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RESUMO 
 

Sob o enfoque da Economia da Informação e Teoria dos Clubes, esta dissertação 

demonstra a insuficiência do modelo convencional de transferência de tecnologia e 

apresenta um mercado emergente de propriedade intelectual. Desta forma, analisa os 

novos intermediários do mercado de propriedade intelectualenquanto alternativa a 

configuração de mercado da IPXI – Intellectual Property Exchange Internacional – uma 

bolsa de valores em que direitos de propriedade intelectual são transacionados em 

pregões públicos tal qual commodities. Verifica, por fim, a viabilidade jurídico-econômica 

da introdução do Modelo IPXI no Brasil, conquanto em conformidade com a legislação 

brasileira e as regulações do INPI, CVM e CADE.  

 

Palavras-chaves: IPXI; Transferência de tecnologia; Bolsa de Valores; Mercado; 

Propriedade Intelectual; Economia da Informação; Análise Econômica do Direito; Ativos 

Intangíveis; Patente; ULR.   
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RESUMEN 
 

Teniendo en cuenta el enfoque de la Economía de la Información y Teoría de Clubes, este 

trabajo demuestra la insuficiencia del modelo convencional de transferencia de 

tecnología y presenta un nuevo mercado de la propiedad intelectual. Así, analiza tal 

como alternativa la configuración mercadológica de la IPXI - Intellectual Property 

Exchange International - una bolsa de valores en que los derechos de propiedad 

intelectual se negocian en sesiones públicas, así como en los mercados de mercancías. 

Analiza, por último, la viabilidad jurídica y económica de la introducción del modelo IPXI 

en Brasil, aunque de acuerdo con las leyes y reglamentos del INPI de Brasil, CVM y 

CADE. 

 

Palabras clave: IPXI, transferencia de tecnologías; Bolsa de Valores, Mercado, 

Propiedad Intelectual, Economía de la Información, Análisis Económico del Derecho, 

Activos Intangibles, Patentes; ULR.  
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ABSTRACT 
 

Under the perspective of the Information Economy and Club Theory, this paper 

demonstrates the insufficiency of bilateral model of technology transfer and presents an 

emerging market for intellectual property. Hence, analyzes as an alternative market 

model the IPXI – Intellectual Property Exchange International – an exchange market 

where intellectual property rights are traded on public auctions as such commodities. 

Verifies, finally, the legal and economic feasibility of the introduction of IPXI Model in 

Brazil, whereas meeting the requirements of Brazilian law and the regulations of the 

national PTO, Securities Commission and Administrative Council for Economic Defense. 

 

Keywords: IPXI; technology transfer; Exchange; Market; Intellectual Property; 

Information Economics; Law & Economics; Intangible Assets; Patent; ULR. 
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PREFÁCIO 
 

No decorrer de nossa graduação, pôde-se observar a predominância dos enfoques 

normativos e axiológicos do Direito. Não obstante, para nosso regozijo, ainda 

encontramos por nossa Casa estudantes e professores que se propõem a analisar 

o direito sob uma perspectiva fática. Estes – herdeiros do Prof. Cláudio Souto – 

preocupam-se quase sempre com uma apreciação jurídico-sociológica. Resta 

escanteado, enfim, o direito como componente do mercado, o dever ser coexistente 

às leis econômicas.  

 

Adiante reuniremos Direito e Economia para o estudo de um mercado específico: 

o mercado de propriedade intelectual. A escolha deste tema é, sobretudo, uma 

opção ideológica. É a escolha de um jovem cuja admiração avista a advocacia 

consultiva, o liberalismo político, a economia de mercado. Admiramos o advogado-

catalisador: aquele agente capaz de coordenar expectativas, de produzir acordos, 

de estudar normas e, sempre que possível, ajustá-las de forma a reduzir ao 

máximo os custos de transação. Desta forma, é de todo nosso interesse conhecer o 

mercado de hoje e, se possível, especular sobre o mercado de amanhã. 

 

Há quem, contudo, possa estranhar esta dissertação. Achá-la por demais 

econômica e por de menos jurídica. Não está de todo incorreto. O que podemos 

alegar, se possível, é que: onde há mercado, há direito. Este trabalho não tem 

como protagonista as leis estatais, mas sim o direito construído todo dia pelos 

homens de negócio. Aquele direito que se reinventa a cada nova cláusula 

contratual, a cada novo contrato atípico, a cada novo mecanismo de transação. 

 

Por fim, aprendemos que o bom acadêmico não é apenas aquele que apresenta 

soluções, mas também aquele que traz novos problemas. Assim, assumiremos o 

risco de estudar sobre uma instituição que talvez nunca exista em solo brasileiro. 

Esperamos com esta monografia, todavia, contribuir para a construção de um 

ambiente de negócios mais propício à inovação e transferência de tecnologia. 



 

x 

 

EPÍGRAFE 
“Então você acha que o dinheiro é a raiz de todo o mal? Você 

já se perguntou qual é a origem do dinheiro? O dinheiro é 

uma ferramenta de troca, que não pode existir a não ser que 

haja bens produzidos e homens capazes de produzi-los. O 

dinheiro é a materialização do princípio de que os homens 

que queiram lidar com os outros devem se relacionar 

através da troca e trocar valor por valor. O dinheiro não é a 

ferramenta de vadios, que exigem seu produto através de 

lágrimas, ou dos ladrões, que o tiram de você através da 

força. O dinheiro só é tornado possível pelos homens que 

produzem. É isso o que você considera mal?” 

 

“Quando você aceita dinheiro como pagamento pelo seu 

esforço, você só o faz com a convicção de que irá trocá-lo pelo 

produto do esforço de outros. Não são os vadios ou os 

ladrões que dão valor ao dinheiro. Nem um oceano de 

lágrimas, nem todas as armas do mundo podem 

transformar esses pedaços de papel na sua carteira no pão 

que você precisará para sobreviver amanhã. Esses pedaços 

de papel, que deveriam ser ouro, são um certificado de 

honra – seu meio para obter a energia dos homens que 

produzem. Sua carteira é a sua demonstração da esperança 

de que, em algum lugar do mundo à sua volta, há homens 

que não serão infiéis àquele princípio moral que é a fonte do 

dinheiro. É isso o que você considera mal?” 

 

“Você alguma vez já pensou sobre a fonte da produção? Dê 

uma olhada em um gerador e ouse dizer a você mesmo que 

ele foi criado pelo esforço muscular de homens brutos que 

não pensam. Tente cultivar uma semente de trigo sem o 

conhecimento deixado para você pelos homens que o 

descobriram pela primeira vez. Tente obter sua comida 

somente através de movimentos físicos – e você irá aprender 

que a mente humana é a fonte de todos os bens produzidos e 

de toda a riqueza que já existiu na terra.” 

 

(Trecho do discurso do dinheiro, por Francisco D’Anconia. 

RAND, Ayn. A Revolta de Atlas. Primeira Parte. São 

Paulo: Editora Arqueiro, 2010.) 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho investiga um novo modelo de mercado de ativos 

intangíveis, idealizado neste último lustro, na cidade de Chicago (EUA). 

Tratamos da IPXI – Intellectual Property Exchange International1, um 

mercado organizado em que direitos de propriedade intelectual são configurados 

tal qual commodities tecnológicas para sua negociação em pregões públicos. 

Enfim, um mercado que – comumente – seria entendido como uma bolsa de 

“valores” 2  de propriedade intelectual, na qual se possibilita a transação de 

patentes ou direitos autorais tais como comumente são comprados, vendidos e 

securitizados contratos de derivativos ou de mercadorias agrícolas3. 

   

Tendo entre seus sócios-fundadores universidades, multinacionais e 

a controladora da maior bolsa de derivativos do mundo – a CBOE Holdings Inc.4 

– a IPXI foi arquitetada em 2008 pela Ocean Tomo, uma instituição financeira 

especializada em propriedade intelectual.5 Suas atividades têm previsão de início 

para este ano de 2013, com a primeira oferta pública de Títulos ULRs (sigla em 

inglês para unit license rights ou unidades de direitos de licença), um contrato 

que securitiza direitos sobre propriedade intelectual, transformando-os em títulos 

absolutamente rivais, consumíveis, fungíveis e amplamente negociáveis, em 

contraposição a uma tecnologia racionalmente compartilhada, não-exclusiva. Em 

outras palavras, tornando-os “commodities tecnológicas”. 

 

A ideia é que cada Título ULR garanta ao seu comprador o direito de 

aplicar uma pré-determinada unidade de tecnologia na produção de um único 

bem.  Por exemplo: dado que para a produção de um bem x é necessária a 

                                                
1 Em tradução livre: Bolsa Internacional de Propriedade intelectual. 
2 No último capítulo será questionado se os Contratos ULR são de fato valores mobiliários e 

implicam, portanto, a regulação da CVM. 
3 A priori apenas serão ofertados direitos sobre patentes, muito embora o presidente da IPXI, 

Gerard Pannekoek, reconheça que o modelo seja válido para direitos autorais. Vide: 

<http://www.managingip.com/Article/2949563/Interview-Gerard-Pannekoek-CEO-of-the-first-IP-

exchange.html>. Acesso em 24 de jan. 2013. 
4 Controladora da Chicago Board Options Exchange (CBOE). 
5 São membros-fundadores da IPXI: a) empresas fundadoras: Com-Pac International, Ford Global 

Technologies LLC, MetaPower Inc, Philips Intellectual Property & Standards, Sony Corporation of 

America, J.P. Morgan Chase & Co; b) universidades fundadoras: Northwestern University, 

Regents of the University of California, Rutgers University, University of Notre Dame, University 

of Utah; c) laboratórios fundadores: Brookhaven National Laboratory, Lawrence Livermore 

National Laboratory, Pacific Northwest National Laboratory; d) consultores e escritórios 

fundadores: Article One Partners LLC, DeWitt, Ross & Stevens S.C., DLA Piper LLP, Innography 

Inc, Kerr & Wagstaffe LLP, Marsh Inc, Nordic Patent Institute, North Point Advisors LLC, Ocean 

Tomo LLC, Pantros IP, Incorporated, Red Chalk Group, Sullivan & Cromwell LLP, TAEUS 

International Corporation. 

http://www.managingip.com/Article/2949563/Interview-Gerard-Pannekoek-CEO-of-the-first-IP-exchange.html
http://www.managingip.com/Article/2949563/Interview-Gerard-Pannekoek-CEO-of-the-first-IP-exchange.html


Página 2 de 76 

tecnologia (processo ou produtos) patenteada Px, para a fabricação, importação ou 

venda de 100x, o empresário interessado deverá adquirir 100 Títulos ULR(Px).  

 

Neste modelo de transações públicas e multilaterais, a IPXI assume 

o papel de intermediária entre o titular da propriedade intelectual e seus 

potenciais licenciados. Cabe ao formador de mercado padronizar a oferta, realizar 

a due dilligence, listar em pregão e garantir a transparência nas negociações dos 

Títulos ULRs. 

 

O propósito do Modelo IPXI é possibilitar a monetização dos ativos 

intelectuais através de um licenciamento ágil e com menores custos de 

transação 6 . Combate-se, portanto, a ineficiência do tradicional licenciamento 

bilateral quanto ao tempo, custo e opacidade, permitindo-se assim a aquisição e 

cessão de ativos intelectuais sem a imprescindibilidade de advogados, avaliadores 

ou demais interlocutores. Ademais, o próprio enforcement do direito de 

propriedade intelectual é reforçado ao se visualizar a oferta de produtos no 

mercado em consonância com a titularidade de ULRs. 

 

Buscamos nesta introdução apresentar a ideia principal de uma 

“Bolsa de Propriedade Intelectual”. Cumpre-nos, adiante: a) entender o papel dos 

ativos intangíveis para a economia mundial e brasileira; b) conhecer a evolução 

do mercado de propriedade intelectual c) estudar o mecanismo de transferência 

de tecnologia desenvolvido pela IPXI; e, por último, c) verificar a possibilidade de 

importação deste modelo para o Brasil. 

 

Da Organização da Dissertação 

 

Em linhas gerais, esta pesquisa se desenvolverá em cinco partes: 1) 

A Economia da Informação; 2) Os Bens da Informação e suas propriedades; 3) O 

Novo Mercado de Propriedade Intelectual; 4) A Bolsa de Propriedade Intelectual; 

e, por fim, 5) A Introdução do Modelo IPXI no Brasil.  

 

No primeiro capítulo, iniciaremos a justificativa da escolha do tema. 

Estabeleceremos o conceito de “Economia da Informação” para em seguida 

demonstrar a relevância dos ativos intelectuais na economia contemporânea. 

Tentaremos, neste momento, responder à seguinte questão: qual a relevância dos 

ativos intelectuais na economia contemporânea?  

                                                
6 Cf. COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, Vol. 3, P. 

1-44. Chicago: The University of Chicago Press, 1960. Disponível em: 

<http://weber.ucsd.edu/~jlbroz/Courses/POLI200C/syllabus/Coase_social%20cost.pdf>. Acesso em 

24 jan. 2013. 
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A segunda parte abordará as idiossincrasias dos ativos intangíveis e 

particularmente dos bens intelectuais. Buscaremos concluir a justificativa da 

escolha do tema mediante uma demonstração da insuficiência dos modelos 

tradicionais de transação bilateral. Assim, analisaremos como princípios gerais 

da economia clássica não se aplicam a certos bens; e, por outro lado, como o 

Direito busca resolver a questão da externalidade positiva através da distribuição 

dos direitos de propriedade intelectual, seja como bens de domínio público, bens 

privados ou bens de clube. 

 

No terceiro capítulo será estudada a evolução dos mercados de 

propriedade intelectual, passando brevemente pelos novos intermediários, 

patentes trolls, defensive agreggators, fundos de investimento, corretores, 

ambientes on-line, leilões públicos, até, enfim, chegarmos ao modelo de pregões 

on-line.  

 

O quarto capítulo consiste em uma análise de caso da Intellectual 

Property Exchange International. Será relatado o modus operandi do modelo 

IPXI, averiguando-se como ocorre a comoditização e transação dos direitos dos 

Títulos ULRs. Embora prejudicados pelo viço do tema, quando possível, 

tentaremos indicar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do modelo. 

 

Por fim, a quinta e última parte investiga os pressupostos e 

implicações jurídicas da introdução do Modelo IPXI no Brasil. Neste último 

capítulo nos limitaremos a investigar os entraves da legislação de propriedade 

intelectual e financeira do país, bem como o papel da CVM, INPI, CADE e Banco 

Central na eventual importação do Modelo IPXI. 

 

Do Método, Disciplina e Pesquisa 

 

No decorrer desta dissertação serão utilizados diversos métodos de 

procedimento científico. Alternam-se método histórico e indutivo na descrição da 

economia da informação. Quanto à eficiência dos direitos que tutelam a 

propriedade intelectual, aplica-se o método da análise econômica do direito. Para 

o modus operandi da IPXI, o case study method. Por fim, o método dogmático 

jurídico e de direito comparado para a avaliação dos pressupostos e implicações 

da importação do Modelo IPXI.  

 

Ademais, para melhor analisarmos o modelo de mercado de ativos de 

propriedade intelectual através de pregões públicos – tal como se propõe a IPXI – 

será necessária a aplicação de conceitos próprios ao Direito Empresarial, Direito 

da Propriedade intelectual, Direito dos Mercados Financeiros entre outros ramos 
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jurídicos. Não obstante, cumpre-nos desde já alertar: estudaremos e aplicaremos 

com certa frequência – sobretudo nos primeiros capítulos – conceitos e temas 

atinentes à Economia. Ocorre que o fenômeno econômico, muitas vezes – como no 

caso em estudo – antecipa-se ao jurídico e, não raramente, dita o surgimento dos 

institutos de Direito. Ao jurista proativo, portanto, faz-se oportuno compreender o 

fato novo e suas possíveis configurações, para que, desta forma, encontre (ou 

proponha) as regras e princípios pertinentes à regulação privada ou estatal dos 

eventos vindouros. 

 

A técnica de pesquisa utilizada compreendeu o levantamento de 

textos normativos (fontes primárias nos assuntos jurídicos nacionais) e material 

bibliográfico (fontes primárias e secundárias nos assuntos jurídicos e econômicos). 

Também, considerando a juventude da IPXI, várias matérias jornalísticas foram 

apanhadas, sobretudo artigos e entrevistas dos colaboradores e investidores da 

IPXI. Em suma, pesquisou-se por obras, artigos e tratados, mas não se evitou a 

internet, periódicos eletrônicos leigos e especializados ou mesmo os releases 

divulgados no site da própria IPXI. 
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CAPÍTULO 1 

: 

A ECONOMIA DA INFORMAÇÃO 

 

O objeto desta dissertação converge propriedade intelectual, 

concorrência, economia da informação, globalização e mercado financeiro. São 

todos tópicos instigantes que não raramente despertam interesse acadêmico e 

profissional nos admiradores do Direito & Economia. Não sendo a mera 

curiosidade, contudo, justificativa acadêmica suficiente, resta-nos a 

responsabilidade de adiante comprovar a relevância do tema de estudo. Neste 

capítulo, pois, realizaremos a primeira parte desta tarefa: tentaremos demonstrar 

o protagonismo dos bens intangíveis – e em especial dos direitos de propriedade 

intelectual – no capitalismo pós-industrial.  

 

1.1. Indícios do Protagonismo dos Ativos Intelectuais 

 

Segundo dados da Ocean Tomo, em 2010, 80% do valor de mercado 

das empresas listadas na S&P 5007 correspondiam apenas a ativos intangíveis. 

