadas as principais diferenyas existentes entre este dois polos c

Illostrani quais sao as vantagclls e desvalllagens, tanto para as paises ern desenvolvimcnto quanta

para os desenvolvidos, em oplar pela protcyao a protcr;ao de patentes.

2.1 VANTAGENS EDESVANTAGENS DAS PATENTES PARA PRODUTOS FARMACEUTICOS

o principal problema em reiar;ao as patentes para produtas farmaceuticos e a dificuldade

de se encontrar 0 equilibria entre 0 interesse publico e social de possuir medicamentos cad a vez

mais eficazes e 0$ inleresses economicos das grandes emprcsas que despcndem lim volume cada

vez maior de recursas nas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novos produtos.

Apesar da patenteabilidade de produtos rannaceuticos nao mais ser objeto de

contestayao nos paises industrializados, 0 debate sobre seus custos e beneficios nao esta de todo

arrefecido. As principais criticas a patentes de produtos Hlrmaceuticos se rerere ao aumento de

custe de produyao, que e de aproximadamente 30%, as altas taxas de lueros as firmas

farmaeeutieas e ao elevado preyo de medicamentos deeorrentes, entre oulros fateres, do institute

de patenles. 0 elevado preyo de medicamentos garantido pelo monop61io das patentes e uma das

questoes que mais criticas levanta.

Mediante essa preocupayao uma industria farmaceutiea norte-americana levantou uma

investigayao, no periodo de 1959 a 1961. Uma das conclusoes a que ela chegou foi a de que

preyos de medicamentos em paises sem protey.9.o de patentes para produtos farmaceuticos, com

ou sem contrale de preyO, sao menores do que em paises com patentes. Foram feitas diversas

comparayoes entre preyos de diferentes produtos em diversos paises, dentre as quais uma entre 0

Brasil (ausencia de pl"OIey80) e 0 Panama (protey80 para produtos). 0 levantamento e de 1959,

quando ambos os paises controlavam preyO de Illedicamentos, e foi feilO em relayao aos preyOS

de oito produtos fannaceuticos e todos os produtos eram mais baratos no Brasil (Maria Stela

Pompeu Brasil Frota: 1993)



,.
E principal mente em paises em desenvolvimcnto que continuam as dllvidas sabre as

vamagens ou desvantagens de urn rigido sistema de patcmes para produtos farmaceuticos. Alem

da questao do Illonopolio de mcrcados de campos terapeuticos especificos, que padem resultar

em altos prcyOS de medicamentos, as maiores desvantagens para os paises em desenvolvimento

apontadas sao: a malaria das patentes e del ida por multinacionais que, praticamente, nao

produzcm farmacos nos paises em desenvolvimento, contciltando-se em importa-Ios das matrizes

por "prcvos de transfercncia" (royaJtes); a concessao de patentes nao se traduz por aumento de

pesquisa e desenvolvimento nos paises em desenvolvimento e lorna mais eara a aquisiyao de

novas tecnologias; 0 dominic dos mercados nos paises em desenvolvimemo pel as multinacionais

e a ausencia de r&D por parte dessas empresas nos paises em desenvolvimento se acrescidos da

concessao de patentes lomam esses mercados tOlalmente dependentes de fornecimemo extemo

para produtos essenciais; ausencia de pesquisa de drogas para doeneas tropicais pel as grandes

multinacionaisl

Por outro lado, sao fatos reconhecidos 0 elevado custo em r&D no caso de pesquisa de

novos medicamentos, 0 longo tempo necessario para se desenvolver novos produtos e lan~a-Ios

no mercado, a fait a de certezas de resultados de P&D, e a facilidade de copia de processos.

Varios autores consideram que esses fatores demonstram ser a patente para produtos

farmaceuticos imprescindivel. Somente com a certeza de poder cobrir os custos de r&D atraves

de pre~os garantidos peJas patentes para 0 produto final, as empresas lem condieao de colocar

novas produtos no mercado. Tambem somente com a seguranea das patentes, 11<i interesse em se

investir na produeao desses novOs produtos e de se pesquisar novos usos para produlos jit

exislenles.

Mesmo a questi'io do aumenlQ de preeos como decorrencia das patentes e rebatida por

aqueles que asseguram ser 0 institulO absolutamente necessario it indllstria farmaceutica. A

capacidade de impor preeos mais altos em decorrencia de patemes e limitada no tempo, e, meslllo

durante 0 periodo de durac;ao da patente, os novos medicamentos nao estao imunes a competieao.

o ereilO da patente seria 0 de adiar a c0ll1petiv3o de preeos aD forear outros industriais a

pesquisar alternativas, mas nao de aboli-Ia. Ademais, mesmo que 0 custo unitario de um novo

1 EntrelalllO. 0 presidcntc (1.1 P/Jarlllacelllical ,1/mlllJactllres Association (PMA) declarOIl que:l auscrlcia de patentes
cm paiscs elll dcscuvoh'illlcnto C respons:.l\"c( 1)C[a falta de pesquis..1S de produtos para docm;as tropicais, pois os
llIcrCldos da Europ:l c dos Estados Unidos 11<10 siio suficicntcs para gar.lIllir 0 rctorno financciro para a prod\l(;flo
dcssas drogas.
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medicamento seja eJevado, seu usc resulta em diminui~ao de outras despesas que envolvem 0

tratamento terapeutico, tais como internamento hospitalar.

Alguns autores acreditam, ainda, que a patentc nao garante 0 pader de monop61io porque

haveria competiyao entre medicamentos quimicamente equivalentes. Mas reconhecem que ha
medicamentos sem qualquer alternativa passive I - case do Relfovir para AIDS - e cases em que

mesmo produtos da mesma c1asse tcrapeutica, mas quimicamcntc diferenciados podem nao ser

igualmente seguros e efctivos para diferentes pacientcs. (Gabriel Cepaluni:2004)

Quanto aos beneticios que as patentes de produtos farmaceuticos acarrclariam para

paises em desenvolvimcnto, sao alinhadas, em sintese, as seguintes vantagens: a) condic6es

melhores para a transferencia de tecnologia; b) as empresas nacionais inovadoras terao incentivo

para inveslir em P&D de novos produloS; c) firmas estrangeiras terao maior incentivo para

investir nesses mercados.

2.2 A INDUSTRIA FARMACEUTICA NOS EUA

A industria farmaceutica norte-americana caracteriza-se basicamente por tres situaC6cs

a sua presenca nos mercados internacionais (a alta tecnologia necessita inlernacionalizar-se para

expandir as mercados e os lucros dos seus detentores), as elevadas despesas com P&D e os

rigidos regulamenlos govemamenlais a que e obrigada a aler-se.

Existem aproximadamente mais de mil firmas farmaceuticas nos EUA, das quais 750

produzem medica memos eticos (vendidos sob prescricao medica). E uma industria que emprega

300 mil pessoas e, apesar de ser considerada relativamente pequena, e uma das mais importantes

na area de alta tecnologia. Os medicamentos eticos sao fabricados par laboratorios que se

dividem em duas categorias: os especializados em marcas comerciais, entre eles os remedios

patenteados, e os especializados em genericos, que necessitam de pesquisa intensa. Existem ainda

as pequenas companhias especializadas em genericos (produtos que ja perderam a protecao de

patentes) e que nao estao engajadas em significativos programas de pesquisa.

A industria de genericos esta entrando em lim periodo de elevado cresci menta porque,

por volta de 1995, entre US$ 15 bilhoes e US$ 20 bilhoes de vendas perderao a protecao da

patente nos EUA, 0 que apresenta uma opol1unidade sem precedentes para esse segmento. 0

crescimento dessa industria deve-se ao fato de que 0 govemo none-americano esta pressionando
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por uma redutyao no prcyO dos mcdicamcnlOS. UITI estudo recente estima que as vendas de

medicamcntos gem!ricos, em 1991, tolalizararn US$ 5 bilhoes, au 12% do mercado de

medicamentos sob prescriyao. Em 1995, as vendas de genericos poderao aumentar para US$ 14

bilh5es. 0 genericos silo entre 30% e 70% mais baratos do que as medicamentos vendidos com

marcas comerciais

Os medicament os gencricos nao tern custos altos de produyao, como as vendidos sob

marcas comerciais, que enfrenlam as rigidos regulamentos, alem de seu marke/;lIg seT tambcm

bast ante caro. A maioria dos genericos e vendida direlamclltc aos hospitais e farmacias, nao

havendo, ponanto, Ilccessidade de a empresa gastar com publici dade dirigida aos medicos. 0

ingrediente ativo dos medicamentos vendidos sob marcas comerciais nos EVA representa entre

10% e 15% do prevo ao consurnidor. enquanlo nos genericos esse custo cai pel a metade.

Do ponto de vista da estrutura de mercado, a industria farmaceutica nos EUA exibe um

grau de cOllcentrayao mellor que a de automoveis, avo e aluminio. De um modo geral, portanto,

scm se aler a participavao das firmas !las classes terapellticas (onde se encontra 0 real mercado do

setor), nenhuma empresa responde por mais de 8% do total das vendas norte-americanas. (Maria

Helena Tachinardi: 1993)

E uma industria altamente competitiva, em que as vinte maiores tirmas deH~m 75% do

mercado. Segundo dados da PMA, as vendas da industria de medicamentos, que em 1965

representava US$ 4, I bilhoes, eram estimadas em US$ 75,2 bilhoes em 1992. Tambem em 1992

calculava-se que as cxportayoes pudessem responder par 33% das vendas totais mllndiais,

comparadas com 15% em 1965. Tradicionalmente, a industria farmaceUlica nos EUA apresenta

supenivits comerciais2 Em 1992, a expeclativa era de que este pudesse somarUS$ 975 milh6es,

segundo previs6es da PMA. Essa boa performance foi tambem uma das razoes pelas quais 0

governo norte-americana decidiu atender ao pedido do laboratorios para abrir uma investigayao

contra 0 Brasil, que conduziu it retaliayao comercial de papeJ e celulose. quimicos e eletronicos.

De acordo com a pelivao submetida pel a PMA ao USTR, em II de junho de 1987, que deu

origem it investigavao contra 0 Brasil, a industria farmaceutica none-americana comribuiu com

aproximadamente 21% das exponayOes de alta tecnologia do pais.

:As ClIlprcsas rannaccutic:ls brasileiras C estmngciras. lIO mcrcado imcmo. dcdicam-sc b.lsic:ll11cntc:'l ronnllla~;10 e;)
comercializ.1~;10 dos 1I1cdicnll1CnlOS,11:10reali'l.nndo mividndes dc P&D dc filrnmcos.
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A industria farmaceulica nos EVA tambem se caracleriza por elevados gastos em P&D,

con forme foi mencionado. Em gera!, as maiores lirmas investem 16% de suas vend as anuais em

atividades de P&D (em 1965 investiam 10,2% do faturamento). em compara~ao com urna media

de 4,5% a 5% em oulros paises. Desde \988, as companhias farmaceuticas nos EUA tern gasto

mais em r&D que 0 US National Health Institute. Em 1992, essa entidade previa alocar USS 8, I

bilhoes em P&D em rclavao a U$$10,9 bilh5es, anunciados pelas empresas filiadas a PMA.

o descmbolso em P&D e urn des principais fatores que conlribuem para os EVA manter

a competitividade por longos periodos de tempo. Os esforvos de P&D nos EUA incluem 0 apoio

dado pelo govemo federal e a coopera~ao entre este. a universidade e a industria.

Para se comprovar 0 que foi mencionado antetiormente sobre 0 relevante papel da

empresa privada em P&D, nos EUA, a industria farmaceUlica e responsavel pel a maior parte das

pesquisas que resuham em novos medicamentos. Noventa e cinco por cenlo destes sao

patenteados pela industria, enquanto os oulros 5% dividem-se entre individuos (2%),

universidade e governos (3%), segundo dados da PMA

Os EUA lambem investem mais em P&D que a Europa e 0 Japao. Em 1991, a industria

norte-americana de medicamenros gastou nesse tipo de atividade US$ 9,6 bilh6es (15,8% das

vendas), a europeia gastando USS 5,9 bilhoes (17,1%) e ajaponesa VS$ 4,2 bilhoes (12,1% das

vendas). Em seguida estao a Alemanha (USS 1,2 bilhoes), 0 Reino Unido (USS 1,19 bilh6es), a

Fran~a (USS 1,1 bilhoes), a Sui~a (USS 739 milhoes) e a Itaiia (US$ 673 miihoes).

As opera¥oes das subsidiarias sao tambem urn fator cada vez mais importante na

manuten¥ao da competitividade das empresas norte-americanas no mercado internacional.

Comparadas com as vendas das companhias farmaceuticas norte-americanas, as subsidiarias

aumentaram 0 seu faturamento de 32%, em 1972, para 42% em 1979. Para algumas empresas, as

vendas das subsidiarias representam 50% ou mais de seu movimento comercial. Tambem em

P&D a industria farmaceutica nos EUA gastou no exterior, em 1972, 10% de seu or~amento com

esse tipo de atividade. Em 1980, essa aioca¥ao aumentou para 20%3

A indllslria farmaceutica lem side uma das mais rentaveis nos EVA, razao para ser

criticada por suas praticas oligopolistas. Enquanto a indllstria dos EVA teve uma rentabilidade

media de 4,6%, em 1990, segundo a revisla Fonune 500, a rentabilidade media das dez maiores

companhias de medicamentos alcanyou 15,5%.

3 US DCI>anmcllt or COllllllerce. 19S.f
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Vale lembrar que 0 elevado gasto da indllstria norte-americana com 0 desenvolvimento

de novas medicamentos, estimado em US$ 350 milhoes por molecula descobcrta. Somente a

titulo de COll1pafa~ao, 0 custo de uma nova droga e muito alto para as empresas brasileiras do

setor, pois 0 maior lahoratorio nacional, 0 Ache, faturou em 1991 US$ 120 milh6es, e 0 segundo,

o Sintofarma, comercializou no mcsmo periodo US$ 26 milhoes.

Finalmeme, e necessaria destacar a importancia crescente da biotecnoiogia na industria

farmaceulica dos EUA. De acordo com a PMA, 0 numero de medicament os da area de

biotecnologia creseeu mais de 60% nos ultimos qualro anas. Atualmente, exislem 132 produtos

sendo submetidos a testes clinicos humanos au em fase final de aprovayao, comparados com 81,

em 1988

o problema e a demora na aprova~ao destes medicamentos que, Ita ultima decada,

somente liberou para a comercializayao quatorze produtos. E prineipalmente devido a fatores

como as custos crescentes de P&D, a expectaliva acerca do retorno dos investimentos e a

competitividade da industria norte-americana na area de biotecnologia, que as empresas

inslaladas nos EUA pressionavam cada vez l11ais pela ado~ao de patentes nos paises em

desenvolvimento. (Fernanda Cunha: 2005)

Vale deslacar, tambem, que a prote~ao patentearia nos EUA, sobretudo na area de

biotecnologia, tern sido um fator de influencia posit iva nas decisoes de investimemos. Assim, por

exemplo, em 1989, do total de investimentos europeus em biotecnologia, 59,3 milh5es de ECVs,

unidade monetaria europeia, destinaram-se para a proprio mercado europeu, enquanto 1,9 bilhao

foi para as EVA

Da analise das caraeteristieas da industria farmaceutica, e prineipalmente do seu peso

nos mercados none-americanos e Illundial, pode-se concJuir qLle se trala de um selOr

oligopolizado cuja concorrencia se verifiea via inova~ao e elevados gastos em r&D. A

concentra<;ao das empresas - que ocone muito em fun<;ao das fusoes, 0 que e tipico do setor

farmaceutico - estimula a inova<;ao. As industrias oligopolizadas, por sua vez, tern maior

capacidade de pressao. No caso da indllslria farmaceutica, alem de se tratar de um segmenlo de

alta tecnologia - amparada nos EUA por politicas comerciais destinadas a foryar a abertura de

mercados no exterior para os produlos norte-americanos que detem mais vantagens cOlllparativas

ante os bens industrializados de menor agregado tecnologico - trata-se, tambem, de urn sewr

voltado para a area de saude, estrategica par natureza.
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A PMA.. expressao do parler de pressao desse tipo de oligop61io, desempenha urn papel

que caracteriza a tendencia do componamento das multinacionais no Illundo comemporaneo,

qual seja 0 de preservar e controlar mercados para seus produtos e seus lueras, dai a batalha para

obler dos paises em desenvolvimento protc9ao patentaria. E se esta nao e conseguida da forma

como as multinacionals prelcndcm, as paises-alva correm 0 risco de san~6es comerciais que

podem chcgar it forma de retaliac;ao, como efetivamcnte ocarrell no Brasil, em 1988.

Para uma melhor compreensao dos motivQs pel os quais a PMA lutou e ainda luta para

obler prOICyZlOpara as patentes farmaceuticas no Brasil, e preciso conhecer a importancia do

mercado de rnedicamenlO brasileiro no contexto ll1undial e as sua caracteristicas.

2.3 A INDUSTRIA FARMACEUTICA NOBRASIL

o Brasil foi 0 quarto pais do mundo a legislar sobre propriedade imelectual. Hoje, 0

Brasil possui um sistema de prote~ao a propriedade intelectual que cobre a gam a de direitos

derivados da cria~ao da mente humana. abrangendo ideias. inova~oes. escrilos, desenhos. e toda e

qualquer outra manifesta~ao imaterial.

Vale ressahar que a legislayao brasileira ern vigor nao fere nen1lu1l1 acordo internacional

sobre esta materia. A legisla~ao em vigor e compativel com os acordos de que 0 Brasil e
signatario. (Jose Matias Pereira)

A historia da industria farmaeeutica brasileira pode ser dividida em tres grandes fases.

Ate 0 inicio do seculo xx a producao farmaceutica brasileira originava-se em

estabelecimenlOs familiares, atraves da manipula~ao de substancias naturais de origem vegetal,

animal ou mineral.

o segundo periodo da evolucao do setor e earaeterizado pe\o desenvolvimento da

tecnoiogia de produtos biol6gicos. Foi a necessidade de com bater surtos endemicos que motivo 0

Govemo Federal a eriar laboratorios capacitados para a pesquisa e producao de vacinas e soros

essenciais no controle de diversas epidemias4

o terceiro e atuai periodo desta evolu~ao lem inicio apos a Segunda Guerra Mundial e e
marcado pelo atraso tecnologico entre a indllslria fannaceutica brasileira e os paises mais

! Dcntrc cSlas inslituil;lks podcmos citar 0 instillllo Blllailla cm Siio Paulo C 0 lnstiluto Oswaldo Cmz no Rio de
Janciro. Foram estcs instilutos qllc cSlabclcccr.1111 as bases sabre a qual se dcscln'olvcu a iudllstria rarmacclllica 110
Brasil.
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avancados. 0 Brasil e as Estados Unidos eram iguais em termos de lecnoiogia farmaceutica, 0

Brasil tinha apenas uma industria farmaceutica menor do que ados Estados Unidos. A inclusao

de P&D de novas produtos nas principais industrias nortc-americanas e que gerou esta grande

diferenca que verificamos hoje. (Maria Stela Pompeu Brasil Frota: \993)

Este crescimento da industria fannaceutica none-americana reHetiu lambent em termos

geogn'lficos de mercado, ou seja, as cmpresas norte-americanas, na decada de 50, come<;:aram a

entrar no mercado brasileiro. Vale lembrar que, em 1969, 0 Brasil concedia protccao de patentes

para 0 processo de produCiio e nao alocava recursos para pesquisa e desenvolvimento das

industrias nacionais, sem considerar a estrutura essencialmente UUlliiiar, com gerenciamento

cemralizado e a inexisu'!ncia de vinculos das industrias com as universidades e os institutes de

pesquisas, tudo isto impedia que a indllstria nacional desenvolvesse novos produtes.