Os intangíveis consistem em bens imateriais como direitos de operação 

(exclusividade de distribuição, concessão de exploração de serviços públicos), 

ativos intelectuais (banco de dados, patentes, softwares ou pesquisas de mercado) 

ou o aviamento adquirido (ponto comercial, imagem institucional etc). Para o 

estudo do Modelo IPXI, adiante, focaremos nos bens informacionais e seus 

respectivos direitos de propriedade intelectual. 

 

Fonte: Ocean Tomo. Disponível em 09/07/2012: <http://www.oceantomo.com/media/ 

newsreleases/intangible_asset_market_value_2010 

 

                                                
7   Índice composto por quinhentas ações de companhias qualificadas devido à liquidez, 

representação e  tamanho de mercado.  
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http://www.oceantomo.com/media/newsreleases/intangible_asset_market_value_2010
http://www.oceantomo.com/media/newsreleases/intangible_asset_market_value_2010
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Os bens informativos – espécie de ativo intangível – podem ser 

possuídos por meio dos direitos de propriedade intelectual, institutos jurídicos 

que em regra garantem o monopólio ao seu titular. São exemplos de direitos de 

direitos de propriedade intelectual as patentes, os direitos autorais, os direitos 

sobre topografias de circuitos integrados, cultivares, marcas e indicações 

geográficas. Stephan Kinsella os define com clareza: 

 

“Propriedade intelectual é um conceito amplo que cobre diversos 

tipos de direitos legalmente reconhecidos sobre algum tipo de 

criatividade intelectual, ou que estão de alguma forma relacionados 

a ideias. Direitos de PI são direitos sobre coisas intangíveis – sobre 

ideias, conforme expressas (direitos autorais), ou conforme 

materializadas numa aplicação prática (patentes).”8    

 

O direito à exclusividade sobre a propriedade intelectual tem 

fundamentos moral e econômico. Moralmente, Ayn Rand defende que os direitos 

de propriedade intelectual consistem em “um direito das pessoas ao produto de 

sua mente.”9 Economicamente, por sua vez, utilitaristas como Richard Posner 

fundamentam que a garantia de monopólios de direitos de propriedade 

intelectual encorajam os autores e inventores a inovarem e criarem, evitando 

free-riders e maximizando a riqueza. 10 

 

A despeito de seu fundamento, torna-se cada vez mais evidente a 

relevância dos direitos de propriedade intelectual para a economia atual. Certos 

fatos são interessantes sinais do crescente protagonismo das PI. En passant, 

abaixo listamos de maneira breve e ilustrativa alguns indícios da importância da 

propriedade intelectual. São eles: a) softwares e as maiores fortunas do mundo; b) 

patentes e investimentos no setor farmacêutico; c) marcas bilionárias; e d) 

cultivares e proporção de terras cultivadas com transgênicos. 

 

SOFTWARES E AS GRANDES FORTUNAS DA INFORMÁTICA 

 

Dos cinquenta homens mais ricos do mundo, um quinto tem sua 

fortuna oriunda das tecnologias da informação. 

 

                                                
8 KINSELLA, Stephan. Contra a Propriedade intelectual. São Paulo: Instituto Ludwig Von 

Mises, 2010. Disponível em: <http://www.mises.org.br/files/literature/Contra%20a%20 

Propriedade%20Intelectual%20-%20WEB.pdf >. Acesso em: 24 jan. 2013. P. 9. 
9 Tradução livre. RAND, Ayn. Patents and Copyrights. In Capitalism: The Unknown Ideal.  

Nova Iorque: New American Library, 1967. P. 130.   
10 KINSELLA, Stephan. Op Cit.. P. 16. 

http://www.mises.org.br/files/literature/Contra%20a%20Propriedade%20Intelectual%20-%20WEB.pdf
http://www.mises.org.br/files/literature/Contra%20a%20Propriedade%20Intelectual%20-%20WEB.pdf
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TABELA 1.1 – FORTUNAS DA INFORMÁTICA 

 
Ranking Nome Fortuna Idade Origem 

2 Bill Gates $61 bi 56 Microsoft 

6 Larry Ellison $36 bi 67 Oracle 

24 Sergey Brin $18.7 bi 38 Google 

24 Larry Page $18.7 bi 39 Google 

26 Jeff Bezos $18.4 bi 48 Amazon.com 

35 Mark Zuckerberg $17.5 bi 27 Facebook 

41 Michael Dell $15.9 bi 47 Dell 

41 Azim Premji $15.9 bi 66 Wipro Technologies 

44 Steve Ballmer $15.7 bi 56 Microsoft 

 
Fonte: Forbes. Acesso em: 

<<http://www.forbes.com/billionaires/list/#p_1_s_a0_Technology_All% 

20countries_All%20states_>. Acessado em 24 jan. 2013. 

 

PATENTES E INVESTIMENTOS NO SETOR FARMACÊUTICO 

 

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (“P&D”) do maior 

laboratório farmacêutico, a Pfizer, ultrapassam os US$ 7 bilhões por ano. Para 

esta companhia, no entanto, as expirações de patentes entre 2010 e 2013 

representam uma perda potencial de 29,2 bilhões de dólares. 

 

 
 

 

TABELA 1.2 - PATENTES EXPIRADAS / A EXPIRAR  

(em bilhões de dólares) 

MARCA LABORATÓRIO TRATAMENTO MERCADO EXPIRAÇÃO 

Aricept Pfizer Alzheimer 4,5 2010 

Cozaar Merck Hipertensão 3,6 2010 

Lipitor Pfizer Colesterol 12,5 2011 

Advair GlaxoSmithKline Asma 7,8 2011 

Plavix Bristol-Myers 

Squibb 

Coração 9,8 2012 

Embrel Amgen-Pfizer Doenças autoimunes 6.,6 2012 

Cymbalta  Ely Lilly Antidepressivo 4,7 2013 

8,8 

9,5 

11,3 

12,9 

29,2 

Novartis

GlaxoSmithKline

Bristol-yers Squibb

Eli Lilly

Pfizer

GRÁFICO 2 - PERDA POTENCIAL GLOBAL COM A 

EXPIRAÇÃO DE PATENTES ENTRE 2010 E 2013  
(em bilhões de dólares) 

http://www.forbes.com/billionaires/list/#p_1_s_a0_Technology_All%20countries_All%20states_
http://www.forbes.com/billionaires/list/#p_1_s_a0_Technology_All%20countries_All%20states_
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Aciphex Eisai Refluxo gastroesofágico 2,7 2013 

 
Fonte: Isto é Dinheiro. Edição nº 703 de 11 de março de 2011. 

Disponível em: <<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/ 

52628_PARA+ONDE+VAI+A+PFIZER>. Acesso em 24 jan. 2013. 

 

MARCAS BILIONÁRIAS 

 

Com a homogeneização dos produtos, os signos distintivos assumem 

o papel fundamental de distinguir a espécie e qualidade do produto, fidelizando a 

clientela e identificando o fornecedor. Não por acaso, o valor das marcas das 

grandes companhias já ultrapassam os bilhões de dólares. Vide a lista abaixo 

desenvolvida pela consultoria Interbrand11:  

 

 

TABELA 1.3 – MARCAS E RESPECTIVOS VALORES EM 2011 

 
Posição Empresa Setor Valor da marca (US$ 

bilhões) 

Variação (em %) 

2011 2010   2011 2010  

1 1 Coca-Cola Bebidas 71,861 70,452 2% 

2 2 IBM Tecnologia/serviços 69,905 64,727 8% 

3 3 Microsoft Software 59,087 60,895 -3% 

4 4 Google Serviços de internet 55,317 43,557 27% 

5 5 GE Diversos 42,808 42,808 0% 

6 6 McDonald's Restaurantes 35,593 33,578 6% 

7 7 Intel Eletrônicos 35,217 32,015 10% 

8 17 Apple Eletrônicos 33,492 21,143 58% 

9 9 Disney Mídia 29,018 28,731 1% 

10 10 Hewlett-Pack Eletrônicos 28,479 26,867 6% 

11 11 Toyota Automotivo 27,764 26,192 6% 

12 12 Mercedes-Benz Automotivo 27,445 25,179 9% 

13 14 Cisco Tecnologia/serviços 25,309 23,219 9% 

14 8 Nokia Eletrônicos 25,071 29,495 -15% 

15 15 BMW Automotivo 24,554 22,322 10% 

16 13 Gillette Produtos de consumo 23,997 23,298 3% 

17 19 Samsung Eletrônicos 23,43 19,491 20% 

18 16 Louis Vuitton Luxo 23,172 21,86 6% 

19 20 Honda Automotivo 19,431 18,506 5% 

20 22 Oracle Tecnologia/serviços 17,262 14,881 16% 

21 21 H&M Vestuário 16,459 16,136 2% 

22 23 Pepsi Bebidas 14,59 14,061 4% 

23 24 American-Express Serviços financeiros 14,572 13,944 5% 

24 26 SAP Tecnologia/serviços 14,542 12,756 14% 

25 25 Nike Itens esportivos 14,528 13,706 6% 

26 36 Amazon.com Serviços de internet 12,758 9,665 32% 

27 31 UPS Transporte 12,536 11,826 6% 

28 29 J.P. Morgan Serviços financeiros 12,437 12,314 1% 

29 30 Budweiser Bebidas alcoólicas 12,252 12,252 0% 

30 27 Nescafe Bebidas 12,115 12,753 -5% 

31 28 Ikea Móveis domésticos 11,863 12,487 -5% 

32 32 HSBC Serviços financeiros 11,792 11,561 2% 

                                                
11  INTERBRAND. Lista das marcas maios valiosas do mundo. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/985117-veja-as-100-empresas-com-o-maior-valor-de-

marca-do-mundo.shtml>. Acesso em: 24 jan. 2013. 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/52628_PARA+ONDE+VAI+A+PFIZER
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/52628_PARA+ONDE+VAI+A+PFIZER
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/985117-veja-as-100-empresas-com-o-maior-valor-de-marca-do-mundo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/985117-veja-as-100-empresas-com-o-maior-valor-de-marca-do-mundo.shtml
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33 33 Canon Eletrônicos 11,715 11,485 2% 

34 35 Kellogg's Produtos de consumo 11,372 11,041 3% 

35 34 Sony Eletrônicos 9,88 11,356 -13% 

36 43 eBay Serviços de internet 9,805 8,453 16% 

37 39 Thomson Reuters Tecnologia/serviços 9,515 8,976 6% 

38 37 Goldman Sachs Serviços financeiros 9,091 9,372 -3% 

39 44 Gucci Luxo 8,763 8,346 5% 

40 45 L'Oréal Produtos de consumo 8,699 7,981 9% 

41 42 Philips Eletrônicos 8,658 8,696 0% 

42 40 Citi Serviços financeiros 8,62 8,887 -3% 

43 41 Dell Eletrônicos 8,347 8,88 -6% 

44 48 Zara Vestuário 8,065 7,468 8% 

45 47 Accenture Tecnologia/serviços 8,005 7,481 7% 

46 49 Siemens Diversos 7,9 7,315 8% 

47 53 Volkswagen Automotivo 7,857 6,892 14% 

48 38 Nintendo Eletrônicos 7,731 8,99 -14% 

49 46 Heinz Produtos de consumo 7,609 7,534 1% 

50 50 Ford Automotivo 7,483 7,195 4% 

 

A relevância do valor das marcas, ativo intangível, é notável ao se 

constatar o mercado de bens contrafeitos. Conforme a IACC, International 

AntiCounterfeiting Coalition, apenas na cidade de Nova York, anualmente são 

adquiridos mais US$ 23 bilhões em contrafação. A ICC, International Chamber of 

Commerce, ao seu turno, estima que 7% (sete por cento) do comércio mundial decorre 

exclusivamente de bens falsificados. 12 

 

TRANSGÊNICOS E O VALOR DAS CULTIVARES 

 

No Brasil, dos 21,6 milhões de hectares de soja cultivada na safra 

2007/08, cerca de 12,2 milhões de hectares foram plantadas com cultivares 

transgênicos, perfazendo um percentual de 57% de toda área, apresentando o 

maior crescimento absoluto no mundo em adoção dessa biotecnologia.  Em 2008, 

pelo menos 60 milhões de hectares de soja plantados em todo o mundo eram de 

variedades transgênicas. No total, os OGMs são utilizados por mais de 10 milhões 

de produtores em 22 países.13 

 

 

                                                
12 IACC, 2012. Disponível em: <http://www.iacc.org/news-media-resources/media-kit.php> Acesso 

em 24 jan. 2013. 
13 SAFRAS & MERCADO. Consultoria diz que 57% da safra de soja será transgênica, 2008. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL270074-9356,00.html> 

Acesso em: 24 jan. 2013. 

http://www.iacc.org/news-media-resources/media-kit.php
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL270074-9356,00.html
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Em suma, foram apresentados dados aparentemente isolados, mas 

que em uma análise sistemática apontam o protagonismo dos bens intelectuais 

para a economia atual.  

 

1.2 A Economia da Informação e a Evolução de seu Conceito 

 

Tratamos acima de softwares, patentes, marcas, cultivares e direitos 

autorais como indícios do protagonismo dos bens intelectuais. Esses bens ou 

direitos acima mencionados são todos próprios a uma nova economia.  

 

A ideia de economia em uma sociedade pós-industrial surgiu nos 

anos 50. Ao tempo, pesquisadores perceberam uma gradual expansão das 

atividades não-agrícolas e não-industriais. Os primeiros estudos, no entanto, 

equivocadamente nomearam a economia “pós-industrial” de “economia dos 

serviços”.14 

 

Economia da Informação, com efeito, é o termo chave para o 

entendimento das mudanças estruturais do capitalismo contemporâneo. Do 

desenvolvimento deste conceito até hoje, porém, a acepção da expressão tem se 

modificado. Deste modo, a fim de melhor entendermos a situação atual da 

economia, realizaremos abaixo um apanhado quanto à evolução do significado de 

“economia da informação”.15 

 

                                                
14  VERZOLA, Roberto. A Economia da Informação. In: Desafios de Palavras: Enfoques 

Multiculturais sobre as Sociedades da Informação. Coordenado por Alain Ambrosi, Valérie 

Peugeot e Daniel Pimienta. C & F Éditions, 2005. Disponível em 

http://vecam.org/article726.html>. Acesso em 24 jan. 2013. 
15 GODIN, Benoît. The Information Economy: the History of a Concept Through its 

Measurement, 1949-2005. Project on the History and Sociology of STI Statistics, Working Paper 

no. 38, p. 85. Quebéc: sept. 2008. Disponível em: <http://www.csiic.ca/PDF/Godin_38.pdf>. Acesso 

em 24 jan. 2013. 

57% 

43% 

GRÁFICO 3 - Hectares de Cultivares Trangênicos 
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Cultivares Transgênicas Orgânica

http://vecam.org/article726.html
http://www.csiic.ca/PDF/Godin_38.pdf
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Fritz Machlup, ex-pupilo de Ludwig von Mises e Friedrich Hayek16, 

foi pioneiro no reconhecimento do real caráter da economia pós-industrial. Em 

1962, o economista austro-americano publicou o artigo The Production and 

Distribution of Knowledge. Conforme esta publicação, em 1958, determinado 

setor econômico fora responsável por 136,4 milhões de dólares ou 29% do PIB 

americano. Este segmento fora intitulado por Machlup como a “indústria baseada 

no conhecimento”.1718 

 

A originalidade de Machlup está em sua acepção de conhecimento. À 

sua época, costumava-se entender o “conhecimento” como mero saber objetivo ou 

científico, isto é, aquela informação publicada em artigos ou desenvolvida em 

laboratórios. O conhecimento machlupiano, contudo, mostrou-se bem mais amplo. 

O economista inovou ao perceber o conhecimento como uma matéria-prima, 

passível de transformação e distribuição. Independia, portanto, a ordem da 

informação: se política, técnico-científica, espiritual ou estética; se hipótese, tese 

ou fato comprovado; se inteiramente particular ou de domínio público.  

 

Como resultado de seu entendimento, no cálculo da “indústria 

baseada no conhecimento”, Machlup considerou como agentes do conhecimento 

não só aqueles vinculados às atividades de estrita criação – como as educacionais 

ou de P&D – mas também aqueles responsáveis pelo rearranjo e distribuição dos 

dados. Assim, menciona como produtores de conhecimento, por exemplo, algumas 

atividades corporativas internas: 

 

“All those people who work consists of conferring, negotiating, 

planning, directing, reading, note-taking, writing, drawing, 

blueprinting, calculating, dictating, telephoning, card-punching, 

typing, multigraphing, recording, checking, and many others, are 

engaged in the production of knowledge."19 

 

                                                
16 Quanto à influência da Escola Austríaca no trabalho de Machlup. Ver KNUDSEN, Christian. 

Alfred Schutz, Austrian Economist and the Knowledge Problem. In: Rationality and Society. 

2004, págs. 45-89. Disponível em: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? 

doi=10.1.1.202.7974&rep=rep1&type=pdf >. Acesso em 24 jan. 2013. 
17 MACHLUP, Fritz. The Production and Distribution of Knowlege in the United States. 