Vale ressaltar que a estrutura economica do Brasil desde os tempos coloniais e ate 0 fim

da Republica Velha, 1930, era esscnciaimente agraria baseada quase que exclusivamente em duas

1ll0nocuhuras principais - aC;1.kare cafe. A partir da Revoluyao de 1930 e durante todo 0 periodo

de Gelulio Vargas, teve inicio 0 processo de substituic;ao de importw;ao como modelo de

desenvolvimento do pais. A necessidade de contar com conhecimento tecnologico e gerencial

para iniciar a implantayao de industrias no pais levou Getulio Vargas a buscar cooperayao dos

paises mais desenvolvidos, especial mente dos Estados Uilidos. 0 processo de industrializayao do

Brasil, sobretudo apos a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), fbi caracterizada por uma politica

de encorajamento a entrada no pais de empresas estrangeiras. Essa politica traduziu-se em

diversas Instruyoes da Superintendencia da Moeda e Credilo (SUMOC), dentre as quais

destacam-se as de numero 70 (reforma cambial que instituiu 0 regime de taxas multiplas de

cambio) e 113 (seria permitido a CACEX emitir licenyas de importayao sem cobertura cambial

para investimento em equipamentos a serem instalados no pais). Ambas sao apontadas na

literatura especializada como instrumentos responsave;s em grande parte pela desnacionaiizayao

do setor farlllaceutico brasileiro. A Instruyao 113 e considerada com a medida que mais

incenlivou a entrada de firmas estrangeiras no setor farmaceutico brasileiros e a Instru~ao 70, ao

encarecer as importa~oes de medicament os acabados, estimulou a instalayao no pais de filiais das

indLlstrias cstrangeiras que os fabricavam. Vale lembra!" que a inexistencia de uma politica que

visasse proteger a setor nacional da competi~ao multinacional e que tentasse capacitar a industria
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nacional com 0 intuito de ser competitiva internacionalmcnte tambem colaboraram para a perda

da mctade da sua fatia no mercado internacionaL (Maria Helena Tachinardi: 1993)

Alem de tefmos a maio ria dos laboratorios brasileiros cantrolados pel os capital

estrangeiro ainda verificamos caracteristicas oligopolislas neste mercado. Em 1989 do total de 61

cmpresas estrangeiras inslaladas no Brasil, apenas 7 delas control am 43% do mercado.

Segundo informa<;:oes da Associayao dos Laboratorios Farmaceuticos Nacionais

(ALANAC), pOlleas sao as cmpresas de capital nacional que se dedicam a pesquisa e

desenvolvimento de novos fitnnacos5, devido essencialmente ao elevado custo e demorado

processo de pesquisa6, Entretanto as empresas de capital estrangeiros que esti'io instaladas no

mercado nacionaL manipuladoras do mercado nacional, oplam por imponar esses farmacos,

pesquisados e desenvolvidos nos paises industrializados.

o setor produtivo brasileiro que envolve a industria de produtos farmaceuticos e

veterinarios movimenta anualmente recurSQS da ordem de US$ 10 bilhoes, sendo hoje a 4~

industria rannaccutica mundial em volume de produC;3o, atnis dos Estados Unidos, Fran~a e

Itftlia. 0 faluramento mundial da industria farmaceutica e superior a US$ 200 bilhoes. No Brasil,

este selQr e dominado por empresas internacionais, com plantas de produ~ao e/ou formula~aQ

instaladas no Pais. As empresas com capital nacional, responsaveis por cerca de 40% do

faturamento do setor, tem suas atividades centradas principalmeme na producao e

desenvolvimento de processos, com produtos obtidos por analogi a enquamo nao havia uma lei de

patentes no Pais, ou com tecnologia transferida por parcerias internacionais mediante

panicipac;ao financeira au pagamento de royalties para as empresas portadoras de patentes. Um

mercado emcrgente importante para 0 Pais e 0 da produ~ao de medicamentos generieos, porem

de pequeno valor agregado. Com poueas excec6es recentes, nao ha no Pais inveslimento em

pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. (Glaucius Oliva: 2000)

Sen do assim as caracterislicas do nosso setor farmaeeutico lOrna a questao de patentes

vital para as multinaeionais que dominam 0 mercado, cnquanto que as empresas nacionais

eonsideram essencial manter a possibilidade de copiarem livremente farmacos desenvolvidos no

exterior.

s Principios alivos
6 Os custos de descnvo[vimento de um novo f:irmaco na ElITopa Coram, em 1972, cslimados em US$ 7,5 mHilocs. c
durar;<10 de pcSCJuisaera de 16lllcses. °que reSIIHa cm um cuSIO anual de US$ 5.25mi[h5cs

,,<;J~
t:::J~ '\" 6·\& :.t~7~~1
~ ~~~! J
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Verifica-se entaD a grande diferclH;a que cxistcnte nas politicas empregadas nos Estados

Unidos e as cmpregadas no Brasil. InfeJizmcnte 0 Brasil acordou tardiamente para essa realidade

e, meslllo acordado, dcmorou uns dez allos para despertar e dar-se conta de que definitivamcnte

nao podia mais continuar simplesmente a produzir com tecnologia imponada sem cultura de

investimcllIo. Entretanto a inoval(ao, 0 desenvolvimento tccno16gico e a possibilidade de

transformar 0 conhecimento produzido em !lOSSOScentrQS de ensino e pesquisa em riqueza seni

uma condi.-;ao de sobrevivencia furura
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III APRESENTA<;:AO DE CASO: A<;:AO DOS ESTADOS UNIDOS PARA MODIFICAR A

LEGISLA<;:AO DE PATENTES PARA PRODUTOS FARMACEUTICOS

Neste capitulo analisaremos 0 contencioso entre 0 Brasil e os Estados Unidos em torno

das patentes farmaceuticas. Sera apresenlado um panorama historico com os falos mais relevantes

do conflito. Esta analise se dara, com maior enfase a partir da de-cada de 1980, quando as Estados

Unidos come~ara1l1 a pressionar mais fortemente, ocorrendo sanr;t5es comerciais e fillalizani com

o posicionamento do governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) C a manutcllr;ao dos

inleresses brasileiros.

3.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL NO AMBITO DO ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E

COM ERCIO (GATT)

No final da Rodada Toquio (1979), os paises desenvolvidos mostraram sua frustrar;ao

pelo fata de que areas de crescente importfmcia no comercio mundial, e que passaram a ocupar

papel relevame na sua pallia de exportacoes, tais como servi~os, propriedade intelectual,

investimentos e alta tecnologia, nao estivessem enquadrados nas regras de comercio internacional

estabelecidos no ambito do J71eGeneral Agreement Olf Tar[ffs Gild Trade (GATT). Pois os paises

desenvolvidos vinham, lUI algum tempo, pressionando para que 0 GATT fosse 0 foro no qual

regras inlernacionais rigidas para preteCao da propriedade industrial se tornassem mandat6rias

para todos os paises que sao Partes Contratantes do Acordo Gcral, 0 que anularia 0 dircito

previsto na Conven~ii.o de Paris (1878) de cada pais aplicar cm seu territ6rio padroes de protccao

que cOllsidere adequados. (Maria Sieia Pompeu Brasil Freta: 1993)

Esta frustracao, aliada it crise economica do inicio dos anos 1980 nos Estados Unidos fez

com que 0 governo norte-americana recorresse a politicas mais agressivas, buscando defender

seus interesses economicos. Com essa eSlrau!:gia, os Estados Unidos itltensificaram 0

protecionismo comercial em area pOllco competitivas, como 0 setor siderurgico; e, ao mesmo

tempo, defenderam a abertura e a regulamelltayao comercial em areas onde os seus produtos

encontravam menos concorrencia, como era 0 caso da industria farmaceutica, a urn de solicitar a

realizacao de uma reuniao ministerial no GATT para lancar nova Rodada de Negociacoes. Muitas

vezes, as pressoes Ilorte-americanas contaram com 0 apoio da Comunidade Europeia, mas os



Estados Unidos foram mais obstinados do que sells parceiros europeus na busca pelos seus

imeresses. (Luiz Felipe Palmeira Lampreia: 1995)

Entretanto a DeclaraC;;ao Ministerial de novcmbro de 1982 reflete a falta de consenso

entre as Panes Contratantes quanto ao lanc;;amento de uma nova rodada. Lembra Carlos Primo

Braga que 0 lema de propriedade intelectual ja estava presente no GATT desde a sua origem

Em 1983,0 lanc;;amento de uma nova rodada de negociat;oes comerciais multilateriais roi

proposto pelo Japao. mas somenle em selembro de 1986 foi possivel lanc;;ar a oitava rod ada

(Rodada Uruguai). Foram necessarias arduas negociac;:oes para aproximar as posit;oes opostas dos

paises em desenvolvimento e dos paises desenvolvidos.

No que diz respeito a propriedade intelectual, as Panes Conlratantes do GATT

acordaram que, na Rodada Umguai (1986-1993), seriam discutidos aspectos comerciais

relacionados a propriedade intelectual, tendo sido utilizada a expressao 7iYfde-/?e!ated A~pec/s of

In/ellectual Properly Nights, inell/ding .hade ill COlIl/lelfeil Goods (TRIPS) para designar um

dos 15 gmpos de negociat;ao criados pela Rodada. 0 consenso para a discussao do lema foi

obtido atraves de posi90es oposlas, em cujos ext rem os se enconlravam, de um lado, os Estados

Unido, que prelendiam introduzir a discussao do tema de propriedade intelectual como urn todo,

e, de outro, Brasil e india, que acreditavam que a questi'io deveria permanecer no foro multilateral

criada para lidar com propriedade inteleclual (OM PI). (Patricia Aurelia Del Nero: 2004)

Mesmo adolando posi((ao menos rigida do que ados Estados Unidos, os demais paises

desenvolvidos do GATT se mostravam favoniveis a modificac;;ao do sistema internacional de

prote~ao it propriedade illleleclUal. Esses paises indicavam insatisfa((ao com 0 sistema (OMPI),

pOl' ser eSlritamente voluntarista, sobretudo por este nao preyer instrumentos rigidos e

inlernacionalmenle uniformes para a implementa((8.o de padrocs de protC((30 it propriedade

inteleclUal.

o lema, no enlanto, devido as posit;oes extremameme distanciadas entre os paises

envolvidos nas negociat;oes (especial mente ESlados Unidos de um lade e Brasil e india de outro),

nao teve qualqucr evolu9i'io ate a reunHio do 'li°ade NegolialioJls COJllmillt! (TNC), em abril de

1989

Tanto os paises em desenvolvimento quanta os desenvolvidos apresentaram seus

posicionamenlOs sobre quais poderiam ser os padroes intcmacionais de protc((ao a propriedade
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intelectual. Emrctanto, mesmo 0 encerramento da Rodada Uruguai ter sido previsto para a

primeira semana de dezembro de 1990, nao foi possivei, naquela ocasiao, chegar-se a um acordo.