Princeton: Princeton University Press, 1962. Disponível em: < 

http://archive.org/details/productiondistri00mach> Acesso em 24 jan. 2013. 
18 GODIN, B. The Knowledge Economy: Fritz Machlup's Construction of a Synthetic 

Concept. Project on the History and Sociology of S&T Statistics. Montreal, 2008. Working Paper 

no. 37. Disponível em: <http://www.csiic.ca/PDF/Godin_37.pdf>. Acesso em 24 jan. 2013. 
19 MACHLUP, Fritz., op. cit., p. 41. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.7974&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.7974&rep=rep1&type=pdf
http://archive.org/details/productiondistri00mach
http://www.csiic.ca/PDF/Godin_37.pdf
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Não obstante ao avanço conceitual de Machlup, foi Marc Uri Porat 

quem empregou pela primeira vez o termo “economia da informação”20. Em um 

relatório de nove volumes, publicado em 1977 pelo Gabinete de Telecomunicações 

do U.S. Department of Commerce, Porat distinguiu a Economia em dois domínios: 

o da matéria e energia, abarcando indústria e agricultura; e o domínio da 

informação, incluindo o Setor da Informação. 

 

Segundo Porat, o Setor da Informação envolveria as atividades de 

transformação da informação de um padrão para outro. Desta forma, classifica o 

setor de informações em primário e secundário. Os agentes do “setor de 

informações primário” – conforme Porat – são aqueles que atuam, sobretudo, no 

desenvolvimento e manipulação das informações. São pesquisadores, cientistas, 

escritores, bibliotecários etc. Os trabalhadores do “setor de informações 

secundário”, por sua vez, seriam aqueles que lidam principalmente com itens não 

informativos, mas cujo trabalho envolve informações como um elemento 

secundário. São, por exemplo, os funcionários de empresas agrícolas ou 

industriais; mas que produzem informação para uso interno. 21  

 

De forma sintética, Porat inclui no Setor de Informações Primário os 

seguintes segmentos: 

 

1) Invenção e produção de conhecimento (P&D e serviços de 

informação);  

2) Distribuição da informação e comunicação (educação, serviços 

de informação pública, telecomunicações);  

3) Gerenciamento de risco (setores financeiro e de seguros);  

4) Pesquisa e administração (serviços de corretagem, 

publicidade);  

5) Processamento de informações e serviços de transmissão 

(processamento informatizado de informações, infraestrutura 

para telecomunicações);  

6) Produção de bens ligados à informação (calculadoras, 

semicondutores, computadores);  

7) Algumas atividades governamentais (educação e correios) 

8) Instalações de apoio (prédios, mobiliário para escritório);  

                                                
20 PORAT, Marc Uri; RUBIN, Michael Rogers. The Information Economy. Washington: Office 

of Telecommunications - US Department of Commerce, 1977. Disponível em: 

http://eric.ed.gov/PDFS/ED142205.pdf. >. Acesso em 24 jan. 2013. 
21 VERZOLA, Roberto. Op. Cit. 

http://eric.ed.gov/PDFS/ED142205.pdf
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9) Comércio de atacado e varejo de bens e serviços ligados à 

informação.22 

 

Por outro lado, no Setor de Informações Secundário, aloca todos os 

serviços de informação produzidos para consumo interno pelo governo ou 

empresas privadas, incluindo: 

 

1) Atividades governamentais de  planejamento, coordenação, 

monitoramento, regulamento, avaliação e atividades de 

tomada de decisão. 

2) As seções de empresas privadas que não são da área de 

informação, que atuam na produção e processamento de dados 

internos, que não estão nem à venda nem à locação no 

mercado, mas apenas funcionam em apoio à produção de bens 

não informativos. 23 

 

Muito embora as fronteiras do Setor da Informação tenham 

permanecido controversas, as definições de Machlup e Porat, foram amplamente 

utilizadas na mensuração da Economia da Informação. No Brasil, por exemplo, a 

o Censo Demográfico elaborado pelo IBGE em 2000 estimou com base na 

metodologia de Porat que, dos 66,4 milhões de pessoas economicamente ativas no 

país, 18,2% são trabalhadores de informação. Veja tabela abaixo: 

 

 

TABELA 1.4 – PESSOAS DE 10 A 70 ANOS DE IDADE SEGUNDO 

GRUPOS DE OCUPAÇÃO. BRASIL 2000 

 
Grupos Nº Pessoas % % 

Ocupados 64.384.787 100,0  

Trabalhadores de Informação (TrI’s) 11.741.542 18,2 100 

Produtores 2.784.800  23,7 

Processadores 6.791.869  57,9 

Distribuidores 1.141.072  9,7 

Infraestrutura 1.023.799  8,7 

Demais Ocupações 52.643.245 81,8  

 

Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2003 – dados processados pelo autor) 

 

 

A partir da década de 90, porém, uma terceira concepção de 

informação emergiu: a informação enquanto tecnologia.  

 

                                                
22 Idem, Op. Cit. 
23 Idem, Op. Cit. 
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QUADRO I - CONCEPÇÕES DE INFORMAÇÃO 
 

 Informação como conhecimento 

 Principais autores: Bernal e Price 

 Questão: explosão de informação 

 Definição estrita: informações científicas e tecnológicas 

 Estatísticas: documentos 

 

 Informação como atividade econômica (ou matéria-prima) 

 Principais autores: Machlup e Porat 

 Questão: mudança estrutural da economia 

 Definição ampla: bens da informação  

 Estatísticas: dados contábeis 

 

 Informação como tecnologia 

 Principais autores: Freeman e Miles 

 Questão: revolução tecnológica 

 Definição restrita: tecnologia da informação e comunicação 

 Estatística: aplicações e usos 

 

Fonte: GODIN, Benoît. ______ Working Paper no. 38. 2008. P. 37. 

 

De acordo com Benoît Godin24, sob o viés econômico, o conceito de 

“informação” trespassou três estágios. Em primeiro lugar a informação foi 

percebida como conhecimento tecnológico: o conhecimento objetivo dos artigos e 

pesquisas.  Superado este estágio, Machlup e Porat, desenvolveram a acepção de  

informação como objeto da atividade econômica, matéria-prima, um dado que se 

manipula, transforma e distribui. Mais recentemente, entretanto, houve uma 

reorientação do conceito para se entender a informação enquanto tecnologia. A 

questão-chave não mais era a mesma.25 Godin esclarece: 

 

“A questão-chave já não mais era identificar o setor de produção de 

tecnologias, mas sim mapear as aplicações das tecnologias da 

informação e seus usos. A informação foi em seguida limitada, pelo 

menos nas esferas oficiais, para o que veio a ser chamado de 

‘tecnologias de informação e comunicação’, e a medição enfatizou a 

difusão e utilização de tecnologias.” [grifos nossos]26 

 

Muito embora as três concepções de informação nos permitam 

observar a trajetória da economia e sociedade contemporânea revelando novas 

                                                
24 Professor do INRS - Institut National de la Recherche Scientifique de Quebéc – Canadá. Ph.D 

em " science studies " pela Universidade de Sussex, Inglaterra, 1994. Vide: 

<http://www.inrs.ca/benoit-godin?f=interets-de-recherche>. Acesso em 24 jan. 2013 
25 GODIN, Benoît. Working Paper no. 38. 2008. P. 37. 
26 Idem, Op Cit.. 

http://www.inrs.ca/benoit-godin?f=interets-de-recherche
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questões e parâmetros, é importante que se frise: a nova concepção de informação 

não anula inteiramente as anteriores. É um processo de soma e refinamento, não 

substituição. Neste sentido, Verzola traz uma consistente definição quanto ao 

Setor da Informação: 

 

“O setor de informações é a parte da economia que lida com a 

criação, manipulação, processamento, transmissão, distribuição e 

uso de informações, quando então a informação é definida como a 

redução da incerteza e a incerteza como a medida do número de 

possibilidades. A menor unidade de informação é o bit, que resolve a 

incerteza entre dois resultados igualmente possíveis. A informação é 

uma entidade não-material e não-energética, possuindo forma física 

apenas quando armazenada em meio físico (como em um disco 

rígido) ou comunicada de forma física (como em um sinal de 

rádio).”27 

 

Seguindo este entendimento, uma Economia da Informação, por 

óbvio, é aquela em que predomina o setor de informações em comparação com a 

agriculta e indústria. Neste âmbito, conforme estudo divulgado em 2004 por Apte 

e Nath, estimou-se que a parcela do Setor de informações no PIB americano 

cresceu “de cerca de 46% em 1967 para 56% em 1992, chegando a 63% em 1997”.28  

 

Em suma, averiguamos que o capitalismo contemporâneo vive a Era 

da Informação29. Esta nova economia se diferencia por ter como protagonista a 

informação, “um bem que pode levar uma quantidade significativa de matéria ou 

energia em sua criação, mas que custa praticamente nada para ser reproduzido”30. 

Isto nos leva à ponderação de que a economia atual deve ser analisada não 

apenas sob a perspectiva da “convencional da economia da escassez, mas também 

da economia da abundância”31. Este assunto será ventilado no capítulo seguinte. 

  

                                                
27 VERZOLA, Roberto. Op. Cit. 
28  APTE, Uday M; NATH, Hiranya K. 2004. Size, Structure and Growth of the US 

Information Economy. Dezembro de 2004. Disponível em: 

http://www.anderson.ucla.edu/documents/areas/ctr/bit/ApteNath.pdf.pdf>. Acesso em 24 jan. 

2013. 
29  Mesmo nos países da periferia do capitalismo onde o Setor da Informação não atingiu 

porcentagens relevantes, segue-se a tendência da multiplicação dos bens informacionais. Torna-se 

cada vez mais relevante o papel da internet, telefonia e tecnologia em geral. Um indício curioso é 

a indústria do cinema na Nigéria, hoje o terceiro maior setor econômico do país. Cf. LEMOS et al. 

Pesquisa FGV Cultura Livre, Negócios Abertos – do Tecnobrega ao Cinema Nigeriano. 

Rio de Janeiro: FGV, 2008. Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/download_banco/ 

pesquisa-fgv-cultura-livre-negocios-abertos-do-tecnobrega-ao-cinema-nigeriano>. Acesso em 24 

jan. 2013. 
30 VERZOLA, Roberto. Op. Cit. 
31 Idem, Op Cit.. 

http://www.anderson.ucla.edu/documents/areas/ctr/bit/ApteNath.pdf.pdf
http://www.overmundo.com.br/download_banco/pesquisa-fgv-cultura-livre-negocios-abertos-do-tecnobrega-ao-cinema-nigeriano
http://www.overmundo.com.br/download_banco/pesquisa-fgv-cultura-livre-negocios-abertos-do-tecnobrega-ao-cinema-nigeriano
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CAPÍTULO 2 

: 

OS BENS DA INFORMAÇÃO E OS DIREITOS DE 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Seja como matéria prima ou enquanto tecnologia, a informação tem 

assumido a função de ativo-chave na economia pós-industrial, ou melhor, na 

Economia da Informação.  

 

A informação é a priori um bem não-rival, ou seja, o consumo de 

uma informação por uma pessoa não impede o consumo da mesma informação 

por outra pessoa. Ademais, mesmo quando esta informação é aplicada em algum 

substrato material e torna-se um bem informativo rival, conforme ensinam 

Varian e Shapiro, "o custo de produzir a primeira cópia de um bem da informação 

pode ser substancial, mas o custo de produzir (ou reproduzir) cópias adicionais é 

desprezível” 32. Em suma, enquanto qualitativamente a informação é escassa e se 

desenvolve na mesma medida do esforço intelectual, quantitativamente a 

informação é um bem não escasso, abundante. 

 

Com o propósito de recompensar e estimular a criatividade 

(produção qualitativa de informação), passou-se negar a abundância potencial de 

um bem informativo e instituir uma escassez artificial em favor do esforço 

intelectual. Para tanto, surgiram os direitos de propriedade intelectual (“DPI”). 

Os DPI incluem institutos monopolistas e estatutários: como as patentes de 

invenção e modelos de uso, direitos autorais, direitos conexos; além de – mais 

recentemente – outros direitos não monopolistas e de cunho negocial: como o 

copyleft, creative commons. 

 

Considerando que nosso objeto de estudo é uma bolsa de propriedade 

intelectual, a fim de melhor compreendermos as idiossincrasias dos direitos de PI 

e dos bens da informação, neste capítulo serão estudados os seguintes tópicos: a) 

Conceito de Bens da Informação; b) Propriedade dos Bens da Informação; e c) 

Mercado de Propriedade Intelectual. 

 

2.1. Conceito de Bens da Informação, Bens Intelectuais e Direito da 

Propriedade Intelectual 

 

                                                
32  SHAPIRO, Carl. VARIAN, Hal R. A Economia da Informação: Como os princípios 

econômicos se aplicam à era da internet. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1999. P. 17. 
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Cada forma de conhecimento exprime-se em uma linguagem e assim 

também ocorre com o Direito e a Economia. Uma mesma ideia pode ser descrita 

de maneiras diversas por diferentes ramos do conhecimento. Muda-se a 

linguagem para descrevê-la, assim como o foco de sua descrição. Por outro lado, 

uma mesma unidade vocabular, em diferentes ciências, pode reproduzir ideias 

diversas ou quase-diversas. Não é estranho, então, que a mesma palavra possua 

sentindo mais ou menos restrito conforme o ramo do saber em que está sendo 

empregada.33 

 

Por razões metodológicas, operacionais e, por fim, para a melhor 

compreensão do texto, considerando a intersecção entre Direito e Economia neste 

trabalho, antes de analisarmos as propriedades dos bens da informação, faz-se 

oportuno que se delimite a terminologia aplicada. É desta forma que 

diferenciamos a seguir “bem da informação”, “direito de propriedade intelectual” 

e “propriedade intelectual”.  

 

*** 

 

Direitos de propriedade intelectual consistem em uma categoria 

de direitos legalmente reconhecidos que incidem “sobre objetos ideais, os quais 

são distintos do substrato material no qual estão representados”.34  São espécies 

de direitos de propriedade intelectual as patentes de invenção e modelo de 

utilidade, as marcas, os direitos autorais. 

 

O objeto ideal a que nos referimos é o fruto da atividade intelectual, 

a informação ou propriedade intelectual. São exemplos: uma ideia inventiva, 

um banco de dados, uma forma de identificação, os algoritmos que compõem um 

software, “bem como outras entidades que podem por fim ser representadas, 

armazenadas e comunicadas como bits”35.  

 

Muito embora seja comum aplicarmos energia e matéria para a 

produção de uma informação, o “bem intelectual” ou “propriedade intelectual” se 

encontra exclusivamente no domínio da informação.  

 

O conceito de bem da informação é mais amplo que “bem 

intelectual” ou “direito de propriedade intelectual”. Verzola afirma que “os bens 

informativos incluem [também] bens que não são puramente informativos, mas 

                                                
33 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. Editora Saraiva. São Paulo: 2006. P.7 
34  PALMER, Tom G. Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economic 

Approach. Hamline Law Review no. 12. Disponível em: <http://tomgpalmer.com/wp-content/ 

uploads/papers/palmer-non-posnerian-hamline-v12n2.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2013. P. 9. 
35 VERZOLA, Roberto. Op. Cit. 

http://tomgpalmer.com/wp-content/uploads/papers/palmer-non-posnerian-hamline-v12n2.pdf
http://tomgpalmer.com/wp-content/uploads/papers/palmer-non-posnerian-hamline-v12n2.pdf
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cuja quantidade de informação contida é tal que contribui para a maior parte do 

preço do bem.”  

 

Neste sentido, Kinsella traz um exemplo didático que nos ajuda a 

entender a  diferença entre o bem da informação o e o direito da propriedade 

intelectual:  

 

“Se A escreve um romance, ele possui um direito autoral [o direito de 

propriedade intelectual] sobre esse "trabalho". Se ele vende uma 

cópia física do romance para B, na forma de um livro físico [ou 

mesmo um e-book], então B possui apenas aquela cópia física do 

romance; B não possui o "romance" em si, e não está habilitado a 

fazer uma cópia do romance, mesmo usando seu próprio papel e 

tinta.” [comentários nossos]36 

 

Note que o livro (romance substancializado no papel) é o bem da 

informação. O conteúdo informativo, isto é, o romance, é a propriedade 

intelectual. Assim sendo, o romance é o objeto do direito de PI em questão, ou 

seja, do direito autoral. Desta forma, assim como B não possui o direito de 

reproduzir o romance em substrato material seu, A também não possui a 

propriedade do substrato material do livro, o qual integra exclusivamente o 

patrimônio de B.  

 

Apresentamos enfim, uma síntese de nossos conceitos e comentários: 

 

a) Bem intelectual ou propriedade intelectual são entidades 

compostas exclusivamente por informação, ainda que para seu desenvolvimento 

tenha sido aplicada energia ou matéria.  

 

b) Bem da informação é um bem econômico cujo valor reside em 

seu caráter informativo que pode ou não estar substancializada.  

 

c) Direito da Propriedade Intelectual é um conjunto de direitos 

reais que incidem sobre os bens intelectuais. Naturalmente os direitos de 

propriedade intelectual não incidem sobre a matéria. De toda forma, diante do 

caráter prioritariamente informativo dos bens da informação, os Diretos de 

Propriedade Intelectual acabam por lhes importar. Enfim, há uma relação 

indireta, mas estreita entre os DPI e bens da informação.  

 

                                                
36 KINSELLA, Stephan. Contra a Propriedade intelectual. São Paulo: Instituto Ludwig Von 

Mises, 2010. Disponível em: <http://www.mises.org.br/files/literature/Contra%20a%20 

Propriedade%20Intelectual%20-%20WEB.pdf >. Acesso em: 24 jan. 2013. P. 14. 

http://www.mises.org.br/files/literature/Contra%20a%20Propriedade%20Intelectual%20-%20WEB.pdf
http://www.mises.org.br/files/literature/Contra%20a%20Propriedade%20Intelectual%20-%20WEB.pdf
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GRÁFICO 4 – REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DOS CONCEITOS 

DE BEM DA INFORMAÇÃO, BEM INTELECTUAL E DPI 

 

 

 
 

 

 

2.2. Propriedade dos Bens da Informação 

 

Merece atenção especial as idiossincrasias da informação enquanto 

bem econômico. Quanto a este ponto, estudaremos abaixo as propriedades 

econômicas mais relevantes da informação: seu caráter não-excludente, não-rival 

e a peculiaridade da cumulatividade na sua produção.  