Somenle em 1994, com a criayao do TRIPS/OMC, diversas inovayoes legais foram

impostas para regulamentar a propriedacie intelectua1. 0 TRiPS como parte integrante do Acordo

Constitutivo da Organizayao Mundial do Comercio (OM C), trouxe principios novos como:

a) Single ulldertakillg: todos os principios, normas, regras e procedimentos. sem

exceyao, devem ser aceitos pelos Estados participantes.

b) transpan!ncia: os paises-membros devem tomar publico as leis e os regulamentos

finais de aplicayao relativos a materia objeto de Acordo, de tal forma que os governos e os

titulares dos direitos de propriedade imelectual deles tOlllem conhecimento. 0 Conselho de

TRIPS lem a funyao de monitorar a aplicayao do Acordo e, em particular, 0 cumprimento, por

parte dos paises-membros, das obrigayoes por eles estabelecidas.

c) cooperaya.o internacional: as panes contratantes se comprometem a 1l0tificar ao

Conselho de TRJPS sobre leis e regulamentos, ajudando-os a cllll1prir suas funyoes.

d) interaya.o entre tratados internacionais: 0 TRIPS 0 reconhecimentos por sua parte dos

document os que antececiem 0 Acordo

e) interpretayao evolutiva: a interpretayao das c1<iusulas do TRlPS pode ser alterado

com a evoiuya.o do lema de propriedade intelectuaL

Com 0 estabelecimento do TRIPS, rclaciona-se a defesa da propriedade imelectual com

o comercio. Consolidando-se assim a visao de que a proteyao mais rigida da propriedade

intelectual e benefica ao livre comercio, pois estimula 0 relorno dos investimentos em pesquisa

(Gabriel Cepaluni: 2004)

Para os Estados Unidos nas relayoes de poder do sistema de comercio internacional

existe uma divisao de conceit os: a tecnica orientada pela regra internacional e aqueJa orient ada

pelo poder internacional. Esta divisao, segundo 0 professor John Jackson, da lugar as soluyoes

pacificas de controversias em duas modalidades: 0 entendimento alcanc,:ado mediante negociayao,

com referencia OLi nao ao status de poder, ou ao entendimento alcanyado com base em regras

sobre as quais ambas as partes acordam previa1l1enle. (Celso Lafer: 1996)

as Estados Unidos tendem a julgar que, com 0 desfecho da Guerra Fria (1947-1991), a

nova ordem Ihes da a responsabilidade de velar pela paz e seguranya internacionais, tornando

assim mais legitimas suas aspirac,:6es de garal1lir a Cormayao de mercados leais e abertos a seliS
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intcresses, ainda que, para iSlo, seja necessaria a transposic;ao para 0 comercio internacional da

jurisdic;ao da legislac;ao none-americana.

A partir disto, 0 exercicio da superioridade econ6mica dos Estados Unidos passaria a ser

a chave de seu poder de influencia no comercio mundial e, nesse caso, a aplicac;ao de medidas

comerciais significaria um mecanismo da poiitica comcrcial norte-americana para "cobrar" dos

parceiros desleais as a((oes ditas como leais. (Regis P. Arslanian: 1994)

3.2 PRESSQES NORTE-AMERICANAS NA DECADA DE 1980

Ao longo das decadas de 1970 e 1980, 0 declinio gradual da hegcmonia econ6mica dos

Estados Unidos, herdada do pos-guerra, alterou as prioridades da politica econ6mica externa

norte-americana e, consequentemente, 0 estilo de relacionamento bilateral com muitos das

parceiros do pais. Com a perda da competitividade internacional de seus produtos em diversos

selores, a diplomacia economica norte-americana foi crescentcmente influenciada, como se pode

notar na decada de 1980, tanto pelas press5es protecionistas dos setores internos amea~ados pela

cria<;ao de novos poJos economicos internacionais como pelas pressoes dos selores, tamhem

internos, mais avan~ados tecnologicamente em favor da abertura de mercados externos e da

cria~ao de regimes internacionais em areas onde os Estados Unidos ainda perseveravam a

lideran<;a economica mundial. (Paulo Roberto de Almeida: 1991)

Essas pressoes de setores privados, entre eles os menos ou mais competitivos. ganharam

posicionamento cada vez maior junto ao governo norte-americana, que. em razao da amea~a de

concorn'!ncia de produtos de oulros paises no mercado interno e em terceiros mercados, passou a

recorrer com mais freq(j(;;ncia a medidas como a imposi~ao de barreiras nao tarifitrias e a

aplicayao de sanyoes comerciais. De fato. as setores em que as Estados Unidos preservavam,

nesta mesma decada, lima competitividade superior a de outros paises eram, entre outro, a

industria farmaceutica. a biolecnologia, software, telecoillunica~oes industria aeroespaciai e de

entretenimentos. Ou seja, trata-se de areas onde 0 reconhecimento internacional da propriedade

intelectual, ao ampiiar os mercados para a produ~ao norte-americana e a dificultar a 0

crescimento de novas lideran<;as economicas favorecidas pel a livre reprodll~ao de produtos e

marcas desenvolvidas em outros Illcrcados. compensaria os altos custos em pesquisa e

asseguraria a lideranc;:a do pais em setores. ao meSIllO tempo, de maior valor agregado e
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crescimento no comcrcio mundial e de maiores implicac;oes para a area estrategico-militar. (Regis

Percy Arslanian e Mauricio Carvalho Lyrio: 1995)

Apcsar do cnorme deficit comercial norte-americana - simultaneamente urn dos

sintomas do declinia da economia do pais e um dos fatores da arloC;3o de politicas comerciais

mais agressivas no ambito internacional, tanto bilateral como multilateral, nos aIlOS 1980 - as

Estados Unidos tinham, em 1992, urn superavit em lransac;oes internacionais de patentcs e

liccl1Qas de cerea de 12 bilhoes de d61ares. Entretanto mesma no comercio de produtos de alta

tecnologia, onde 0 pais mantem suas vantagens comparativas, a participac;ao das exportac;aes

nortc-americanas no mercado mundial decresceu de 30% 110 cOllle~o da decada de 1970 para

cerca de 21% 110 final da decada de 80. Essa queda e conseqih~ncia tanto do crescimento da

competitividade de novos alores do comercio Illundial de alta lecnologia, como 0 Japao e os NlCs

asialicos. como ao desenvolvimento de tecnologia de baixo custo que passaram a faciJitar a copia

de inven~6es nao-patenteadas e a falsitica~ao de materiais protegidos por direitos autorais.

o acesso realiza~ao de capias e falsificavoes em OUlros paises aiem reduzir os mercados

para as exportavoes americanas tambem permitia a cresci menlo de oulros concorremes que,

utilizando-se da inovavao de processos - criados por oulros paises e nao pel a inovavao de seus

praprios produtos, caracteristica da produvao dos Estados Unidos - passavam a disputar 0

rnercado interno norte-america no e tambcm outros mercados. (Regis P. Arslanian: 1994)

As perdas reais devido a inexistencia em diversos paises de pad roes rigidos de

propriedade intelectual levaram as empresas norte-americanas a pressionarem 0 governo em prol

da aplicavao de polilicas mais agressivas para a abertura de economias fechadas e concorrentes.

Durante a decada de 1980, devido a estas perdas na produvao domestica, criaram-se diversas

associa~oes privadas com 0 objetivo de induzir 0 Legislativo a adotarem estrategias bilaterais e

multilaterais de repressao it nao observancia de direitos de propriedade intelectual.7 (Regis Percy

Arslanian e Mauricio Carvalho Lyrio: 1995)

o peso das pressoes privadas e a propria percepvao do governa de que a manutenvao da

lideranva economica mundial dos Estados Unidos dependia da defesa dos selares de tecnologia

de ponta e da repressao aos novos concarrentes fizeram farlalecer no governo norte-america no a

op~ao por uma atuayao externa mais agressiva na area de propriedade intelectual.

7 Uma dcslas associa~5cs foi a Inlemalional Anlicotlnlerreilillg Coalition (lACe). que reunia l1I<1isde celli dos
maiores cxportadorcs do pais c ;1 Inlenmtional Intellectual Property Rights Alliance (IWA). fonnada por selc
associa~Oesde SCIorcs dcpcndentcs de copyright.
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Com 0 inicio da dccada de 1980, duas linhas bitsicas de atu8r;:ao internacional passaram a

ser utilizadas como estrategia governamental na tentativa de solu~ao do case exposto: de lim

lado, ac;5es 110 ambito bilateral visavam a abertura de mercados mediante pressoes poiiticas Oll

sanyoes comerciais; de Qutro, gestoes no ambito multilateral visavam it criayao au fonalecimento

de regimes internacionais rigidos para que as paises respeitassem 0$ padroes de propriedade

intelecruaL

Ao lado das pressoes multilaterais, sendo estas as que buscavam a criac;ao de regimes

internacionais na area de propriedade intelectual para que ao reduzir as vantagens que os paises

scm leis de protec;ao de patentes possuiam, disciplinasscm mais rigidamente a questao dos

direitos de propriedade intelectual e impedissem a preserva~ao de legisla~oes nacionais que

pcrmilissem it co pia e a falsilicavao de produlOs, a atlla~ao bilateral norte-americana consislia em

pressoes exercidas direlamente sobre governos de paises que, possuindo Oll nao mercados

significativos ou de elevada competitividade em suas expol1a~6es de manufaturados intensivo em

alta tecnologia, mantinham legisla~oes de propriedade inlelectual pouco rigorosas. No primeiro

grupo de paises, daqueJes que dispunham de grandes mercados, mas que eram concorrentes

apenas potenciais as exporta~oes norte-americanas de produtos de alta tecnologia avan~ada,

inc\uia1l1-se india, China, Brasil C ouiros mercados lalino-americanos, como Mexico C Argentina.