 

Durante a abordagem deste tema, assinalaremos – por oportuno – as 

distinções entre bens privados, públicos, comuns e bens de clube, conforme 

exposto no Quadro II abaixo. 

 

Bem da 
Informação 

Propriedade
Intelectual 

Direito da Propriedade Intelectual 
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QUADRO II – MATRIZ BENS RIVAIS X BENS EXCLUDENTES 

 
 BENS 

EXCLUDENTES 

 

BENS 

NÃO-EXCLUDENTES 

BENS 

RIVAIS 

BENS PRIVADOS 

Ex: comida, vestimenta, 

carro, direito de 

monopólio sobre 

informação (patentes e 

direitos autorais). 

BENS COMUNS 

Ex: cardumes ao mar, 

reservas minerais, fonte 

d’água. 

 

BENS 

NÃO-

RIVAIS 

BENS DE CLUBE 

Ex: sala de cinema, 

bibliotecas privadas, 

satélites de televisão, 

tecnologia 

disponibilizada sob 

Contratos ULR. 

BENS PÚBLICOS 

Ex: sinal de tv aberta, 

defesa nacional, 

informação sob domínio 

público, farol. 

 

 

 

A matriz “rival x excludente” será basilar ao entendimento do papel 

exercido pelos instrumentos jurídicos – como as patentes ou os Contratos ULRs – 

na transformação de um bem essencialmente público em um common ou até 

mesmo em um bem privado.  

 

Ademais, a compreensão das características essenciais à informação 

é válida enquanto nos permite evoluir quanto às transações de bens informativos: 

a) custo fixo de produção alto x custo marginal de reprodução baixo; b) 

externalidades positivas e parasitismo; c) monopólio artificial (legal) e 

precificação subjetiva; d) assimetria de informação e transferências opacas. 

 

2.2.1. Produção Cumulativa da Informação 

 

A primeira propriedade da informação diz quanto à produção do bem 

intelectual e a interdependência dos diferentes agentes. Ocorre que o 

conhecimento é o único insumo para produzir mais conhecimento, assim sendo, a 

produção de informação dependerá sempre do nível do estoque inicial de 

conhecimento. 

 

O caráter cumulativo da informação diz quanto à taxa de 

crescimento da produção de conhecimento/tecnologia em função do acesso ao 
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estoque inicial de informação. Por outro lado, é válido que se ressalte: a 

informação se encontra dispersa e incompleta na sociedade. Friedrich Hayek bem 

explica: 

 

“O caráter peculiar do problema de uma ordem econômica racional 

se caracteriza justamente pelo fato de que o conhecimento das 

circunstâncias nas quais precisamos agir nunca existe de forma 

concentrada e integrada, mas apenas como pedaços 

dispersos de conhecimento incompleto e frequentemente 

contraditório, distribuído por diversos indivíduos 

independentes. [...] para dizê-lo sucintamente, o problema é o da 

utilização de um conhecimento que não está disponível a ninguém 

em sua totalidade.”37 

 

Da dependência bi e multilateral entre os agentes proprietários e 

possuidores da informação, decorre uma grande incerteza comportamental. É 

que, com efeito, a função de produção de um agente depende diretamente do 

comportamento do conjunto dos outros produtores. Neste aspecto, contratos e o 

sistema de Direitos de Propriedade Intelectual assumem o papel de redutores da 

incerteza.38 

 

2.2.2. Não-Exclusividade Ontológica e Exclusividade Jurídica 

 

Em Economia, um bem é dito exclusivo ou excludente quando é 

possível evitar que pessoas que não pagam por ele possam ter acesso ou usufruir 

dele. Um farol39, por exemplo, trará benefícios a qualquer embarcação que esteja 

ao seu redor, independente do beneficiado ter ou não remunerado seu 

proprietário. É, portanto, um bem não-excludente. 

 

Na seara da Economia da Informação, a não exclusividade significa 

que o agente que produz o bem – a informação – não tem condições de controlar 

plenamente as modalidades de apropriação do conhecimento ou tecnologia. Em 

outras palavras, antes da incidência das normas jurídicas criadoras de 

monopólios legais, a informação é um bem não-exclusivo, pois produz, 

intrinsecamente, externalidades positivas que os demais agentes podem se 

apropriar. 

                                                
37 HAYEK, Friedrich. A. American Economic Review, XXXV, No. 4; Setembro de 1945, p. 519. 

Disponível em: http://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw1.html Acesso em: 24 jan. 2013 
38 HERSCOVICI, Alain. Direitos de Propriedade intelectual, novas formas concorrenciais 

e externalidades de redes. Uma análise a partir da contribuição de Williamson. 

Disponível em: http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto2309.pdf. Acesso 

em: 24 jan. 2013. 
39  COASE, Ronald H. The Lighthouse in Economics.  Journal of Law and Economics. 

Vol. 17, No. 2 (Oct., 1974), P. 357-376. Disponível em: http://www.jstor.org/discover/10.2307/ 

724895?uid=2&uid=4&sid=21100946495933. Acesso em: 24 jan. 2013. 

http://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw1.html
http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto2309.pdf
http://www.jstor.org/discover/10.2307/724895?uid=2&uid=4&sid=21100946495933
http://www.jstor.org/discover/10.2307/724895?uid=2&uid=4&sid=21100946495933


Página 22 de 76 

 

Com o propósito de se incentivar a inovação, vários ordenamentos 

jurídicos passaram a criar uma escassez artificial das propriedades intelectuais 

ao garantir a exclusividade temporária aos inventores/autores. Assim, 

instrumentos monopolistas como direitos autorais e patentes de invenção são 

mecanismos que garantem uma exclusividade artificial, ou melhor, uma 

exclusividade jurídica à informação. Por outro lado, o segredo é o mecanismo 

natural de exclusão à informação. 

 

2.2.3. A Rivalidade da Informação 

 

Um bem pode ser classificado economicamente como rival ou não-

rival. A rivalidade é característica própria aos bens de consumo indivisível, isto é, 

o uso do bem rival por uma pessoa evita o consumo simultâneo por outro 

consumidor por anular ou reduzir a utilidade deste bem. 

 

Quanto à informação, a não-rivalidade se explica pelo fato do 

conhecimento não ser destruído no ato do consumo: o consumo de um indivíduo 

não implica que este bem não possa ser consumido por outros indivíduos. Neste 

sentido, em 1813, Thomas Jefferson elaborou excelente alegoria quanto ao 

caráter não-rival da informação: “Aquele que recebe uma ideia de mim, recebe 

instrução para si sem diminuir a minha, tal qual aquele que acende sua vela na 

minha, recebe luz sem me escurecer.”40 

 

Vale que se diga: não-rivalidade não implica que os custos totais de 

produção são baixos, mas que os custos marginais de reprodução são desprezíveis. 

Em outras palavras, um bem é considerado não-rival independente do seu custo 

de produção, desde que o custo de fornecê-lo a um terceiro seja irrelevante. 

 

Com efeito, poucos produtos são completamente não-rivais. Por 

exemplo, uma banda de rede para acesso à internet é não-rival até seu 

congestionamento por certo número de usuários. Após este limite, cada usuário 

adicional acaba por diminuir a velocidade para os demais. Para isso, a teoria 

econômica recente vê a rivalidade como um continuum e não um binário.  

 

Ao que nos consta, sob a perspectiva de mercado, há conhecimentos e 

tecnologias que se aproximam do eixo da rivalidade. Quando uma informação é 

responsável por diferenciar um produtor ante seus consumidores, se outro player 

                                                
40 Tradução livre da seguinte frase: “He who receives an idea from me, receives instruction himself 

without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me”. 

Thomas Jefferson To Isaac McPherson Monticello, August 13, 1813. Disponível em: 

http://www.temple.edu/lawschool/dpost/mcphersonletter.html. Acesso em: 24 jan. 2013. 

http://www.temple.edu/lawschool/dpost/mcphersonletter.html
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passa a utilizar também esta informação, muito embora o bem intelectual ainda 

esteja disponível para o usuário anterior, a utilidade deste conhecimento é 

reduzida. É, pois, o caso de uma informação quase-rival. Vale ainda que se aponte 

um caso extremo de bem intelectual estritamente rival: os domínios de internet. 

 

Um segredo é por excelência uma informação quase rival. Por 

exemplo, se uma fábrica de refrigerantes descobre por engenharia reversa a 

fórmula de produção do famoso refrigerante Coca-Cola, o valor de mercado desta 

fórmula será reduzido. Da mesma forma, se num conjunto de apostadores apenas 

um deles sabe de uma lesão que desfalcará um time de futebol, esta informação 

lhe trará um rendimento potencialmente maior do que se esta mesma informação 

é comum a todos os outros apostadores. 

 

Em suma, ainda que a informação possa ser simultaneamente 

utilizada por mais um agente, pode-se dizer que uma informação é rival quando 

sua utilidade é inversamente proporcional ao número de indivíduos que têm 

domínio sobre ela. Ainda, assim como no exemplo da internet compartilhada, 

uma informação é quase-rival quando sua utilidade é constante até certo número 

de usuários; e, após o congestionamento, sua utilidade é inversamente 

proporcional ao número de indivíduos que dela usufruem. 

 

2.3. A Informação na Matriz Excludente x Rival 

 

Visto que a informação em geral é um bem não-excludente que, no 

entanto, através de instrumentos jurídicos pode se tornar um bem excludente; 

posto também que bens informativos são em regra não-rivais mas que assumem 

por vezes características de quase-rivais ou rivais, vale que adiante analisemos a 

informação sob diferentes facetas: enquanto bem público ou bem comum, bem 

privado ou bem de clube. 

 

2.3.1. Informação como um Bem Comum e/ou Bem Público 

 

Desde a antiguidade os indivíduos têm desenvolvido e aprimorado 

intelectualmente. O homem neolítico projetou artefatos para caça, pesca e 

proteção; chineses inventaram a pólvora; inuits o esqui; astecas o chocolate etc. 

Na Grécia e no Egito Ptolomáico as invenções tomaram um caráter mais 

sofisticado. Arquimedes de Siracusa inventou um relógio para a posição dos 

corpos celestes (séc. II a.C.) Ktesibios de Alexandria criou o relógio d’água, o 

órgão musical e uma catapulta acionada por molas (séc. III a.C). Heron de 
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Alexandria desenvolveu um protótipo de máquina a vapor (séc. I d.C). 41  No 

âmbito das obras, inúmeros livros, tratados, pinturas e esculturas foram feitos 

por todo o globo. 

 

Longe de afirmarmos que o escravo egípcio, vassalo germano ou 

camponês chinês teriam acesso às obras e tecnologia, desconsiderando as 

barreiras políticas e sociais, deve-se ressaltar o caráter público da informação 

(conhecimento ou tecnologia) até a Idade Moderna. Tratamos, pois sim, do caráter 

econômico da não-exclusividade do “conhecimento”. O inventor ou autor 

desassistido dos institutos de propriedade intelectual carecia de instrumentos 

para embargar a cópia e a reprodução de sua invenção ou obra. A reprodução por 

terceiros não implicava em contraprestação ou indenização. Em suma, os “bits” 

não eram objeto de propriedade. 

 

Na ausência de direitos de propriedade intelectual a informação foi 

livremente adaptada e desenvolvida, contribuindo indubitavelmente ao progresso 

da civilização. Não obstante, a lacuna de proteção legal à criatividade motivou 

inventores/autores a manter, por várias vezes, suas ideias em sigilo, evitando que 

fossem “roubadas” ou copiadas. Neste sentido, por exemplo, alguns historiadores 

alegam que Leonardo Da Vinci criptografou suas anotações com o propósito de 

evitar que o público tomasse conhecimento do mecanismo de seus experimentos.42 

 

A verdade é que a gestão da informação enquanto domínio público 

possibilita inevitavelmente um problema: o free-riding ou carona parasita. Em 

Economia, um free rider é alguém que se beneficia de algo sem pagar ou envidar 

esforços por isto.  

 

Um inventor como o próprio Da Vinci ou Galileu Galilei, i.e., 

usualmente investe seu tempo e recursos para desenvolver determinada 

ferramenta e explorá-la. Sem proteção legal, contudo, nada impede que um 

terceiro mal-intencionado abuse de seu esforço, aproveitando comercialmente sua 

invenção sem custo/esforço algum. É desta forma que o risco de free-riding atua 

como um inibidor ao compartilhamento das informações, gerando um 

aproveitamento sub-ótimo da infomação. Isto é, uma produção pareto-ineficiente 

ou abaixo da curva de possibilidade de produção. 

                                                
41 CANALLI, Waldemar e SILVA, Rildo. Uma breve história das patentes: analogias entre 

ciência/tecnologia e trabalho intelectual/trabalho operacional. Disponível em: 

<http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>. Acesso em: 24 

jan. 2013. 
42 WIPO. Learn from the past, creat the future: inventions and patents. 2007. Disponível 

em: <http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/925/wipo_pub_925.pdf>. Acesso em: 24 jan. 

2013. 

http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/925/wipo_pub_925.pdf
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Outro problema que se costuma atribuir ao domínio público diz 

quanto à tragédia dos comuns. Na década de 1960, Garret Hardin 43 

demonstrou um problema próprio aos bens rivais comuns. Diz-se que a demanda 

irrestrita de um recurso finito, cumulada ao seu livre acesso acaba por esgotar o 

recurso através da superexploração. Alain Herscovici assim resume: 

 

“Hardin (1968, p. 1243) explica o fracasso da propriedade comum 

pela ausência de um sistema institucional capaz de preservar o 

estoque deste bem comum. O exemplo do lago ilustra este tipo de 

situações: se este lago for um bem comum, cada pescador vai 

maximizar seu ganho, o que não é compatível com a preservação do 

estoque de peixes. A solução consiste em implementar um princípio 

de coerção: a propriedade privada do lago cumpre esta função e 

permite evitar a exaustão do estoque de peixes. Hardin explica desta 

maneira o fim das enclosures, no final do século XVII.”44   

 

É estranho visualizar a tragédia dos comuns para bits, uma vez que 

a informação jamais se exaurirá como uma jazida de minério ou um cardume de 

peixe. Mas de fato, quando tratamos de bens informativos rivais (como os 

domínios de internet, por exemplo) ou quase-rivais (como os segredos industriais),  

a superexploração pode anular a utilidade daquela informação enquanto bem 

não-homogêneo, diferenciador no mercado.  

 

Tomemos o caso de uma dada indústria Alfa, responsável por 

investir milhões no desenvolvimento de um novo aparelho eletrodoméstico. 

Enquanto esta tecnologia está sob o seu único e exclusivo domínio, o know-how 

para a produção valerá tanto quanto houver demanda pelos consumidores. De 

outra forma, se outros players compartilharem o domínio da tecnologia de 

produção do novo eletrodoméstico, em concorrência à desenvolvedora, os 

laboratórios buscarão maximizar sua produção aumentando sempre que possível 

sua parcela do mercado consumidor, até o momento em o público consumidor 

daquele aparelho se esgotará. 

 

Na Economia da Abundância, portanto, podemos afirmar: 1. O risco 

de free-riding inibe o compartilhamento da informação e, portanto, gera uma 

                                                
43  HARDIN, Garret. The Tragedy of the Commons. Science, 1968. Disponível em: 

<http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html>. Acesso em: 24 

jan. 2013 
44  HERSCOVICI, Alain.  Informação, Conhecimento e Direitos de Propriedade 

Intelectual:  os limites dos mecanismos de mercado e das modalidades de negociação 

privada. 2011. Disponível em: http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u= 

http%3A%2F%2Fwww.anpec.org.br%2Fencontro2010%2Finscricao%2Farquivos%2F000-

5c2b0282f277b54225a2b8f364b74d0b.doc;h=repec:anp:en2010:131.Acesso em: 24 jan. 2013. 

http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html
http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.anpec.org.br%2Fencontro2010%2Finscricao%2Farquivos%2F000-5c2b0282f277b54225a2b8f364b74d0b.doc;h=repec:anp:en2010:131
http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.anpec.org.br%2Fencontro2010%2Finscricao%2Farquivos%2F000-5c2b0282f277b54225a2b8f364b74d0b.doc;h=repec:anp:en2010:131
http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.anpec.org.br%2Fencontro2010%2Finscricao%2Farquivos%2F000-5c2b0282f277b54225a2b8f364b74d0b.doc;h=repec:anp:en2010:131
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produção sub-ótima; 2. Para toda informação rival, seu trade-off é inversamente 

proporcionalmente ao número de informados.  

 

2.3.2. Informação como um Bem Privado 

 

Dados os problemas apontados na gestão da informação enquanto 

bem público, com o propósito de contornar o parasitismo e incentivar o 

desenvolvimento de novas informações/tecnologias, na idade moderna surgem os 

monopólios intelectuais. Em Veneza sancionou-se a primeira Lei de Patentes, 

seguida pelo Estatuto dos Monopólios de 1623, na Inglaterra. Também no Reino 

Unido – em 1710 – surgiu o Statute of Anne, a primeira lei de direitos autorais. 

Estes atos normativos e seus respetivos institutos de propriedade intelectual 

garantem ao titular a possibilidade de legalmente excluir terceiro do 

aproveitamento de seus esforços. Tornam, portanto, o bem intelectual 

artificialmente escasso e, pois, bens excludentes. 

 

Os institutos de propriedade intelectual foram co-responsáveis pelos 

séculos de maior desenvolvimento tecnológico da civilização. Da locomotiva a 

vapor ao velcro, dos medicamentos ao computador, a garantia de retorno 

financeiro pelo desenvolvimento intelectual permitiu que a humanidade 

marchasse até a Era Industrial e, hoje, à Era da Informação. Mais que isso, o 

fortalecimento da propriedade privada do inventor/criador garantiu ao próprio 

consumidor uma maior transparência na avaliação das propriedades intelectuais. 

É o que afirma Tomoya Yanagisawa e Dominique Guellec em estudo publicado 

pela OECD: 

 

“By defining property rights and giving suppliers the legal ability to 

control their ideas and prohibit others from free-riding, patents 

make it easier for technology suppliers to provide enough 

information about their technology to potential buyers or licensees. 

Thus patents help to facilitate exchange of ideas and technologies 

between the many parties who possess useful knowledge.”45 

 

Não obstante aos avanços, os institutos de propriedade intelectual 

são hoje objeto de críticas. No âmbito legal-libertário, Stephen Kinsella critica os 

DPI como formas de ingerência coercitiva sobre a liberdade e patrimônio 

alheios. Assim diz: 

 

                                                
45  YANAGISAWA, T. and D. GUELLEC (2009). The Emerging Patent Marketplace. OECD 

Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2009/09, OECD Publishing. P. 7. 

Disponível em: http://www.oecd.org/science/scienceandtechnologypolicy/44335523.pdf Acesso em 

24 jan. 2013. 

http://www.oecd.org/science/scienceandtechnologypolicy/44335523.pdf
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“O criador do padrão possui controle parcial da propriedade de 

terceiros, graças ao seu direito sobre PI, porque ele pode proibi-los de 

executar certas ações com sua própria propriedade. O autor X, por 

exemplo, pode proibir um terceiro, Y, de estampar certo padrão de 

palavras nas próprias páginas vazias de Y com a própria tinta de 

Y.”46 

 

Com ressalvas, cumpre-nos também expor a severa crítica aos 

institutos de direito de propriedade intelectual que veem sendo chamadas de 

tragédia dos anticommons. Em 2003, James Boyle, membro-fundador da ONG 

Creative Commons, expôs a semelhança entre o movimento de registro/patente de 

propriedades intelectuais e o movimento de cercamento de terras:  

 

“Nós estamos no interior de um second enclosure movement. Soa um 

tanto pomposo denominá-lo de ‘cercamento dos resultado públicos e 

intangíveis da mente humana’, mas, num sentido bastante real, ele é 

exatamente isso. Em verdade, os novos direitos de propriedade 

criados pelo Estado podem ser mais ‘intelectuais’ do que ‘reais’, mas 

novamente ocorre que coisas que antes eram pensadas ou como de 

propriedade comum, ou como não transformáveis em mercadoria, 

estão sendo protegidas por novos ou recentemente ampliados direitos 

de propriedade.” 47  

 

Em outro artigo, Boyle complementa seu entendimento:  

 

“Em outros trabalhos, tenho argumentado que estamos no interior 

de um second enclosure movement. O primeiro movimento de 

cercamento envolveu a conversão de terras cultiváveis ‘comuns’ em 

propriedade privada. O segundo movimento de cercamento envolve 

uma expansão dos direitos de propriedade na direção dos bens 

públicos intangíveis, do espaço do domínio público, do espaço da 

expressão e da invenção. Muito frequentemente, ele tem envolvido a 

introdução dos direitos de propriedade sobre matérias – tais como 

compilações originais de fatos, ideias sobre encaminhamento de 

negócios ou sequências de genes – que eram antes julgadas como 

estando fora do sistema de propriedade, não transformáveis em 

mercadoria, ‘essencialmente públicas’, ou parte da herança da 

espécie humana.”48 

 

O monopólio intelectual, para alguns, também implica no 

desenvolvimento de comportamento predatório com a apropriação da produção 

científica e tecnológica. Assim expõe Alain Herscovici: 

                                                
46 KINSELLA, Stephan. Op Cit.. P. 29. 
47 BOYLE, James. The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public 

Domain. Law and Contemporary Problems, Vol 66: 33-74, 2003a. P 37. 
48 BOYLE, James. Enclosing the Genome: What the Squabbles over Genetic Patents 

Could Teach Us. Disponível em http://law.duke.edu/boylesite/low/genome.pdf. Acesso em: 24 jan. 

2013. 
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“A privatização das modalidades de apropriação da produção 

científica e tecnológica se traduz pelo desenvolvimento dos 

comportamentos predadores e pela queda da taxa de crescimento da 

produção, em função do caráter cumulativo deste tipo de atividades, 

o que traduz uma ineficiência dos mecanismos de negociação 

privada."49 

 

Não menos importantes, podemos citar outros problemas ao 

tratamento dos bits como propriedade privada: a sobrevalorização dos direitos do 

inventor/autor em detrimento do livre acesso à cultura e à informação da 

população; a questão do enforcement da propriedade intelectual ante a revolução 

tecnológica e a capacidade de reprodução a custo zero na informática, entre 

outros.  

 

No tópico seguinte, enfatizaremos o que consideramos o maior 

problema da propriedade privada da criatividade: o sub-aproveitamento em 

virtude do monopólio de usufruto. 

 

2.3.3. Informação como um Bem de Clube 

 

Acima foi demonstrado como o tratamento da propriedade 

intelectual tal qual bem público tende a gerar um ambiente desfavorável à 

criatividade. Por outro lado, indicamos como a PI enquanto bem privado também 

tem sido objeto de críticas. Ainda neste sentido, abordaremos adiante mais um 

problema quanto ao monopólio legal dos bens intelectuais: a possibilidade de sub-

aproveitamento da criatividade.  

  

À despeito das vantagens gerenciais dos particulares ou – ainda – de 

institutos jurídicos como a “função social da propriedade”, o sub-aproveitamento 

da propriedade privada não é incomum. São razões diversas que tocam os 

proprietários: estratégias comerciais, impedimentos legais ou simplesmente 

desconhecimento de mercado. De um modo ou de outro, não raramente nos 

deparamos com um “potencial criativo desperdiçado”. 

 

Partindo da premissa que não há mecanismos não-coercitivos que 

tornem compulsório o aproveitamento ótimo da propriedade, podemos concluir 

que é facultado a um proprietário de uma tecnologia ou criatividade produzir 

bens de uma forma ou de outra, ou para um público A em detrimento de um B, 

ainda que tal estratégia seja economicamente ineficiente. Eis, portanto, o desafio: 

                                                
49 HERSCOVICI, Alain. Op Cit..  
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como proteger os direitos individuais do inventor/autor e, cumulativamente, 

promover o aproveitamento ótimo à propriedade intelectual?  

 

Segundo o economista italiano Valfrido Pareto, diz-se que uma 

situação econômica é ótima quando não for possível melhorá-la – isto é, se não for 

possível ampliar a utilidade de um agente econômico, sem degradar a situação de 

outro. Existem três condições necessárias para que uma economia possa ser 

considerada eficiente à Pareto: a) eficiência nas trocas; b) eficiência na produção;  

c) eficiência no arranjo de produtos. Em outras palavras, enquanto houver 

alguma troca mutuamente proveitosa; for viável produzir mais de um tipo de 

bens sem reduzir a produção de outros; ou os bens produzidos não reflitam as 

preferências dos consumidores, pode-se dizer que o arranjo econômico não é 

eficiente à Pareto, havendo o sub-aproveitamento do produto ou dos fatores de 

produção. 

 

Aplicando os conceitos de Pareto à Economia da Informação, 

visualizamos como uma situação de ineficiência– por exemplo – quando há 

consumidores não atendidos e produtores dispostos a pagar por uma licença para 

produzir. Há, portanto, uma produção abaixo da curva de possibilidade. Vejamos: 

se (1) um laboratório farmacêutico Alfa possui certa patente, (2) mas não lhe é 

economicamente relevante  produzir para uma região remota; e, de outro modo, 

(3) a indústria Beta estaria disposta a pagar a Alfa para produzir para aquele 

mercado distante; concluímos que (4) aquela criatividade não foi aproveitada 

otimamente até que Alfa licencie sua patente para Beta. Em outras palavras, se 

for viável um novo licenciamento sem redução da rentabilidade 

imediatamente anterior, o direito de propriedade intelectual não teve 

seu aproveitamento ótimo. 50 

 

Quanto aos bens quase-rivais, em particular, podemos  ir ainda 

adiante. Não havendo o aproveitamento ótimo, o bem quase-rival não 

atingiu seu “nível de congestionamento” e ainda pode ser tratado como 

um bem não rival. Esqueçamos por um instante o argumento da justiça e 

abordemos a questão do congestionamento sob o enfoque utilitarista. Pensemos 

numa piscina com área suficiente para o perfeito aproveitamento de dez adultos. 

Trata-se de um bem quase-rival: até dez usuário não há rivalidade e o uso 

simultâneo desta área de lazer não implica em redução da utilidade do bem.  

 

                                                
50 Observe que em momento algum alegamos ser moral e válido forçar, legalmente ou de qualquer 

outra forma coercitiva, um ente privado a licenciar o produto de seu esforço. Apenas indicamos 

que não necessariamente o arranjo próprio à propriedade individual garantirá o melhor 

aproveitamento. 
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Caso esta piscina hipotética esteja em uma propriedade particular e 

apenas seu dono possa usufruir dela, conclui-se que o bem está sub-aproveitado 

pois outras nove pessoas poderiam compartilhar o bem sem reduzir a utilidade do 

primeiro usuário. Ao revés, se esta piscina for de livre acesso, nada impediria que 

um décimo-primeiro usuário congestione a área e reduza a utilidade da piscina 

para todos os demais, ultrapassando o ponto de congestionamento. Em resumo, 

como propriedade privada ou propriedade pública, o bem quase-rival dificilmente 

atinge seu ponto ótimo, isto é, o imediatamente anterior ao congestionamento. 

 

A questão do congestionamento e aproveitamento ótimo dos bens 

rivais/quase-rivais foi estudada pelo Nobel em Economia James M. Buchanan na 

sua Teoria dos Clubes. Buchanan trata de “bens públicos impuros” – que 

chamamos aqui de quase-rivais.  A ideia é que o conceito de "club goods" 

preencha o hiato entre bens públicos puros e bens privados. Assim sintetiza o 

professor Fabio Stefano Erber: 

 

“Os membros de um clube têm pleno acesso aos seus serviços, dos 

quais os não-membros estão excluídos – ou seja, há uma exclusão 

parcial. Da mesma forma, num clube há a possibilidade de 

rivalidade parcial no uso dos serviços, causada, por exemplo, pelo 

número excessivo de sócios (o ‘congestionamento’ dos serviços).51” 

 

Cornes e Sandlerpp complementam: 

 

“A club is a voluntary group deriving mutual benefit from sharing 

one or more of the following: production costs, the member's 

characteristics (e.g., members's scholarly in learned societies), or a 

good characterized by a excludable benefit. […] Our analysis of clubs 

allows us to examine a more important subclass of public goods - a 

subclass whose allocation can be achieved through private 

collectives. These collectives are able to set tolls or user fees 

so as to force honest preference revelation and thus escape 

the easy-riding problem.” 52 
 

O grande diferencial dos bens de clube diz quanto à constituição de 

um “micromercado”, uma vez que se desenvolve um mecanismo transparente de 

revelação de preferências que garante a exclusão parcial entre sócios e não-sócios. 

Observemos, neste sentido, dois cenários distintos: 

                                                
51 ERBER, Fabio Stefano. Eficiência coletiva em arranjos produtivos locais industriais: 

comentando o conceito. Nova econ. [online]. 2008, vol.18, n.1, P. 11-31 . Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-63512008000100001&script=sci_arttext>. Acesso em 

24 jan. 2013. 
52 CORNES, Richard e SANDLERPP, Todd. The Theory of Externalities, Public Goods, and 

Club Goods. Cambrigde: Cambridge Univeristy Press, 1996. P. 33-34. Disponível em Google 

Books. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-63512008000100001&script=sci_arttext
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CLUBE COM DOIS SÓCIOS E PISCINA PARA DEZ 

 

a) os dois sócios devem suportar toda a despesa, muito embora 

pudessem compartilhar os custos com outros oito membros 

sem reduzir sua utilidade. Neste caso, obviamente, o preço 

para um terceiro sujeito se tornar sócio é relativamente baixo.  

 

CLUBE COM DEZ SÓCIOS E PISCINA PARA DEZ 

b) o preço para a entrada de um décimo primeiro sócio é 

relativamente alto. O limite de congestionamento da piscina é 

de dez usuários e, assim, ele apenas seria aceito na medida em 

que o preço para ter acesso ao clube compense a redução de 

utilidade da piscina para todos os demais usuários. 

 

Devemos notar que o preço para a entrada no clube faz as vezes de 

comunicação. O valor repercute a voz dos sócios para o mercado externo. O preço 

diz: “estamos longe do congestionamento”, “perto do congestionamento” ou mesmo 

“ultrapassamos o congestionamento e apenas aceitamos um novo sócio por um 

valor que nos mantenha na nossa curva de utilidade”. 

 

O que buscamos atentar acima é o papel do sistema de preço como 

forma de comunicação. É o que o economista austríaco Friedrich Von Hayek 

sintetiza: 

 

“Precisamos entender o sistema de preços como um mecanismo de 

transmissão de informações [...] É maravilhoso como, em um caso de 

escassez de um determinado bem, sem que ninguém tenha que dar 

uma ordem, e talvez com apenas um punhado de indivíduos 

conhecendo as causas, dezenas de milhares de pessoas cuja 

identidade não se poderia determinar em meses de pesquisa, 

começam a utilizar esse material com mais cuidado, ou seja, se 

movem na direção correta”53 

 

Hayek, assim como Schumpeter e Ludwig von Mises, argumenta que 

o preço é fundamental ao cálculo econômico e é a forma mais confiável de 

revelação de preferências. Os bens de clube, deste modo, viabilizam o sistema de 

preços e a transmissão de preferências para bens que outrora seriam tratados 

como bens públicos ou de livre acesso. 

 

                                                
53 HAYEK, Friedrich A. O Uso do Conhecimento na Sociedade. 1954. Traduzido da American 

Economic Review, XXXV, Nº  4 P. 14. 1954. Disponível em: http://files.libertyfund.org/ 

files/92/Hayek_0766_EBk_v6.0.pdf. 

http://files.libertyfund.org/files/92/Hayek_0766_EBk_v6.0.pdf
http://files.libertyfund.org/files/92/Hayek_0766_EBk_v6.0.pdf
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Como, no entanto, avaliar um direito de propriedade intelectual? 

Aliás, como reconhecer o congestionamento de um bem intelectual quase-rival?  

Quando ainda é válido realizar um novo licenciamento? Ante a estas indagações, 

deparamos com a questão da assimetria de informação nos mercados de 

direito de propriedade intelectual e a caracterização dos bens intelectuais 

como experience goods.  

 

Neste sentido, Alain Herscovici – em seu artigo “Informação, 

Conhecimento e Direitos de Propriedade Intelectual:  os limites dos mecanismos 

de mercado e das modalidades de negociação privada” – argumenta que o sistema 

de preços não fornece informações relevantes no que diz respeito às 

características qualitativas dos bens de propriedade intelectual. Levanta, em 

acordo com Varian, que a utilidade do bem intelectual só será conhecida durante 

o ato do consumo, prejudicando a instrumentalidade do sistema de preços. Assim 

diz: 

 

“Os mercados ligados à economia digital se caracterizam por 

importantes assimetrias da informação, entre produtores, entre 

consumidores e entre produtores, e entre consumidores. Esses bens e 

serviços são bens de experiência (experience goods): em função da 

complexidade e da quantidade de conhecimento codificado 

embutido neles, em função da dependência generalizada que 

caracteriza o funcionamento das redes, o consumidor não 

pode avaliar, ex-ante, sua utilidade (Salop, 1976).”54 

 

De fato, as características dos direitos de propriedade intelectual, em 

particular a assimetria de informação e o desprezível custo marginal, têm de uma 

forma ou de outra reduzido a instrumentalidade do sistema de preço como 

mecanismo revelador de preferência e facilitador de transações. Com efeito, 

devemos destacar que o fator realmente nocivo à precificação dos direitos de 

propriedade intelectual é justamente a tutela legal e seus extremos: ora 

garantindo monopólios, ora garantindo domínios públicos sobre os DPI.  

 

Uma vez vencidos os obstáculos legais e permitindo-se a evolução do 

mercado de direitos de propriedade intelectual, novas estruturas de transação se 

desenvolvem de modo a permitir o tratamento dos DPI como bens de clube, 

corrigindo o déficit de comunicação. É o que o próprio Herscovici chega a expor: 

 

“Os limites relativos à informação fornecida pelo sistema de preços 

têm que ser compensados por outros mecanismos, os quais visam a 

diminuir a incerteza relativa à avaliação dos componentes 

qualitativos: o desenvolvimento das diferentes comunidades on-line é 

                                                
54 HERSCOVICI, Alain.  Op Cit.. 
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justamente um desses mecanismos. Essas comunidades compensam 

as falhas do sistema de preços, diminuem a incerteza relativa à 

qualidade dos produtos consumidos e, finalmente,   permitem 

diferenciar os produtos a partir de uma lógica de marca. É possível 

afirmar que essas comunidades on line cumprem o mesmo papel  

que os críticos no campo de produção artística: elas permitem criar o 

capital simbólico, ou seja,  a utilidade social prévia necessária à 

valorização econômica dos produtos e dos serviços.”55 

 

Esta estrutura de bem de clube é a utilizada pelos “defensive 

agreggators” e pela própria IPXI, como será compreendido nos capítulos 3 e 4. 