No segundo grupo, de paises de menor mercado, mas de maior cresci memo no comercio

internacional de manufaturados intensivos e111tecnologia, relaciona-se os NICs asiaticos, como

Coreia do Sui, Taiwan, Hong Kong e Cingapura, que, somados, aumentaram sua falia de apenas

1% das exporta'Yoes 1l1undiais de bens de alta {ecnologia em come.;os de 1970 para quase 9% no

final da decada de 1980

As a~oes bilaterais lemia-se que 0 desrespeito a propriedadc intelectual reduzisse a

penetra.;ao dos produtos norte-americanos nos mercados locais; as a~oes multilaterais temia-se

que a nao prote.;ao a propricdade das inova.;oes permitisse 0 desenvolvimento de uma prodll~ao

nacional baseada na falsifica.;ao e na copia capaz de concorrer com os produtos norte-americanos

nos Estados Unidos e em outros mercados. Tanto para as san.;oes bilalerais como para as

multilaterais tomava-se, portanto, prioritario para Washington exercer pressoes para a revisao das

legisla.;oes nacionais, com 0 intuito de garanlir a abertura dos mercados para seus produtos e a

transferencia de recursos a titulo de patentes, licen~as e direitos autorais, em que 0 pais manlinba

expressivo supenivil. Essas pressoes poderiam limitar-se a pontos especificos das legisla~6es
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nacionais, como 0 nao-patenteamento farmaceutico no Brasil, Me.x;co e Argentina, e mesilla a

falta de prote~ao ao soffll'are e aos produtos cincmatograficos no Brasil, ou poderiam voltar-se

contra as leis nacionais de propriedade intelectual COIllO um todo, como nas criticas mais

genericas a violar;ao dos direitos de propriedade na india, na China, Con!ia do Sui, Anl.bia

Saud ita, Taiwan e Tailandia. (Maria Helena Tachinardi: 1997)

A eSlrategia de pressao bilateral sabre dctcrminados paises fortaleceu-se ao longo da

decada de 1980 com a crescente reformulac;:ao da legislac;ao de comercio exterior norte-

americana. Quanta mais aumcntavam as pressoes dos empresilrios e do Congresso em favor de

lima diplomacia economica mais agressiva e coerente as seus interesses, maiores eram os

recursos de poder passados ao Executivo para que a executasse esta mudanc;:a. A cada reforma

das leis de comercio exterior, a Presidencia e 0 Vlli/ed Stales /i'ade Representative (USTR)8

ganhavam novos inslnlmentos - e novos constrangimentos internos - para impor sanyoes aos

paises que para os Estados Unidos utilizavam de pniticas desleais de comercio.

o Trade alld Tariff ACI oj 197../ obriga que 0 Poder Executivo leve em considerac;:ao 0

nivel de proteyuo it propriedade intelectual de um pais ao avalia-Io para 0 programa do Sistema

Oeral de Preferencias Comerciais. 0 nivel de prOleyaO, pela mesma lei, passa a ser um dos fat ores

na avaliac;:ao de 3c;:oes de um pais em relac;:uo aos interesses norte-americanos serem c1assificadas

como praricas ulljustifiable ou unreasollable para fins de abertura de investigac;:ao e eventual

imposic;:ao de sanc;:5es comerciais sob a Sec;:ao 30110 do hade Ad de 1974. (Gabriel Cepaluni:

2004)

o Omnibus 'j)nde and Compelifil'elless Act oj 198811 ampliou 0 campo de atuayao do

departamento executivo norte-americano em questoes de propriedade intelectual, ao determinar

que 0 USTR identifique paises cujos regimes de proter;ao it propriedade intelectual sejam

considerados inadequados pelos EUA. Tal dispositivo e conhecido como Special30J. Em maio

de 1989, 0 USTR apresentou duas listas de paises em que os seus padr6es de prote~ao foram

considerados inadequados ..A primeira, cham ada de Walch LiSI, incluia Argentina, Canada, Chile,

R Org:l0 do gm"crno Ilonc-:uncricallo respons;i\'ct pelo cOlllcrcio C;';lcrior
" Lci dc Comercio nortc-amcricana .. a qual P;ISS011por divcrsas tlIudalll;as e com a emcnda dc 198~ passou a ser
conhccida C0ll10 1i"ode (lild T(lriffilc/.
10 AulOriza 0 prcsidcntc dos EUA a ndotar rncdida apropriada .. incluindo tl re1alitl(;,:10.. pmn obler a rell\O(;':1o dc
qualqucr alO.. polilica 011 pmlica de 11111gm'crno cSIl'angeiro quc viole I1Ill acordo inlernacional de COlllcrcio au quc
scja injusliricada, mio razo:i\'el (unreasonable) ou discriJninmoria, qllc rCSlfinja 0 comcrcio nonc-americano
110 Trodl! (lI1d T(lriff /lef COlli a nO":1 cl\lcnw, em 1988 passoll a ser conhecido como Omnibus Tradc Act and
Compelitiveness Act of 1988. Vale Icmbrar quc COIll eSI<!emcnda a Se't:io 30 I fica <linda mais fonalccida
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Colombia, Egito, Espanha, FiJipinas, Grecia, Indonesia Italia, lugoslavia, Japao, Maiasia,

Paquistao, Portugal, Turquia e Veneza. Oa segunda - Priority Watch Lisl - faziam original mente

parte Arabia Saud ita, Brasil, China, Corcia, India, Mexico, Taiwan, Tailandia. Em I de novembro

de 1989, Arabia Saud ita, Corcia e Taiwan foram transferidos da Priority para a Walch Ust.

Um outro instrumento juridico imponame no campo da propriedade intelectual utilizado

pel os EUA e a SCltao 337 do Tariff Act (!f 1930, que impede a importa';3o de produtos que

infrinjam a legislay8.o comercial norte-americana de propriedade intelectual. (Maria Stela

Pompeu Brasil Frota: 1993)

o Poder Executivo norte-americana, juntamente com os atos do Poder legisla[ivo,

divulgou, em 7 de abril de 1986, a Administrative Ime/lecluol Properly Rights Policy, no qual

indicava que a incapacidade de proteger os direitos de propriedade intelectual dificulta e gera

deficiencias nos fluxos de comercio internacional. Estabeleceu-se, entao, a vinculac;ao direta

entre a queslao de propriedade intelectual e 0 comercio de bens e servi<;os.

Para mostrar a impon5ncia economica da propriedade imelectual e as grandes perdas

que empresas norte-americanas vinham sofrendo, devido it inexistencia de pad roes rigidos de

prolec;ao internacional, 0 USTR solicitou, em janeiro de 1987, que 0 Uniled Slales Internatiollal

/i'ode Commissiol1 (lTe) preparasse estudo sobre "distortions in U.S. worldwide ,,'Ode

associated wilh deficiellcies ill the proJection provided by foreign cOllntries 10 u.s. illlellecllfal

property rigllts ,.

o estudo do ITC baseado em questioo<irio respondido por 431 empresas norte-

americanas e divulgado em fevereiro de 1988, estimou que, em 1986, as perdas agregadas em

termos Illundiais das companhias foram de US$ 23.8 bilhoes. 0 estudo extrapolou esses dados

para projetar as perdas estimadas da indi.stria norte-americana como urn todo entre US$ 43 a US$

61 bilhoes. Essas perdas, que variam de acordo com 0 selor industria, oscilam entre 21% para os

bens cientiticos e fotognlficos, 17% para computadores e software, 10% para produtos

eletronicos, 9% para autom6veis e pe<;as de reposi<;ao, e 8% para produtos farmaceuticos. 0

estudo indica, ademais, concentra<;ao das perdas estimadas nos seguintes paises em

desenvolvimento: Brasil, China, Coreia do Sui, Hong Kong, india, Mexico, Nigeria e Taiwan.

(Maria Stela Pompeu Brasil Frola: 1993)

A tentativa, na decada de 1980, de frazer 0 lema para 0 GATT pode ser vista, assim,

tanto como resuhado das pressoes empresariais intemas - como ja dito na capitulo anterior, as
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cmpresas Ilone-americanas ja reivindicavam a inclusao do assunto no Acordo Geral desde 0 final

da Rodada T6quio - quanto como urna rea'j:ao it proposta dos paises em desenvolvimento de

criarem, no ambito da OMPI, regimes de propriedade intelectual que privilegiassem a prodU(;:ao

local, 0 licenciamento compuls6rio e a transferencia de tecnologia

A partir de 1985, 0 governo none-americana deu inicio as investiga90es em casas

especificos devido a viola~ao de direitos de propriedade intelectual em diversos paises. Feram

abertas invesliga90es contra Coreia do Sui e Taiwan, entretanlo as dais casos foram solucionados

selll a imposi9ao de sao90es comerciais, por intermedio de acordos entre as Estados Unidos e

aqueles paises. Em outros casos, a ameaca de iniciar-se uma investigacyao, sob a Secyao 301, foi 0

suficiente para que a Argentina e Chile, por cxemplo, comprometessem-se a modificar suas

legislacyoes nacionais de patentes para produtos farmaceulicos.

o Brasil tambem foi aJvo dessas acyoes norte-americanas. Em 1985, 0 governo dos

Estados Unidos iniciou uma invesligacyao, sob a Seyao 30112 da legislayao comercial none-

americana, da polilica brasileira de informatica, na qual a questao da prolecyao de direitos de

propriedade inteleclual para software foi urn dos assumos centra is. Depois de longo periodo de

negociacyoes, este caso foi encerrado selll a imposiyao de nenhuma sanyao direta, neste caso nao

sem considerar os cOllslrangimentos externo. Enrretanto, em outra investigayao contra 0 Brasil,

110vamente com a Seyao 301, devido a ausencia na legislay30 brasileira de proteyao de pareme

dos produlos farmaceuticos, foram impostas caras sanyoes comerciais ao Brasil, na forma de

sobretaxa tarifaria de 100% ad valorem sobre produtos farmaceuticos, produtos de papel e

produtos eletr6nicos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Vale ressaltar que estas

sanyoes tiveram um pesado impacto negativo na balanya comercial do Brasil. (Regis P.