 

Enfim, neste capítulo delimitamos o conceito de bens da informação, 

bens intelectuais e direitos da propriedade intelectual. Em seguida apresentamos 

as propriedades dos bens da informação. Expusemos também a informação na 

matriz “excludente x rival”, indicando algumas vantagens e desvantagens do 

tratamento da criatividade como bem público e/ou comum, bem privado e como 

bem de clube. Finalmente, ainda quanto ao tratamento dos DPI como bens de 

clube, evidenciamos a  possibilidade de se empregar o sistema de preços como 

forma de revelação de preferências para bens quase-rivais, permitindo a 

aproximação do ponto de congestionamento com o máximo possível de 

licenciamentos rentáveis. Na matriz abaixo sintetizamos nossa visão: 

 

                                                
55 IDEM, Op Cit.. 
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QUADRO III – MATRIZ BENS RIVAIS X BENS EXCLUDENTES  

APLICADA À INFORMAÇÃO QUASE-RIVAL 

 
 BENS 

EXCLUDENTES 

 

BENS 

NÃO-EXCLUDENTES 

BENS 

RIVAIS BENS PRIVADOS 

 

Ex: Informação quase-

rival sob monopólio 

privado 
 

(tende ao sub-aproveitamento: 

menos usuários do que o 

congestionamento) 

 

 

BENS COMUNS 

 

Ex: Informações quase-

rival sob creative 

commons 
 

(tende ao sub-aproveitamento: 

mais usuários do que o 

congestionamento) 

 

 

BENS 

QUASE-

RIVAIS  

BENS DE CLUBE 

 

Ex: Informação quase-

rival sob Contratos ULR 

 
(tende ao aproveitamento 

ótimo: número de usuários 

busca se equalizar 

economicamente ao nível de 

congestionamento em virtude 

dos valores apresentados em 

seguidas transações 

multilaterais) 

 

BENS PÚBLICOS 

 

Ex: Informações quase-

rival sob domínio público 
 

(tende ao sub-aproveitamento: 

mais usuários do que o 

congestionamento em virtude 

do livre acesso) 

 

 BENS 

NÃO-

RIVAIS 

 

 

 

No capítulo seguinte estudaremos o novo mercado de direitos de 

propriedade intelectual, em particular os novos mecanismos de transação de DPI, 

como proposto pela IPXI. Buscamos apontar a maior eficiência dessas 

plataformas de transação multilateral mediante a conformação de clubes. 
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CAPÍTULO 3 

: 

O NOVO MERCADO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

 

Sem embargo à crescente importância dos bens intelectuais na 

sociedade e economia, conforme demonstrado nos capítulos anteriores, o modelo 

convencional de transação bilateral tem se revelado um entrave, em volume e 

qualidade, às transferências de ativos criativos e tecnológicos. Da ausência de 

transparência nas negociações preliminares à usual iliquidez dos bens, são vários 

os desafios a serem contornados. Desta forma, cumpre aos desenvolvedores, 

aplicadores e, sobretudo, aos intermediários elaborar e adaptar novas 

alternativas, as quais serão brevemente estudadas adiante.  

 

De antemão, observa-se no mercado tradicional de PI a divergência 

de interesses e assimetria de informação durante a troca de informações iniciais. 

Em uma transferência de tecnologia ou conhecimento criativo, a avaliação da 

propriedade intelectual é crítica e, não raramente, avaliações são fundamentadas 

em informações incompletas. Ocorre que, licenciados ou compradores necessitam 

de dados para mensurar a utilidade da PI para o seu negócio. No entanto, no 

modelo tradicional de transferência, licenciadores/cedentes devem racionalmente 

restringir as informações concedidas a fim de impedir que os clientes adquiram 

conhecimento suficiente para desenvolver por si mesmos o bem intelectual. Para 

dificultar, ainda, não raramente as negociações  ocorrem sob a sombra da 

instauração de um litígio, quando frustrada a negociação. 56 

 

A fim de contornar as dificuldade inerentes às propriedades 

intelectuais, a transferência bilateral de direitos de PI, tal qual realizada nas 

últimas décadas, acaba por implicar em elevados custos de transação. São gastos 

com auditores, advogados, diligências e registros. Enfrenta-se, ademais, a 

morosidade. Conforme dados apresentados por Malackowski, das tratativas ao 

fechamento do contrato de licenciamento, a transferência de tecnologia 

tradicional dura em média de 6 a 18 meses nos Estados Unidos. Ademais, ainda 

se deve salientar que, uma vez celebrada a transferência, o licenciado ou 

comprador, assume os riscos próprios a um bem consideravelmente ilíquido. 57 

                                                
56  CHESBROUGH, Henry; VANHAVERBEKE, Wim; and WEST, Joel. Open Innovation: 

Researching a New Paradigm. Oxford: Oxford University Press, 2006. Disponível em: < 

http://www.openinnovation.net/Book/NewParadigm/Chapters/index.html>. Acesso em 24 jan. 

2013. 
57  MALACKOWSKI, James E; et al. The Intellectual Property Marketplace: Emerging 

Transaction and Investment Vehicles. The Licensing Journal February 2007, Volume 27, 

→ 

http://www.openinnovation.net/Book/NewParadigm/Chapters/index.html
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Em suma, o mercado tradicional de direitos de propriedade 

intelectual se caracteriza pela bilateralidade, altos custos de transação, prazos 

alongados, além de consideráveis riscos jurídicos. A fim de melhor sintetizar a 

transação bilateral convencional, Ian David McLure 58  resume o modelo de 

licenciamento tradicional pelas seguintes constrições: 

 

a) Precificação arbitrária sem mecanismos de avaliação: a 

avaliação da propriedade intelectual é usualmente nebulosa e a 

precificação carece de um cálculo racional, restando aos 

licenciados a desconfiança quanto ao valor pago, se maior ou 

menor que seus concorrentes. 

 

b) Cláusulas desfavoráveis ou licenciamento forçado: a 

possibilidade de postulação judicial por parte do licenciador em 

caso de frustação nas negociações implica, sob o enfoque do 

licenciado, em desconfiança quanto a razoabilidade das cláusulas 

de licenciamento. 

 

c) Iliquidez: uma vez celebrado o licenciamento, o  licenciado deve 

suportar o custo da propriedade intelectual transacionada sem 

poder liquida-la, assumindo assim o risco por eventuais 

mudanças de estratégia corporativa ou mesmo o envelhecimento 

precoce da tecnologia transferida. 

 

d) Dificuldade na localização de licenciadores: com a 

opacidade deste mercado, licenciados suportam o ônus de buscar 

tecnologias no mercado sem que lhe estejam acessíveis históricos 

de transações ou subsídios quanto à disponibilidade. 

 

Neste último decênio, todavia, o mercado de propriedade intelectual 

nos países centrais – em especial o mercado de patentes nos Estados Unidos – 

tem experimentado mudanças significativas, inclusive nos modelos de transação. 

Surgem novas práticas de licenciamento que potencializam o valor dos direitos de 

propriedade intelectual, modificam a gestão dos ativos intelectuais e facilitam a 

transferência de tecnologia entre empresas, universidades e organizações de 

pesquisa. Da mesma forma, vem crescendo o número de avaliadores, corretores, 

                                                                                                                                                   
Número 2, P. 1-11. Disponível em: http://www.ipo.org/AM/Template 

.cfm?Section=Business_Issues&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=22933.  
58 MCCLURE, Ian David. The value of efficiency and transparency in IP licensing: let the market 

decide. Intellectual Property Magazine, London, February 2011, P. 53-54. Disponível em: 

http://www.ipo.gov.uk/ipreview-c4e-sub-mcclure.pdf. 

http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Business_Issues&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=22933
http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Business_Issues&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=22933
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-c4e-sub-mcclure.pdf
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financiadores e outros intermediários, todos com o propósito de extrair o maior 

valor da PI, tornando-as líquidas e negociáveis. 59 

 

Andrei Hagiu e David Yoffie, ambos professors da Harvard Business 

School, em working paper denominado Intermediaries for the IP market, 

resumem o novo cenário: 

 

“Some assets are traded in liquid markets with the help of many, 

thriving intermediaries: houses and apartments, financial products, 

books, DVDs, electronics and all sorts of collectibles. Intellectual 

property (IP) in general and patents in particular are not among 

those assets. In fact, one could argue that the market for patents is 

one of the last large and inefficient markets in the economy. There 

are some obvious reasons for why the patent market is highly 

illiquid: IP is the ultimate intangible asset and extremely 

hard to value. Moreover, there are very high search and 

transaction costs on both sides of the market(inventors or 

patent owners and operating companies or patent 

users/buyers) and the risk oflitigation makes all potential 

participants even more cautious. […]And indeed, during the 

last 5-10 years a variety of novel and intriguing 

intermediaries has emerged, all using different business 

models while attempting to bring more liquidity to the patent 

market.”60 

 

Há, pois, quem chame esta nova fase do Mercado de PI  como “A Era 

dos Intermediários”. Como na maioria dos mercados, a ineficiência cria, a priori, 

oportunidades econômicas para intermediários, os quais podem criar e extrair 

valor através da resolução de falhas de governo e mercado. Adiante estudaremos 

alguns casos relevantes que auxiliaram a compor um ambiente favorável ao novo 

mercado e, enfim, o desenvolvimento da IPXI. Enquanto estes intermediários têm 

modelos de negócio muito diferentes, como veremos, todos parecem compartilhar 

a visão de que o mercado de PI pode ser mais eficiente e líquido. 

 

3.1. Patent-trolls: DPI como ativo líquido 

 

Um dos primeiros e mais relevantes desvios do mercado tradicional 

para um novo modelo surgiu ainda em um cenário predominantemente de 

litigância. Trata-se do florescimento de novos players: os patent-trolls , também 

                                                
59  MALACKOWSKI, James E; et al. The Intellectual Property Marketplace: Emerging 

Transaction and Investment Vehicles. The Licensing Journal February 2007, Volume 27, 

Number 2, pages 1-11. Disponível em: http://www.ipxi.com/system/files/The_IP_ 

Marketplace_Emerging_Transaction_and_Investment_Vehicles.pdf.  Acesso em: 24 jan. 2013. 
60  HAGIU Andrei; YOFFIE, David. Intermediaries for the IP Market. Harvard Business 

School: 12 oct. 2011. Disponível em: http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-023.pdf. 

Acesso em: 24 jan. 2013. 

http://www.ipxi.com/system/files/The_IP_Marketplace_Emerging_Transaction_and_Investment_Vehicles.pdf
http://www.ipxi.com/system/files/The_IP_Marketplace_Emerging_Transaction_and_Investment_Vehicles.pdf
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-023.pdf
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chamados de "P-LECs" (Patent Licensing and Enforcement Companies) ou ainda 

“NPEs” (Non-Practicing Entities).  

 

As NPEs não tem como atividade produzir novas tecnologias ou 

aplicá-las, mas outrossim, concentram os seus esforços exclusivamente em fazer 

valer os direitos de exclusividade. Sua atividade consiste basicamente em: a) 

comprar um DPI, muitas vezes de uma empresa em crise, e então processar os 

demais players que eventualmente infrinjam a patente comprada; ou b) fazer 

valer os DPI de uma patente contra eventuais  infratores sem, contudo, possuir a 

intenção de fabricar o produto patenteado ou mesmo fornecer o produto ou 

processo patenteado.  

 

Muito embora os patent-trolls tenham consolidado uma imagem 

negativa – pois não desenvolvem tecnologias e ainda restringem a sua aplicação – 

há quem alegue que sua ingrata atividade robustece o enforcement dos DPI. Isto 

pois, é válido observar, pequenos proprietários e até grandes desenvolvedores de 

tecnologia, em regra, deparam-se com custos proibitivos de localizar e punir 

eventuais infratores. Deste modo, a simples existência das NPEs acaba por ser 

uma ameaça aos free riders.    

 

De toda maneira, cumpre-se salientar que, pela primeira vez, a 

propriedade intelectual foi vista como um ativo, capaz inclusive de atrair 

interesse de terceiros alheios ao seu enfoque tecnológico/criativo. Esta nova 

perspectiva, com todos os seus prós e contras, acaba por garantir maior liquidez à 

propriedade intelectual, tornando o bem negociável para além dos potenciais 

interessados em seu potencial tecnológico. 

 

Para que se possa observar a representatividade das NPEs no 

mercado americano, apresentamos duas tabelas extraídas do estudo de Hagiu e 

Yoffie. A primeira, abaixo, relaciona as principais NPEs pelo quantitativo das 

suas carteiras de patente. 

 

 

TABELA 3.1 – PRINCIPAIS NPES POR CARTEIRAS DE PATENTES 
 

SOCIEDADE / INSTITUIÇÃO 
PATENTES 

AMERICANAS 

FAMÍLIAS DE 

PATENTES 

Investidores (Intellectual Ventures) 10-15k (Estimado) -  

Round Rock Research LLC 3427 1267 

Interdigital 2575 1358 

Wisconsin Alumni Research Foundation 

(WARF) 

2139 1582 

IPG Healthcare 501 Limited 934 874 

Rambus 780 378 
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Tessera Technologies Inc 776 347 

Mosaid Technologies Inc 666 318 

Acacia Technologies 536 332 

Jerome H Lemelson 513 233 

Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation (CSIRO) 

510 434 

Scenera Research LLC 443 355 

Wi-Lan 332 223 

Papst Licensing GmbH 271 156 

Altitude Capital Partners 263 225 

Intertrust Technologies Corp 246 40 

Rembrandt IP 235 174 

Innovative Sonic Ltd 234 165 

Alliacense 224 124 

IpVenture Inc 210 62 

Trontech Licensing Inc 191 152 

Cheetah Omni LLC 188 115 

Patent Category Corp 177 70 

St. Clair Intellectual Property Consultants Inc 177 138 

Illinois Computer Research (e outras 

entidades de propriedade de  James Parker)  

166 104 

Innovation Management Sciences LLC 152 132 

MobileMedia Ideas LLC 140 97 

MicroUnity Systems Engineering Inc 130 49 

 

Fonte: HAGIU Andrei; YOFFIE, David. Intermediaries for the IP Market. Harvard Business 

School: January 13, 2012. Disponível em: <http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-

023.pdf. Acessado em 05 de janeiro de 2013. Página 29. 

 

 

 Esta segunda tabela, por sua vez, relaciona as patente trolls com 

índices de litigância. 

 

 

TABELA 3.2 – PRINCIPAIS NPES POR NÚMERO DE CONTRAPARTES 

E LITÍGIOS 

 

 

 

 

Empresas Contrapartes em 

Operação 

 

Litígios 

2005 a 

2011 

2000 a 

2004 

Antes de 

2000 

2005 a 

2011 

2000 a 

2004 

Antes de 

2000 

Acacia Technologies 678 229 27 209 133 17 

Plutus IP 515 20 
 

74 5 
 

Ronald A Katz Technology 

Licensing 
197 4 9 111 13 5 

ArrivalStar 101 25 
 

36 5 
 

WIAV Solutions LLC 99 
  

18 
  

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-023.pdf
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-023.pdf
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Scenera Research LLC 92 10 
 

9 9 
 

Jerry David Harthcock 90 2 
 

1 1 
 

Leon Stambler 88 6 
 

6 1 
 

Technology Patents LLC 82 
  

1 
  

Sorensen Research and 

Development Trust 
80 5 9 64 6 4 

Guardian Media Technologies Ltd 78 
  

52 
  

Millennium LP 68 26 4 78 28 4 

Catch Curve Inc 68 4 15 37 4 14 

F&G Research Inc 42 4 11 46 5 5 

Rates Technology Inc 35 25 89 41 30 71 

Jerome H Lemelson 
 

564 146 
 

13 15 

Total (todo o banco de dados)* 5,946 2,101 826 2.162 765 348 

*<https://www.patentfreedom.com/research-ml.html 

 

Fonte: HAGIU Andrei; YOFFIE, David. Intermediaries for the IP Market. Harvard Business 

School: January 13, 2012. Disponível em: <http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-

023.pdf. Acessado em 05 de janeiro de 2013. Página 30. 

 

 

3.2. Agregadores Defensivos: uma primeira perspectiva de bens de 

clube 

 

Após os patent trolls, novas empresas surgiram com o propósito de 

lucrar com os direitos de propriedade intelectual, também sem aplicar 

diretamente a sua tecnologia/criatividade. São os “defensive aggregators”, espécie 

de clube de proteção para as empresas cujos produtos envolvem tecnologia. Os 

agregadores defensivos, de certo modo, assemelham-se a um seguro contra patent 

trolls, mas ao invés de reembolsarem os “segurados” quando os "sinistros" 

ocorrem, os agregadores reduzem a probabilidade de "acidentes", isto é, litígios, 

acontecerem.61  

 

A RPX, fundada em 2008 em São Francisco, Califórnia, é uma 

defensive agregator. Sua única atividade é adquirir e agregar novas patentes e, 

portanto, seu modelo de negócio é justamente o oposta das NPEs. Propõe-se a 

formar uma robusta carteira de patentes não com a intenção de processar 

terceiros por seu uso, mas sim de evitar que seus clientes – ou melhor –  

membros,  sejam processados por aplicá-las.  