Arslanian: 1994)

Verifica-se, com os dados levantados, que 0 caso contra 0 Brasil pode ter sido utilizado

pelos Estados Unidos para dernonstrar aos demais paises em desenvolvimento sua determinayao e

forya em obter regras internacionais de proleyao a propriedade intelectual que se igualassem com

os padroes none-americanos de proteyaO, mesmo que para iS10 Fosse preciso criar atrilo com

1~Considcrado 0 1I1ccaniSlllo priorilo'irio da polilic[l COl1lcrciall1orle-amcricana par.! cobrar dos parcciros COlllcrciais
as pr."iticas dilas par dcs leais em bencficio de um mercado linc c. t1.11uralmCn1C. do bem-cstar d, cconomia e (1"1
socicdadc 110rlC-:U11crical1a.
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parceiro economico e comercial como 0 Brasil. Ncsse linha veritkou~se a dec\ara~ao do

Presidente da PMA, em I de marCia de 1989, prol1unciando que,

Brozil is the global le:ldcr or the anti-p.11clll countries. Only the imposilioll of a IIlc<.mingful
penally will impress upon Brazil the seriOllsness wilh which Ille United Slates ~'ic\\'s the
unauthorized appropriation of liS citizens' hl\cllcchml property.(. .. ) They (Brasil e Llldia)arc
incrc;lsingly isolated in the inlcmational arena. bUI Lhey represellt a major challenge 10 the
United SIMes and Ollr responsible lr:lding p;.lrtllcrsl~.

3.3 ACAo DOS ESTADOS UNIDOS PARA MODIFICAR A LEGISLACAo DE PATENTES PARA

PRODUTOS FARMACEUTICOS NO BRASIL

As press6es do governo norte-americana para que se modificasse a legislayao brasileira

de patentes para produtos farmaceuticos ocorria principalmeme, como ja citado, para atender aos

interesses economicos das empresas norte-americanas do setor, que apresentavam grandes perdas

financeiras, representada peia associac;ao PMA (Pharmaceutical MGlII{factlireni Association,

atualmenle Pharmacelllical Research {(lid Ivlal1l!!act"rers of America - PhRMA). que coma com

uma estrutura !TIuite bem organizada alem de possuir grande parte poUlica na busca de seus

inleresses junto ao Congresso e ao Executivo norte~americano.

Em abril de 1986, a Embaixada norte-americana em Brasilia, atraves de uma Nota

etHregue ao Ministerio das Rela~6es Exteriores, come~ou oficialmente um processo de

negociac;ao diplomatica entre EUA e Brasil, futurameme este ate viria a resultar em um

contencioso comercial, com conseqi.iencias negativas no relacionamemo dos dois paises.

Nesta Nota, a governo norte~americano solicitava consultas bilaterais com 0 Brasil para

disclltir a questao da falta na legislac;ao brasileira de protec;ae de patente para produtos

farmaceuticos e quimicos, e ouiros assuntos relativos a esses dois setores, tais como,

investimento estrangeiro, com role de prec;os e registro de novos produtos, en\retanto com

enfoque na questao da protec;ao as patentes. Os EUA tambem illcluiram, em agosto de 1986,

pedido de esclarecimento sobre 0 projelO de lei 5.080, enviado pelo Executivo brasileiro ao

Congresso atraves da Mensagem 176/85, em 12 de marc;o de 1985, e que criava reserva de

mercado para fabricantes nacionais de produtos quimicos e farmad~ulicos.

13 Dcpoimcmo do Sr. Gemld J. Mossingholl. presidclllC da PMA rncdialllc 0 COLllitc de Encrgia e COlllcrcio d:l
Cfl1nnra dos DcplIlados dos EUA. (Maria Helena Tachinardi: 1993)
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A negociayao para que fossem marcadas as consult as dural! sele meses, pais 0 governo

brasileiro. na epoea, nao desejava discutir 0 assunto, com 0 medo de que a concessao de patentes

para produtos farmaceuticos pudesse levar a uma desnacionalizac;ao maior do selOr14.

Apesar das sua restriyoes, 0 governo brasileiro concordou em rea!izar as cansuhas.

bilaterais, solicitadas pelos EUA, para discutir lodes as ilens da por eies solicit ados. A primeira

consulta, foi realizada em 21 de novembro de 1986, entretanto nao surgiu nenhum resuhado

significante para as EUA. A segunda consulta foi em 21 de man;:o de 1987, e nesta 0 Brasil

justificou a continuidade de sua politica em relayao ao setor [armaceutico argumentando que a

legislayao brasileira era consisleme com a Conven~ao de Paris (1878) e que ah~m disso era Illuito

desgaslante, do ponto-de-vista polilico, que 0 Executivo brasileiro abrisse area de atrito com a

Assembleia Nacional Constituinle, pois naquele momento, realizava profundo exercicio de busca

do entendimenlO da siruayao atual (mill searching) no qual pareciam predominar tendencias mais

protecionistas do que liberalizantes. (Maria Stela Pompeu Brasil Frola: 1993)

Sendo assim, 0 governo brasileiro manteve seu posicionamento contnlrio it. concess3.o de

palentes para produlos farmaceuticos. mas temando demonstrar interesse em evitar um profundo

desgasle na agenda comercial das relayoes com os Estados Unidos. Para amenizar a siruay3.o,

foram tomadas decisoes que mostravam a vontade do Brasil em dar encaminhamento a outros

temas da agenda apresemada em 1986. Dentre essas decisoes, vale citar a retirada pelo Executivo

do projeto de lei 5.080/85 (reserva de mercado para produtos quimicos e farmaceuticos), um

certa realinhamento de precos de medicamentos, e a promessa de tomar mais agil 0 processo de

registro de medicamentos junto ao Ministerio da Saude.

Os EUA, que buscavam unicamente a proteyao de patentes para seus produlOs

farmaceuticos, solicitaram uma terceira reuniao de consultas. Esta decisao de aceitar a nova

reuniao foi tomada a nivel presidencial, mostrando 0 quanto que envolvia esta discussao. Em 6 de

maio de 1987,0 Presidente Jose Sarney concordou em a realizar as consultas, entretamo, segundo

ele: '·desde que fixadas por via oficial e sem pre-condiyoes fechadas"

Direrememente das outras duas para esta terceira reuniao de consultas, foi formado um

grupo intenninisterial com representantes da Secretaria Geral do ConseJho de Seguranca

Nacional e dos Ministerios das Relayoes EXleriores, Industria e Comercio, Ciencia e Tecnologia,

Saude e Fazenda. Esse grupo trayou as seguintes diretrizes gerais a serem seguidas pel a

14 Vide capitulo 11
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delega~ao brasileira: a) 0 setar f:1rmacelltico, considerado priorititrio e estrategico, necessita

reduzir sua dependencia externa atraves da capacita<;30 tecnol6gica imcma por copia e

reproducao, logo a alteracao da legisiacao sabre patentes para produtos farmaceuticos e impr6pria

e contniria ao interesse nacional; b) a legisiacao nacional esta de acordo com a COnVeny30 de

Paris; c) nao houve e nac htl.inihicao de participacao estrangeira no selOr; d) naa hei.clima politico

i1l!crno ~ face aos trabalhos da Constituinte - para evitar legisiay30 alterando aqueJa em vigor,

meSmO que assim 0 executivo decidisse; e) elaboracao de programa de repressao ao abuso do

sistema de marcas de produtos farmaceulicos, alraves da emissao pelo Instituto Nacional de

Propriedade Industrial (INPI) de nonnas pertinemes it analise de registro de marcas (Artigo 81 do

C6digo de Propriedade Industria) de modo a impedir a excessiva similaridade entre marcas

farmaceuticas

Essas diretrizes, as quais determinam a manuten~ao da legisla~ao sabre patentes de

farmaceuticos, serao, mais tarde, a causa do impasse que esta reuniao geraria em junho de 1987,

lima vez que 0 objelivo primordial da parte norte-americana nao fora atendido.

Em II dejunho de 1987, a PMA apresentou ao USTR urn documenlO no qual solicitava

abertura de uma investiga~6es sobre a politica de protcr;ao it propriedade intelectual do Brasil,

nova mente com a justificativa de que os interesses nOl1e-americanos estavam sendo prejudicados.

Esta solicitacao foi aceita e, em 23 de julho de 1987, 0 USTR decidiu, com base na Ser;ao 30 I do

Trade Act de 1974, iniciar 0 processo previsto na legisla~ao.