 

De maneira simples, a RPX cria uma espécie de clube: arrecada 

anuidade de seus membros, na faixa entre trinta mil a cinco milhões de dólares – 

a depender do tamanho da empresa – e, em retorno, oferece  aos seus clientes o 

direito de utilizar ou “infringir” qualquer patente que integre sua carteira. Os 

                                                
61 Idem. 

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-023.pdf
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-023.pdf
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membros não interferem na formação do portfolio de patentes e, caso estejam 

insatisfeitos com a carteira, faculta-lhes apenas não renovar a anuidade. Por 

outro lado, a fim de garantir maior segurança, a RPX se compromete a não 

utilizar nenhuma de suas patentes para litigar com terceiros ou ex-membros.62 

 

Em dezembro de 2010, a RPX anunciou já ter adquirido mais de 

$250 milhões em cerca de 1500 patentes. Entre os 70 seletos membros do clube 

RPX, estão Microsoft, McAfee, IBM, eBay, Cisco Systems, Panasonic, Philips, LG 

Electronics, Samsung, Sony.63 64  

 

Outro agregador defensivo, válido mencionar, é a Allied Security 

Trust (AST). A AST se diferencia da RPX em alguns pontos chave. Primeiro, 

enquanto RPX possui fins lucrativos, AST é uma associação sem fins lucrativos, 

gerida por seus próprios membros. Segundo, enquanto a RPX decide 

unilateralmente qual carteira irá adquirir, sempre utilizando seu próprio capital 

para seus negócios, a AST identifica as patentes de seu interesse e só então 

solicita aos seus membros recursos para a aquisição.65 

  

Ao compararmos RPX e Allied Security Trust, nos salta à vista o 

tratamento de bem de clube dado aos DPI pelos “defensive agreggators”. O custo 

de aquisição de uma tecnologia passa a ser disperso entre todos os membros de 

um grupo, podendo o benefício  ser mensurado ao avistar-se o custo 

compartilhado em proporção à margem de aplicação de tecnologias 

disponibilizada aos clientes.  

 

3.3. Fundos de Investimento especializados em DPI 

 

Após e até em paralelo aos patent-trolls e agregadores defensivos, 

naturalmente surgiram intermediários híbridos, tomando corpo tal qual fundos 

de investimento em direitos de propriedade intelectual Fundada em 2000 pelo 

antigo cientista-chefe da Microsoft, Nathan Myrhvold, a empresa Intellectual 

Ventures levantou mais de US$ 5 bilhões de diversos investidores, tendo gastado 

aproximadamente US $ 2 bilhões em cerca de 35.000 patentes e direitos autorais, 

em sua grande parte envolvendo softwares e e-commerce.66 

 

                                                
62  O que não lhe impede de ceder parcialmente sua carteira a uma NPE, caso lhe seja 

interessante. 
63 RPX Corp. Membership. Disponível em: http://www.rpxcorp.com/index.cfm?pageid=11. Acesso 

em: 24 jan. 2013. 
64 YANAGISAWA, T. and D. GUELLEC (2009), Op Cit. P. 28. 
65 Idem. P. 10. 
66 HAGIU Andrei; YOFFIE, David, Op Cit., P. 11. 

http://www.rpxcorp.com/index.cfm?pageid=11
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3.4. Corretores especializados em DPI 

 

Com o amadurecimento do mercado de ativos intelectuais, tornam-se 

cada vez mais comuns os corretores de DPI. Tal qual no mercado imobiliário ou 

financeiro, corretores de patentes ou direitos autorais possuem um papel 

relevante. Os corretores de DPI auxiliam desenvolvedores ou companhias 

operadoras de tecnologia, NPEs, agregadores defensivos e fundos de investimento 

focados em ativos intelectuais a (a) encontrar compradores/vendedores, (b) 

negociar um preço justo e, enfim, (c) conduzir a uma transação eficiente.67  

 

Como exemplo, Yanagisawa e Guellec citam a corretora iPotential, a 

qual alcançou, entre 2003 e 2011, mais de 120 transações envolvendo mais de 

3800 patentes/pedidos de patentes. Conforme a empresa, o valor estimado das 

operações somam US $265 milhões. 68 

 

3.5. Finanças em Propriedade Intelectual: monetização da 

criatividade 

 

Com o surgimento de diversos intermediários, as formas de se 

transacionar se diversificam exponencialmente. No mercado financeiro, tal qual 

se utilizam bens imóveis para avalizar empréstimos, direitos de propriedade 

intelectual passaram a ser gravados em garantia de contratos bancários69. Ocean 

Tomo, por exemplo, alega ter sido consultora na celebração de um financiamento 

de US $1,8 bilhão, garantido em três marcas de uma empresa da Fortune 500 70. 

 

A securitização dos direitos de propriedade intelectual também toma 

força. Licenciadores começam a transacionar direitos sobre royalties futuros. É o 

caso da Royalty Pharma, fundada em 1996, a qual não desenvolve, fabrica ou 

comercializa produtos. Em vez disso, a empresa fornece capital para as 

universidades, instituições de pesquisa, inventores e farmacêuticas em troca de 

percentuais sobre os royalties dos medicamentos desenvolvidos. Sua receita em 

2007 alcançou a cifra de US $ 384,9 milhões de dólares.71 

 

3.6. Portais de Negociação de PI: transação multilateral on-line 

                                                
67 WANG, Allen W. Rise of the Patent Intermediaries. Berkeley Technology Law Journal. Vol 

25. P., 167. Disponível em: < http://www.btlj.org/data/articles/25_1/0159-0200%20Wang_Web.pdf> 

. Acesso em 24 jan. 2013. 
68 YANAGISAWA, T. and D. GUELLEC, Op Cit.. P. 15. 
69 E o que nos impede de dar em garantia a um embargo de devedor uma marca ou patente? 
70 MALACKOWSKI, James E; et al, Op Cit.. P. 2. 
71 YANAGISAWA, T. and D. GUELLEC, Op Cit.. P. 32. 

http://www.btlj.org/data/articles/25_1/0159-0200%20Wang_Web.pdf
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Outra expressão do novo mercado de PI aparece no início da década 

de 2000, quando então surgem plataforma de transação multilateral on-line para 

desenvolvimento e negociação de bens intelectuais. Em seu auge, contabilizou-se 

mais de sessenta sites dedicados exclusivamente ao mercado de PI. Entre eles, 

podemos citar: Yet2, Tynax, UTEK, NineSigma, YourEncore, Innovation 

Exchange, Activelinks e SparkIP.72 Muitos deles, contudo, não obtiveram sucesso. 

É o que lembra Hagiu e Yoffie: 

 

“Replicating what eBay has done for collectibles in the market for 

patents has proven much more difficult than what the founders of 

the many online IP platforms that have appeared over the past 10 

years expected. Some of the online portals dedicated to facilitating 

patent search and transactions have been shut down or renamed 

and re-directed towards other services.”73 

 

Sem prejuízo ao apontamento acima, o portal InnoCentive merece 

destaque. O site permite que empresas – como Procter & Gamble, Dow 

Chemicals, Eli Lilly, entre outras cadastradas – indiquem problemas para que 

seus mais de 180.000 usuários “proponham”, em retorno, possíveis soluções. 

Segundo a revista The Economist 74 , cerca de 150 companhias já postaram 

aproximadamente 900 problemas. Entre temas tão diversos quanto química e 

administração de negócios75, mais de 400 problemas já foram solucionados.76 

 

Muito embora várias plataformas on-line tenham fracassado, muito 

em função do modelo de comissão sobre acordos bem sucedidos, a transação 

multilateral traz grandes avanços: a) facilita a localização de potenciais 

licenciados/licenciadores ou cedentes/cessionários; b) reforça o caráter cumulativo 

da produção intelectual, permitindo o relacionamento em teia entre os diversos 

agentes do mercado de PI; e, por último, mas não menos importante, c) garante 

maior concorrência entre soluções convergentes. 

 

 

3.7. Leilões Públicos: oferta pública de DPI 

 

                                                
72 YANAGISAWA, T. and D. GUELLEC, Op Cit.. P 10-11  
73 HAGIU Andrei; YOFFIE, David. Op Cit.. P 13. 
74 A market for ideas: A pioneering “innovation marketplace” is making steady progress. In: The 

Economist, 19 de Setembro de 2009, The Economist Newspaper Limited. 
75 No Brasil modelos de negócios não são passíveis de patenteamento. Nos Estados Unidos tal 

questão é discutível. 
76 Idem. 
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Estabelecer um entendimento comum dos preços de mercado 

razoáveis para uma negociação implica irremediavelmente em possuir 

informações sobre transações passadas similares. Ocorre que, conforme 

mencionado no início deste capítulo, o licenciamento convencional de direitos de 

propriedade intelectual é marcado pela assimetria de informação e tem sido 

usualmente realizado sob a cláusula de confidencialidade. Desta forma, não 

bastasse a restrição de informações quanto ao objeto da transferência e sua 

utilidade, o licenciado/cessionário se depara com a ausência de dados 

comparativos para a tomada de decisão.  

 

Por óbvio, o desenvolvimento de plataformas multilaterais de 

negociação on-line resultaram em avanço na publicidade quanto aos mercados de 

ativos intelectuais. Mas, tal qual evidenciado no tópico anterior, poucos foram os 

portais que alcançaram sucesso em seu modelo de negócio. Sem embargo, neste 

último decênio, tomou forma um novo meio de se negociar publicamente 

tecnologia e criatividade. 

 

Sedeada em Chicago, Ocean Tomo foi fundada em 2003 como uma 

“merchant bank” de ativos intelectuais. Historicamente, merchant banks eram 

entidades financeiras que não só negociavam commodities, mas também 

aconselhavam seus clientes em transações. Pois, de fato, os serviços da Ocean 

Tomo incluem consultoria, pesquisa, pareceres, avaliação, gestão de risco e 

qualquer atividade vinculada às transações de propriedade intelectual. 

 

A ideia não é nova. Sotheby e Christie são renomadas em todo o 

mundo em virtude de seus leilões de obras de arte e leilões privados de DPI já 

existiam. Em 2006, contudo, a Ocean Tomo traz a leilão público patentes, direitos 

autorais, marcas registradas e domínios de internet, em unidades individuais ou 

em pacotes. 

 

A proposta de leilões de propriedade intelectual ataca de frente o 

problema da assimetria, garantindo um ambiente mais transparente e 

permitindo a avaliação dos lotes mediante oferta e demanda. Além do mais, todas 

os ativos ofertados eram previamente objeto de due dilligence pela própria Ocean 

Tomo. Desta forma, como afirmou Hagiu e Yoffie77, “auctions seemed like the 

quintessential mechanism for eliciting market valuations for IP in general and 

patents in particular”. 

 

Entre abril de 2006 e junho de 2009, Ocean Tomo organizou 10 

leilões públicos de direitos de propriedade intelectual. Sem prejuízo ao 
                                                
77 HAGIU Andrei; YOFFIE, David. Op Cit.. P 14. 
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entusiasmo do mercado e academia, o valor acumulado dos leilões não superou 

US $ 114,6 milhões, com uma média de saída de 38% dos lotes listados.  

 

Em 2009, com o encrudescimento da crise financeira e a retirada do 

fundo Intellectual Ventures – responsável por 70% das transações – a Ocean 

Tomo vendeu suas operações de leilão pelo valor reduzido de US $ 10 milhões. 

Atualmente o serviço é prestado pela ICAP, empresa de corretagem britânica, em 

parceria com a Ocean Tomo.  

 

3.8. Quadro-Geral 

 

Todos os exemplos listados acima correspondem a desvios do modelo 

tradicional. São novas perspectivas para o mercado de propriedade intelectual. 

Yanagisawa e  Guellec, em estudo denominado The Emerging Patent 

Marketplace, publicado em 2009 pela OCDE, desenvolveram a seguinte tabela 

onde discriminam os novos players do mercado de PI, indicando seu modelo de 

negócio e as empresas especialistas. Segue livre tradução nossa: 

 

 

TABELA 3.3 – INTERMEDIÁRIOS NO MERCADO DE PI 
 

FUNÇÃO MODELO DE NEGÓCIO EMPRESAS ESPECIALISTAS 

SERVIÇOS AUXILIARES 

À GESTÃO DA PI 

 Consultoria em 

estratégia 

ipCapital Group; Consor; Perception partners; 

First Principals Inc.; Anaqua; IP strategy 

group; IP investments group; IPVALUE; IP 

Bewertungs; Analytic Capital; Blueprint 

Ventures; Inflexion Point; PCT Capital; 

Pluritas; 1790 Analytics; Intellectual Assets; 

IP Checkups; TAEUS; The IP exchange house; 

Chipworks; ThinkFire; Patent Solutions; 

Lambert & Lambert; etc. 

 Avaliação de 

Patentes 

 Análise de 

Portfolio  

 Consultoria em 

licenciamento 

estratégico 

 Análise de 

contrafações etc. 

MECANISMOS DE 

NEGOCIAÇÃO DE PI 

 Licenciamento de 

patentes/corretage

m de 

licenciamento 

Fairfield Resources; Fluid Innovation General 

Patent; ipCapital Group; IPVALUE; TPL; 

Iceberg; Inflexion Point; IPotential; Ocean 

Tomo; PCT Capital; Pluritas; Semi. Insights; 

ThinkFire; Tynax; Patent Solutions; Global 

Technology Transfer Group; Lambert & 

Lambert; TAEUS; etc. 

 Mercado online de 

DPI 

InnoCentive; NineSigma; Novience; 

OpenIP.org; Tynax; Yet2.com; UTEK; 

YourEncore; Activelinks; TAEUS; 

Techquisition LLC; Flintbox; First Principals 

Inc.; MVS Solutions; Patents.com; SparkIP; 

Concepts community; Mayo clinic technology; 

Idea trade network; Innovation Exchange; etc. 

 Leilões 

presenciais de 

PI/Leilões online 

Ocean Tomo (Live auction, Patent Bid/Ask); 

FreePatentAuction.com; IPAuctions.com; 

TIPA; Intellectual Property Exchange 
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de PI International; etc.     

 Mercado de 

negociação de 

licenças de PI 

 Transferência de 

tecnologia em 

universidades 

Flintbox; Stanford Office of Technology 

Licensing; MIT Technology Licensing Office; 

Caltech Office of Technology Transfer; etc 

DESENVOLVIMENTOE 

LICENCIAMENTO DE 

CARTEIRA DE DPI 

 Administração de 

pool de patentes  

. MPEG LA; Via Licensing Corporation; 

SISVEL; the Open Patent Alliance; 3G 

Licensing; ULDAGE; etc. 

 Desenvolvimento 

de tecnologia/PI e 

licenciamento 

Qualcomm; Rambus; InterDigital; MOSAID; 

AmberWave; Tessera; Walker Digital; 

InterTrust; Wi‐ LAN; ARM; Intellectual 

Ventures; Acacia Research; NTP; Patriot 

Scientific RAKL TLC; TPL Group; etc. 

 Aglutinação de PI 

e licenciamento 

Intellectual Ventures; Acacia Technologies; 

Fergason Patent Prop.; Lemelson Foundation; 

Rembrandt IP Mgmt.; etc. 

AGREGAÇÃO DE 

PATENTES DEFENSIVAS 

/ ESTRUTURA PARA 

COMPARTILHAMENTO 

DE PATENTES  

 Alianças e fundos 

de aglutinação de 

patentes 

defensivas  

 Iniciativa para 

livre 

compartilhamento 

de patentes 

prometidas 

Open Invention Network; Allied Security 

Trust; RPX; Eco-Patent Commons Project; 

Patent Commons Project for open source 

software; etc. 

SERVIÇOS 

FINANCEIROS 

BASEADOS EM PI 

 Empréstimo 

garantido em PI 

 Fundo de 

investimento em 

inovação 

 Estruturação 

financeira 

baseada em PI 

 Investimentos em 

empresas de  PI 

intensiva, etc 

IPEG Consultancy BV; Innovation Network 

Corporation of Japan; Intellectual Ventures; 

Royalty Pharma; DRI Capital; Cowen 

Healthcare Royalty Partners; Paul Capital 

Partners; alseT IP; Patent Finance 

Consulting; Analytic Capital; Blueprint 

Ventures; Inflexion Point; IgniteIP; New 

Venture Partners; Coller IP Capital; Altitude 

Capital; IP Finance; Rembrandt IP Mgmt.; 

NW Patent Funding; Oasis Legal Finance; etc. 

Fonte: Functions and business models of IP specialist firms. Fonte: YANAGISAWA, T. and D. GUELLEC (2009), "The 

Emerging Patent Marketplace", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2009/09, OECD 

Publishing.. P 10-11 <http://www.oecd.org/science/scienceandtechnologypolicy/44335523.pdf 

  

http://www.oecd.org/science/scienceandtechnologypolicy/44335523.pdf
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CAPÍTULO 4 

: 

A BOLSA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Quanto ao novo mercado de direitos de propriedade intelectual, no 

capítulo anterior apresentamos alguns avanços. Leilões e corretores, ainda que de 

forma parcial, desafiaram a usual precificação arbitrária das transferências de 

tecnologia/criatividade. Agregadores defensivos passaram a proteger seus clientes 

de litígios ou licenciamentos forçados, possibilitando o investimento 

compartilhado em “carteiras-escudo”. Patent Trolls, de forma não muito 

amigável, tornaram ativos intelectuais em bens menos ilíquidos. Plataformas on-

line, por fim, aproximaram as duas pontas das transações. Todos os 

intermediários listados acima, buscam/buscaram, de um jeito ou outro, solucionar 

as falhas listadas por Ian David McLure78. Nem sempre, porém, obtiveram êxito. 