Apesar de ja em abril de 1986 a embaixada dos EUA, em Brasilia, pedir consu1tas sobre

a ausencia de protecao as patentes farmaceuticas, investimentos estrangeiros, comrole de pre~os e

registro de novos medicamentos, ter iniciado olicialmente 0 processo de negocia~ao diplomarica,

somente no dia 14 de setembro de 1987, Gerald Mossinghoff, entao presidente da PMA, declm·a

que 0 Brasil roi escolhido como alvo da aCaD do setor farmaceutico e do USTR por ser um !ider

economico e diplollUllico dos paises em desenvolvimemo. Essa declaracao parece contirmar a

crenc;a do USTR e do governo norte-americano de que mudando a posir;ao brasileira em relar;ao it

propriedade inteleclual seria mais facil alterar a polilica de ClltroS paises; utilizando as l11edidas

contra 0 Brasil como um exemplo a outras nar;oes em desenvolvimenlo com legisla~oes de

patentes consideradas tlexiveis. Tal pressao tambem servia para convencer 0 Brasil e outros

palses da necessidade de um regime internacional (0 TRIPS) mais rigido para a propriedade

intelectual no ambito do GATT. (Regis Percy Arslanian e Mauricio Carvalho Lyrio: 1995)
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Logo em segllida, 0 USTR iniciou uma investiga9ao, ulilizando-se na Se9110 301 da Lei

de Comercio, 0 qual autorizava a utiliza9ao de consllitas com 0 Brasil. Em fevereiro de 1988,

realizou-se a primeira consulta bilateral, ocasiao em que 0 governo brasileiro anunciou it

delega9ao norte-americana que havia decidido criar um grupo intenninisterial, no ambito da

Ministerio da Indllstl"ia e do Comercio, para fazer um exame da politica brasileira em quimica

fina e industria farmaceutical~

Em junho de 1988, 0 grupo interministerial apresemou seu relaterio recomendando a

manuteJ19aO da politica brasileira na area de patentes farmaceuticas. Dizia 0 documento:

'";\ polilica adolada JX!la maioria dos paises dcscn\'olvidos C 11m excmplo a scr scguido.
Pri1l1cir;tlllcnle COllccderam 1h1ICIlICSp.1ra processos C SOlllcnlC muilo tC1I1POdepots p:lIcnles
para produlos. Tanio em um caso COIllO no OUiro. IC\'1lJ1do em COllin ° est;igio cconomico e
Iccnol6gico de sua indllslria nacionar·

o presidente Sarncy rcsolvcu enHio, colocar patentes para produtos farmaceuricos em

junho de !988, entretanto essa decisao nao agradou aos EUA (PMA) porque a proteyao roi

considerada insuficiente, pois as empresas nacionais poderiam conseguir 0 mesmo prodllto por

meio de engenharia reversa!6 0 objetivo da PMA era de firmar compromisso formal do

executivo brasileiro de que seria enviado ao Congresso lUll projeto de lei, no qual se concederia

proterrao para produtos farmaceuticos no prazo de dois anos. (Maria Helena Tachinardi: 1993)

Em 22 dejulho de 1988, toi informada a decisao do governo norte-america no de impor

sanrroes comerciais ao Brasil, e, na edirrao de 26 de julho de 1988 do Federal Register (Diario

Olicial), e publicada uma !loticia, apresentando uma lisla de produtos brasileiros que poderiam

scr imposlas san90cs. Esta lista incluia um volume de produtos que geraria um comercio de US$

150 gnlpo imenninislral era formado por integranles dos miniSlcrios das Rel:lc;:oes Exlcriorcs, da l..ndllslria e do
Comercio, Fazcllda, Ciellcia c Tecnoiogia. Pre\'idcncia. Satldc, do Banco Naciollal de DescIl\'olvimCillO ECOllomico
e Social (BNDES). da Associac;:Ocs Brasilcira da Ind(lstria Quimica (Abiquim) e do COllsclho de Scguranc;:a Nacional.
o objcti\·o era eSludar a modcmizac;:iio do setor famlacclJlico C propor \l111a110\'a politica industrial para quimica filla
e il1dilstria farmaccutica: apoio :i pcsquisa e ao descll\·olvimenlo Iccnol6gico. transfCrCllcia de Iccnoiogia.
propricdade induslrial, compras go\,emamellwis. larifas c fonllaC;:ilo pessoaJ. 0 governo eSlav;l convencido dc que a
llIem adoc;:.;lo de patentes pam os produlos fannaceuticos nao resolvia 0 problema porqllC a palenle c lil0 somel1le 11111
illslrlllllento de politica industrial. Nas alldicllcias do gmpo interministml a palavra foi dada a cidadaos e enlid;ldcs
do Brasil e do exterior que tivcsSCT11 algo a dizer sobrc a polilica brasilcim pam os selorcs de qnimica filla e
fannacCutico. Na ocasiao. a adminislrac;:;lo none-americana rcagill a formac;:ao do gmpo. comenlando qne a
rcalizac;::io de <ludicncias ptlblicas er.l posiliva. principaimclIte porque pcnniliria ao governo tomas conhecimento de
como outros paiscs prolegcm palenles c processoS. Alegava-sc que seria bom para 0 Brasil tcr W11a vis:1o
intcmacional do assunto pam mio ficar isolado em sua posic;:;lo.
16 Engcnharia Re\'ers;1 C a opcmc;:;io de decodificac;::io de \1111proccsso ou de lim prodillo. A palCllte para processos era
cOllsiderada insuficientc, por ser rclalivamentc f:icila oblenc;:ao de UIII produlo por meio de illter.lc;:Ocs marginais
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276,6 milhoes e cobria 36 posiyoes tarifarias, ou seja, 3,8% do total das expol1ayoes brasileiras

para os Estados Unidos.

Em desacordo a decisao norte-americana, 0 Brasil decidiu rceOffer ao GATT, pais

considerava que a imposic;ao de sancoes comerciais, e ilegal. Em 22 de agosto de 1988, sao

solicitadas consultas no GATT, com 0 auxilia do XXIH: t e informado ao orgao de regulamenta a

Rodada Uruguai (1986-1993) da decisao dos EUA de imporem sanc;oes contra 0 Brasil em

violacao ao compromisso de protecao das patentes farrnaceulicas. As consultas foram realizadas

em 29 de novembro de \988, e nao foram encontrados no GATT argumentos juridicos que

justilicassem a aCaa norte-americana. (Novaes de Almeida: 1994)

Dando continuidade as acoes dos Estados Unidos contra 0 Brasil, em 20 de outubro de

1988, 0 presidente Reagan impos uma larifa 100% ad valorem em cima de alguns lipos de papeis,

quimicos e artigos elelronicos. 0 govemo brasileiro estimou que 0 impaclo real livesse sido

superior a US$ 100 milhoes, pois loram atingidos produtos com grande potencial, os quais tem

grade influencia no cresci memo das ex:portavao para os EUA. Entremnto, nao podemos

considerar apenas os ganhoslperdas direlas pois 0 Brasil teve uma viloria poJitica no ambito

multilateral.

o presidente deputado Ulysses Guimaraes, 0 qual exercia 0 poder naquela epoca, atraves

de uma nota a imprensa que roi divulgada no mesmo dia em que Reagan impos a tarifa ad

I'CIlorem,20 de outubro, classificou a acao norte-americana como "uma surpreendente e gratuita

agressao ao Brasil, uma atitude que revela desprezo pelas boas fomms de convivencia

internacional" .

o governo brasileiro solicitou junto ao GATT urn painel de peritos (comi[t~ de

arbilragem) para examinar e julgar todo este contencioso. Pois de acordo com a industria de

papel, a mais atingida, os prejuizos chegaram a atingir US$ 250 milhBes e nao apenas USS 39

milhBes, valor que os EUA pretendiam penalizar com eSla a~ao. A solicitayao brasiieira, apesar

de apoiada por 39 das 99 Panes Contratantes, em reuniao do Conselho. em 20 de dezembro de

1988, foi rejeitada pel os Estados Unidos. Somente no dia 21 de fevereiro de 1989 os EUA

decidiram nao mais rejeitar 0 pedido brasileiro de criayao deste comire de arbitragem, pois 0

processo de fomlayao ja havia sido bastante longo devido a dificuldades de chegar-se a um
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acordo sobre os termos do mandato em que a questao seria examinadal? (Maria Helena

Tachinardi: 1993)
A panir deste momenta em que 0 GATT come~u a ler influencia no processo 0

comencioso comercial, que foi gerado pela falta de patentes para produtos farmaceuticos 110

Brasil, passou a ser tratado pelos EVA e Brasil tanto no plano bilateral, quanta no multilateral.

Assim, em agosto de 1989,0 USTR conveneeu a PMA a retirar uma nova peti,ao contra 0 Brasil,
I'eita para exclui-Io do Sistema Geral de Preferencias norte-americana. Pareee que na ocasiao

tanto a apresenlayao da petiyao pel a PMA quanta a alilude contnIria ao Brasil do USTR

formavam poderes de barganha nOltc-americana para obler algum lllovimentayao do governo

brasiJeiro que levasse it concessao de patcnles para produlOs fannaceuticos. (Mauricio Carvalho

Lyra: 1994)

A eieiyao do Presidente Fernando Collar (1990-1992), com seu arranjo neoliberal e 0

anuncio que fez, em Washington, em janeiro de 1990, quando estava acompanhado da futura

Minislra da Economia, Fazenda e Planejamemo, Zelia Cardoso de Mello, nesta epoca como sua

principal assessora economica, de que iria providenciar legisla((ao para proteger patentes

farmaceuticas, mudaram radicalmente a situa~ao Brasil x EUA. Collor, como jei era sabido pelas

aUloridadcs none-americanas, pretendia Illodernizar a economia, liberalizar 0 comercio e realizar

uma inser((ao competiliva do Brasil na cOlllunidade lnternacional. (Amado LUlz Cervo: 2002)

Em 26 de junho de 1990, 0 governo Collor anunciou que havia decidido providenciar

legisla((ao para proteger os produtos fafmaceuticos e seus processos de produ~ao. 0 presidente

Collor afirmou, na ocasiao, que ifia enviar Ulll projeto de lei ao Congresso Nacional, em 20 de

rnar((o de 1991. Mediantes esta atitude do presidente brasileiro, 0 USTR considerou que 0 Brasil

ue feriam 0 comercio none-
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brasileiras fora solucionadas pOl' entendimento bilateral.

A atitude do governo norte-americano no contencioso com 0 Brasil deve-sc

essencialmente a dois falOres. 0 primeiro deriva da grande capacidade de influencia da PMA

tanto 110 Legislativo quanta no Executivo none-americanos e da dimensao mundial de sua

estratcgia de obter maior prote~ao para produtos farmaceuticos. 0 segundo resulta de urn

movimento protecionista que crescia no Congresso norte-americano, no qual estava em discussao

nova legisla~ao comercial, que resultou na Trade Act de 1988. Esta aumenlOu a capacidade norte-

americana de utilizar medidas unilaterais para defender seus interesses comerciais, inclusive no

que diz respeito a questao de perdas causadas pel a ausencia de proteyao it propriedade intelectual.

Todo esse cOJ1lencioso comcrcial entre EUA x Brasil, do inicio ao tim, deve ser

entendido se comparando com 0 momento politico em que 0 Brasil vivia. 0 processo

desenvolveu-se durante os trabalhos da Assembh!ia Nacional COllstituinte (marvo de 1987 a

outubro de \988) e tbi llegociado com urn govemo cujas lideram;:as de sustclltavao parlamentar

(PMOS) trabalhavam em uma linha politica de maior prot~ao it industria nacional, a exemplo de

outras foryas identificadas nas teses mais nacionalista.

Era muito dificil para 0 Executivo brasileiro propor ao Congresso qualquer modifica9ao

na legislavao de propricdade inteiectual que viesse a resultar em maior exposi9ao da industria

nacional a competi9ao ou em eventual desnacionaliza9ao ainda maior do selor de farmaceuticos,

em decorrencia de perccbidas pressoes de um governo estrangeiro.

o desfecho do contencioso s6 ocorreu pelas pressoes none-americana e tamhem pela

mudanya radical (a prote930 a industria nacional deu lugar it exposivao da economia it

competiyao intcrnacional) nas politicas economicas do novo governo brasileiro (Collor). Uma das

maiores pressoes, imposlas pelo governo norte-americano ao Brasil, foi a imposiyao de 100% de

tarifas, pois passoLi a innuenciar os produtores brasileiros de outros produtos que foram afetados,

especial mente dos fabricantes de papel, que viram 0 mercado norte-americano fechar-se, e que

aluavam junlo ao govemo brasileiro para que fosse revista a lei de patentes. (Amado Luiz Cervo·

2002)

Entretanto, com 0 processo de il1lpeac/Jlllelll, em fins de 1992, e da posterior renuncia do

entao presidente diminuiram os trabalhos no Congresso em reia9ao as negociayoes e discussoes

sobre a nova lei de patentes. Segundo Lyro (1994) "a expectativa quanta it queda do Presidcnle
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Fernando Collar de Mello bastou para deHagar pressoes de setorcs diretamente inleressados no

futuro da Icgisla~ao brasileira de propriedade intelectua\" Os Estados Unidos venda que 0

processo de legisla~ao da prote~ao de palentes poderia retroceder com a queda de Fernando

Collor, buscaram influencial" no novo arranjo de poder que efetuaria a Tnudanya presidencial.

Nesta posiyao, 0 USTR passa 0 Brasil da calegoria de pais observado (wetlch list) da Special 301

para a condiyao de pais com grandes chances de sofrer sanyoes comerciais.

Em outubro de 1992, com 0 afastamento definitivo de Collar de Mello, 0 vice lIamar

Franco assume a presidencia. Em rclavao a propriedade inteleClual, durante 0 governo hamar

Franco (1992-1994), sao tomadas pelo menos Ires medidas relaeionadas ao eonleneioso das

patentes farmad~utieas.

Em primeiro lugar, 0 govemo ltamar Franco moslra aos Estados Unidos, por meio do

alual ehaneeler Fernando Henrique Cardoso, a intenyao de aprovar no Congresso uma nova lei de

propriedade intelectual, demonstrando dar continuidade as politicas iniciadas anteriormeme

Em segundo lugar, as discuss6es sobre a Rodada Uruguai chegavam a urn resultado

concreto, pois em 1993 e aprovada a ata tinal do GATT/OMC sobre propriedade intelectual e, em

dezembro de 1994,0 Congresso Nacional brasileiro ratiticava os acordos da Rodada Uruguai.

Por tim, 0 governo ltamar Franco autoriza a prodw:;:ao dos medicamentos simi lares

(genericos) por meio do Decreta Lei n" 793, de 6 de abril de 1993.

Ao tamar posse em I" de janeiro de 1995, Fernando Henrique Cardoso (1994-2002)

encontra 0 contencioso entre Brasil e Estados Unidos das patentes farmaceuticas em um periodo

de esfriamento. Neste periodo, 0 presidente FI-IC direciona seus esforyos para 0 aperfeiyoamento

da legislayao interna procurando na~ aferir as normas internacionais ja existentes. (Gabriel

Cepaluni: 2004).

A aeeitayao das normas e dos principios acordados no regime de TRIPS/OMC provoca

uma reduyao da soberania dos paises membros. Os paises se submelem a principios, normas e

regras internacionais e, por isso, sofrem influencias extemas em seus assuntos internos.

Enlretanto, 0 Brasil na~ perdeu totalmenle sua autonomia na queslao das patentes farmaceuticas,

pois 0 c6digo brasileirolS permite 0 fornecimento de licenyas eompuls6rias para produyao local

de medicament os nos casos de emergencia nacional e interesse publico, mediante 0 pagamento de

royalties, a(raves dos artigos 68 e 71 desta legislat:;:ao. 0 artigo 68 afirma que "0 titular tieara

18Lei de Patentcs lI:lcional (Lei ').279/%)
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sujeilO a ter a patcnte licenciada cornpuisoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de

forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder economico ( .. .)" Enquanto 0 artigo 71

determina que "nos casos de emergencia nacional au interesse publico ( ...) podent ser cOllcedida

C .. ) licen~a compulsoria, tcmponiria e na~exc1usiva, para a explora~ao da patente, sem prejuizo

dos direitos do respectivQ titular" (Presidencia da Republica: 1996). A decisao do go verno

brasileiro sabre a licen~a compuls6ria encontra respaJdo tambem na legisla<;:ao internacional ja

que 0 Acordo de Propriedadc Intelectual da OMC permilcm a adoyao da medida em casos de

urgencia e reconhecem que 0 referido acordo internacional nao deve se sohrepor aos interesses de

saude pllblica. (Luiz Carlos Nemetz: 2005)

ESla quesUio pode ser observada em 1997 quando com a desvaloriza~ao do real, 0

programa brasileiro de eombale a AIDS tinha qlle reduzir os sells custos. Nesse mOmento 0

governo brasileiro comer;:oll a pressionar as multinacionals farmaceuticas para que diminuissem 0

prer;:o dos medicamellios. Os Estados Unidos percebendo que as patentes da empresas norte-

americanas poderiam ser objeto de licenciamento compuls6rio, tizeram mais uma queixa formal

na OMC contra 0 Brasil.

No primeiro semestre de 2001, ap6s a abertura de um comite para julgar 0 caso, os

Estados Unidos e 0 Brasil chegaram a um acordo segundo 0 qual a administrayao norte-

americana se comprometcu a retirar as queixas contra 0 Brasil eo governo brasileiro prometeu a

avisar caso desejasse rornecer licenyas compuls6rias para medicamentos com patentes daquele

pais.

Em novembro de 2001 inicia-se a Conferencia Ministerial de Doha, a qual consolida

uma posir;:ao sustentada pelo Brasil e enfraquece uma poslLIra defendida pelo governo norte-

america no. Entre os diversos pontos deixa-se claro que os paises tem 0 direito de fomecer licen~a

compuls6ria desde que respeitem as regras do TRIPS/OMC.

Conclui-se que 0 resultado do confronto entre 0 Brasil e os Estados Unidos e lima

evidencia de que os paises em desenvolvimento podem obler mais beneficios no plano

multilateral do que negocianclo bilateral mente. pois as Estados criam regimes internacionais para

antecipar padroes de comportamento e obler beneficios mutuos em urn sistema internacional

interdepcndente. (Robert Keohane: 2000)
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Conciuimos que e na arena multilateral que os paises em descnvoivimcnto, como 0

Brasil, conseguem maior pader de barganha, razao peJa qual 0 governa brasileiro defende 0

fortalecimento das regras do GAIT e a eiimina9ao de medidas protecionistas unilaterais dos

EUA, Como a Seyao 30 I.

Os direitos de propJiedade intelectual guardam Ulna relayao es[reita com 0

desenvolvimenlO cientifico e tecno16gico dos paises, iSlo e, 0 processo que dit a introdUl;:ao de

novas produtos no sistema econ6mico. Assim, devemos entender 0 contlilo entre as dais paises

como um choque de objetivos nacionais. Estes podem ser objeto de inumeras polilicas

governamentais implantadas mediante diversos tipos de mcdidas econ6rnicas.

Nos EUA as politicas para eSlimular 0 desenvolvimento cientifico e tecnol6gico do pais

nao tem sido suficienles para reduzir a acirrada compeLicao no campo. Por esta raziio e devido

aos altos custos em P&D, 0 govemo norte-america no, 0 Congresso e as empresas atuam de forma

a estabelecer medidas de protecao aos direilos de propriedade intelectua1.

Constata-se COIllO passo import ante, no ambilo bilateral, a alilude do presidente

Fernando Collor de enviar ao Congresso projeto de lei prevendo 0 reconhecimento de palentes

farmaceulicas, gesto este para evitar novos conflitos com os EUA, liberalizar a eeonomia e

melhorar 0 relacionamenlOs com os paises induslrializados

Conclui-se lambem que a agressividade dos EUA e gerada por uma vontade de impor ao

mundo as sua polilicas comerciais, dizer aos paises em desenvolvimento 0 que eles devem fazer

para adequar-se as exigencias norte americanas. Vale lembrar que os EUA foram 0 unico pais

desenvolvido a adolar politicas de sam;:oes contra nac5es que desrespeilem os direitos de

propriedade inteleclua1.

Enfim, concluimos que 0 poder norte-america no nao e absoluto, existem oulros

elementos para se veneer uma dispula internacional aiem do poder e como os in(eresses do Brasil

e dos Estados Unidos apresenlam uma certa cOllvcrgencia possibililOU uma saida favonlvel para

ambos.
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