 

Apesar do malogro de várias plataformas on-line e da baixa 

porcentagem de vendas em muitos dos leilões realizados pela Ocean Tomo, 

acadêmicos e profissionais da área de propriedade intelectual reconhecem em 

coro as deficiências dos modelos como naturais a um mercado ainda em 

amadurecimento. Com efeito, o verdadeiro sucesso dos leilões diz quanto às 

perspectivas do novo mercado. Pela primeira vez, proporcionou-se a oportunidade 

de trazer cedentes/licenciadores e cessionários/licenciados de DPI para um 

ambiente comum e público, proporcionando transparência, visibilidade e 

publicidade.  

 

Sopesando-se os atropelos, enfim, é inequívoca a tendência de um 

mercado de PI mais robusto, transparente e líquido. A Bolsa de Propriedade 

Intelectual floresce neste ambiente.  

 

FIGURA 4.1 – MARCA REGISTRADA DA IPXI 

 

 
 

                                                
78 MCCLURE, Ian David. The value of efficiency and transparency in IP licensing: let the market 

decide. P 53-54.  
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4.1. A IPXI 

 

Financiada por um grupo de investidores dos EUA e da Europa, 

incluindo a CBOE Holdings, Inc. (Nasdaq: CBOE), empresa-mãe da Chicago 

Board Options Exchange (CBOE), Royal Philips Electronics (Philips) e Ocean 

Tomo, a Intelectual Property Exchange International – IPXI é a primeira 

instituição financeira do mundo especializada em licenciamento e comercialização 

não-exclusiva de direitos de PI.  

 

Seu modelo de negócio tem como objetivo possibilitar transações a 

preço de mercado, mediante contratos padronizados (ULRs), sempre com foco na 

transparência e eficiência.79 Deste modo, a IPXI se propõe a: 

 

1. Garantir transparência para o mercado de transações de DPI, 

incluindo a precificação, identificação de tecnologias 

comparáveis, taxa de adoção, bem como informações quanto 

ao contrato padrão; 

2. Garantir eficiência no licenciamento de patentes e 

transferência de tecnologia,  

3. Maximizar as oportunidades de licenciamento e acesso ao 

mercado de tecnologia, incluindo usuários menores os quais de 

outro modo não seriam eficientemente abarcados; 

4. Oferecer aos licenciados amplo acesso a patentes de qualidade 

a preço de mercado e termos padronizados. 

5. Acelerar a inovação, fornecendo informações mais completas 

para a gestão de bens intelectuais e P&D quanto ao valor e 

adoção das tecnologias; 

6. Auxiliar os proprietários de DPI com a monetização de suas 

carteiras, rentabilizando o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento e, desta forma, criando um ciclo contínuo de 

inovação o qual irá resultar em benefícios sociais; 

7. Oferecer um  mercado secundário e de opções, permitindo que 

as empresas que operacionalizam tecnologias gerenciem risco 

e acobertem-se de infrações; 

8. Ofertar um meio eficiente e acessível ao cumprimento dos 

DPI, reduzindo assim o risco de litígio e indenizações 

excessivas. 

                                                
79 IPXI. Media room kit. http://www.ipxi.com/system/files/IPXI%20Media%20Kit%2011-27-

2012.pdf Acesso em: 24 jan. 2013. 

http://www.ipxi.com/system/files/IPXI%20Media%20Kit%2011-27-2012.pdf
http://www.ipxi.com/system/files/IPXI%20Media%20Kit%2011-27-2012.pdf
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Devemos ressaltar, desde já, a limitação deste capítulo quanto aos 

por menores. Tratando-se de instituição recente, carecemos de maiores detalhes. 

É o caso do ULR Contract Market Rulebook, que – até então – apenas foi 

disponibilizado para associados fundadores. De todo modo, há informação 

suficiente para a compreensão de seu modelo de negócio. É o que passamos a 

estudar. 

 

4.1. Contratos ULRs e Modelo de Negócio 

 

Como delineado em nossa introdução, a proposta da IPXI consiste na 

negociação pública de títulos ULR: Unit License Rights. Cada ULR garante ao 

seu comprador o direito de aplicar uma pré-determinada unidade de tecnologia 

na fabricação ou venda de um produto final.  Assim, dado que para a produção de 

um bem x é necessária a tecnologia patenteada Px, para a produção, importação 

ou venda de 100x, o empresário interessado deverá adquirir 100 Títulos ULR(Px). 

Por exemplo: para fabricar uma lanterna de um carro deverá o industrial utilizar 

dois determinados processos químicos, devidamente patenteados (patente X e 

patente Y); assim, para produzir 1000 lanternas, o fabricante deverá adquirir 

1000 hipotéticos títulos ULR (X,Y) ou 1000  ULR (X) e 1000 ULR (Y), a depender 

se as patentes estão arranjadas em um único título ou em mais de um. 

 

Os contratos ULRs serão negociados publicamente a preço de 

mercado mediante licenças não-exclusivas e não-discriminatória. Contratos 

padronizados (Vide Quadro 4.1) também facilitarão a negociação, permitindo 

encarar os direitos de propriedade intelectual listados sob Contrato ULR tais 

como commodities intelectuais. Por fim, o mercado secundário também teria vez 

na IPXI, garantindo a maior liquidez aos bens.  

 

Conforme se depreende do capítulo segundo, um grande diferencial 

dos títulos ULR é tornar o ativo intelectual em um bem de clube. Soma-se a isto o 

fato em que se permite monetizar o desenvolvedor e reduzir atritos de transação. 

Desta forma, o valor para aquisição do direito de uso de uma propriedade 

intelectual quando negociada mediante contratos  ULRs tende a ser menor que 

uma aquisição um-a-um. Podemos sistematizar estas razões da seguinte forma: 

 

1. Custo de Desenvolvimento Compartilhado: Mediante ULRs 

o valor é compartilhado entre os diversos interessados, enquanto 

numa transferência convencional todo o custo de 

desenvolvimento da propriedade intelectual é repassado ao único 

cessionário/licenciado; 
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2. Histórico público de transações: Com a publicidade das 

transações, tal qual no mercado de ações, potenciais compradores 

se basearão no histórico dos valores de compra e venda para 

realizarem novas ofertas; 

 

3. Redução de custos de localização de potenciais 

interessados: Custos para se localizar potenciais cessionários ou 

licenciados será reduzido, uma vez que os produtos estarão 

ofertados publicamente em mercado organizado e especializado; 

 

4. Internalização de custos de diligência: Custos com diligência 

serão internalizados durante a triagem e listagem dos novos 

contratos ULR, sendo de responsabilidade do comitê gestor da 

bolsa realizar as due dilligences, garantindo a validade do bem 

transacionado; 

 

5. Liquidez e mercado secundário: O bem se torna líquido e 

negociável graças ao mercado secundário, evitando advogados, 

auditores ou maiores custos; 

 

6. Redução de custos de acompanhamento: como o contrato é 

quantificado pelo número de produtos adicionados ao mercado, 

resta simplificado o acompanhamento de patentes de processos. 

 

7. Preço orbita valor de congestionamento: ativos intelectuais 

não raramente são quase-rivais, havendo portanto uma relação 

entre o número de beneficiados e sua utilidade. Nestes casos, em 

um mercado secundário transacionado mediante pregão, o preço 

de compra dos contratos ULR tende a flutuar na órbita do ponto 

de congestionamento. Longe do congestionamento, o valor do 

título é reduzido. Ao ultrapassá-lo, seu preço se elevará. Tende-

se, desta forma, a se aproximar do aproveitamento ótimo do ativo 

intelectual. 

  

Ademais, uma projeção bastante plausível é o surgimento de 

derivativos de ULR. Se uma determinada empresa é constrangida a adquirir uma 

determinada licença para evitar um litígio, não será necessário o licenciamento 

cruzado ou a aquisição defensiva. Derivativos como uma Opção de Compra de 

Contrato ULR garantiria a defesa da empresa na hipótese de se concretizar um 

litígio. Algo como um “hedge intelectual”.  
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O contrato ULR, como exposto no quadro abaixo, inclui as seguintes 

cláusulas: a) descrição geral; b) indicação de uma ou mais patentes; c) restrições (  

por exemplo: aplicação em certas regiões ou forma de vendas secundárias); d) 

direitos de uso do emissor; e) cobertura da unidade; f) quantidade total ofertada; 

g) termo de licenciamento (se até exportação, até o consumo etc); h) modelo de 

pregão; i)  gravames/ônus; j) valores; k) data da próxima oferta. 

 

 

QUADRO 4.1 - MODELO DE CONTRATO ULR 

 

USP X,XXX,137 A/B/C 

General Description: USP X,XXX,137 A/B/C Valve Seat Insert 

Patent(s): 
USP X,XXX,137 and continuations, continuations-in-part and foreign 
counterparts 

Field of Use: All 

Restrictions: All secondary sales through IPXI® 

Issuer Right to Use: Yes including all subsidiaries 

Unit Basis: Each ULR contract covers one automotive or light truck engine 

Total Offered Qty: 50 million license units offered in 10 unit lots 

Term of License: Until consumed 

Opening: Dutch Auction (50% minimum quantity & price) 

Encumbrances: Third Party License(s) 

IPXI Price Banding: +/- 20% 

Amnesty: Full 

Tranches 

U137A: 10 million ULR 
contracts $0.50 per unit 

U137B: 10 million ULR 
contracts $0.75 per unit 

U137C: 30 million ULR 
contracts $1.00 per unit 

Follow-on Offerings Through Term (2017) 

50 million ULR contracts each Deemed Market Price 

 

Fonte: <http://www.ipxi.com/products/ulr/contract-specs. Acessado em 22 de jan. 2013. 

 

 

O ciclo do Contratos ULR está estimado em 151 dias, iniciando-se da 

submissão dos documentos de cenário de oferta e finalizando com sua negociação 

no mercado secundário (Vide Quadro 4.2). A partir de então, cumprirá ao Comitê 

da IPXI realizar a triagem, retirando patentes inválidas ou de má qualidade, bem 

como realizando as devidas diligências. 

http://www.ipxi.com/products/ulr/contract-specs
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QUADRO 4.2 CICLO DOS CONTRATOS ULR 

 

Time Period Task 

Day 1 Submit formal Offering Scenario Document 

Day 2 – 30 
IPXI

®
 internal review 

Review OS Document for preliminary acceptance or rejection by the Selection Committee 

Day 30 
Preliminary acceptance of OS Document by the Selection Committee and execution of 
Submission Agreement 

Days 31 – 90 

Initiate pre-marketing activities 

Preliminary Offering Memorandum and Selection Committee findings available for 
Exchange Member review and comment 

Use of external parties to further evaluate, including prior art search and valuation 

Assess all comments and reports 

Final modification of OS Document, followed by its final assessment 

Day 90 

Final decision regarding acceptance or rejection of preliminary Offering Memorandum 

Commitment fee is due and payable 

Grant of exclusive license option of relevant IP to IPXI Holdings 

Days 91 -150 
Form Special Purpose Vehicle (Issuer) 

Market Authorized Product (Roadshow) 

Day 150 Exclusive License entered into by Issuer 

Day 151 Initial Offering effective 

Day 152 Secondary Market opens 

 

Fonte: <http://www.ipxi.com/products/ulr/lifecycle. Acessado em 22 de jan. 2013. 

 

 

 

4.3. Análise da IPXI 

 

Ao analisarmos o perfil desta Bolsa de Propriedade Intelectual, 

podemos averiguar alguns pontos críticos. O primeiro diz quanto a sua 

credibilidade. Atrair bons vendedores é fundamental para que se desperte 

interesse em bons compradores e vice-versa. Esta questão foi a principal 

responsável pelo insucesso das plataformas on-line e leilões descritos no capítulo 

terceiro. Desta maneira, é válida a crítica de HAGIU e YOFFIE: 

 

“To become a successful intermediary in almost any context, 

firms must overcome the chicken-and-egg problem inherent in 

attracting both buyers and sellers – neither side will show up 

if the other doesn’t. This is the primary reason that most 

online IP platforms have been discontinued: they failed to 

attract significant interest on either side of the market. It also 

proved to be a major issue with Ocean Tomo’s live auctions: 

http://www.ipxi.com/products/ulr/lifecycle
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they never achieved sufficient scale to convince buyers and 

sellers that they would become an important marketplace for 

trading IP (in contrast with, say Christie’s and Sotheby’s, 

which have built a reputation with art sellers that they will 

attract a critical mass of buyers at every auction and vice 

versa). Not only did Ocean Tomo’s auctions end up depending 

on a very small number of buyers, but the buyers had to 

worry about adverse selection. If patents were truly valuable, 

inventors could raise VC funding to create a company around 

their IP, create licensing deals with manufacturing 

companies, directly incorporate the IP in a product, or assert 

it directly. Hence many buyers would assume that patents 

found at auctions were of modest value or uncertain 

quality”.80 

 

A IPXI buscou contornar o dilema quanto ao prestígio garantindo 

uma ampla lista de membros associados, incluindo universidades, centros de 

pesquisa, desenvolvedores, intermediários, escritórios de advocacia e grandes 

empresas. Isto resta evidente na Tabela 4.1 abaixo. 

 

 

TABELA 4.1 –MEMBROS 

 

 
 

 

 

Outro ponto relevante de nota diz quanto às ofertas. O número 

limitado de ULRs ofertadas pode ser um entrave a uma eventual super-

exploração das patentes. Seria, neste caso, legítima uma antecipação na data de 

uma próxima oferta? Acreditamos que qualquer eventual nova oferta de ULR 

deveria recompensar diretamente os portadores de títulos ainda não consumidos, 

                                                
80 HAGIU Andrei; YOFFIE, David. Op Cit.. P 16. 
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garantindo-lhes inclusive o direito de preferência à aquisição. Isto deve ser objeto 

de regulação do ULR Contract Market Rulebook. 

 

Por último, é de se observar que, segundo os regulamentos da IPXI, 

é possível a oferta de títulos ULRs baseados em patentes alheias à jurisdição 

americana. Nestes casos, nada mais cauteloso que garantir um compromisso de 

arbitragem no próprio Contrato ULR.  



Página 55 de 76 

CAPÍTULO 5 

: 

A INTRODUÇÃO DO MODELO IPXI NO BRASIL 

 

 

5.1. A Propriedade Intelectual na Periferia do Capitalismo 

 

O novo mercado de propriedade intelectual, objeto maior desta 

monografia, toma como cenário os Estados Unidos. Com algum esforço também 

Reino Unido, Japão ou algum outro país central. Resta-nos, portanto, a questão: 

este novo mercado é possível no Brasil e demais países emergentes? O ambiente 

em nosso país é propício ao mercado de propriedade intelectual? 

 

No que tange aos ativos intelectuais, para melhor compreendermos o 

cenário brasileiro, analisaremos adiante dois trabalhos. O primeiro, “A Evolução 

da Participação dos BRICS no Registro de Propriedade Intelectual e 

Investimentos em P&D”, elaborado pela BRICS Policy Center 81 . E segundo, 

“Measuring Momentum – The GIPC International IP Index”, índice que busca 

mensurar os sistemas nacionais de propriedade intelectual.82  

 

Longe de nos focarmos na análise dos tratados ou legislações pátrias 

– como o TRIPS e a Lei de Propriedade Industrial, normas estas objeto de vasta 

bibliografia – adiante apontaremos alguns dados que nos ajudam a compreender 

o grau de maturidade do cenário brasileiro: a) investimento em P&D comparado 

ao PIB, em contraposição à respectiva origem dos recursos; b) número de 

depósitos de patentes; c) enforcement dos DPI; d) cultura anti-mercado; e, por fim, 

e) alguns pontos críticos. 

 

5.1.1. Investimentos em P&D 

 

Como é evidente, os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento 

são o marco inicial do mercado de propriedade intelectual. Antes de qualquer 

proteção ou negociação, há primeiro de existir o que se proteger ou negociar. De 

tal modo, não há como se perquirir sobre a economia intelectual de um país sem 

antes saber qual o impacto dos seus investimentos em P&D. 

                                                
81  BRICS Policy Center, A Evolução da Participação dos BRICS no Registro de Propriedade 

Intelectual e Investimentos em P&D . Disponível em: http://bricspolicycenter.org/homolog/ 

uploads/trabalhos/4034/doc/1951390816.pdf Acesso em: 24 jan. 2013. 
82 GIPC. Measuring Momentum – The GIPC International IP Index. Disponível em:  

http://www.theglobalipcenter.com/measuring-momentum-the-gipc-international-ip-index/ Acesso 

em: 24 jan. 2013. 

http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/4034/doc/1951390816.pdf
http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/4034/doc/1951390816.pdf
http://www.theglobalipcenter.com/measuring-momentum-the-gipc-international-ip-index/
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Segundo estudo do BRICS Policy Center, o Brasil não se mostra um 

grande investidor em P&D. No ano 2000 investiu apenas 1,02% de seu PIB na 

área de P&D. Em 2008, 1,08%. Os Estados Unidos, em comparação, investiram 

no ano 2000 2,71% do seu PIB em P&D. Em 2005, 2,57%. Em 2008, mesmo com a 

crise financeira, 2,79% do seu PIB foram alocados em P&D. 

 

 

TABELA 5.1 – PORCENTAGEM DE  

GASTOS COM P&D COM RELAÇÃO AO PIB 

 

País 2000 2005 2008 

África do Sul N/A 0,9% 0,92% 

Brasil 1,02% 0,97% 1,08% 

China 0,9% 1,32% 1,47% 

Índia 0,77% 0,78% N/A 

Rússia 1,05% 1,07% 1,05% 

EUA 2,71% 2,57% 2,79% 

Alemanha 2,45% 2,49% 2,5% 

 
Fonte: UNESCO Science Report, 2010, apud BRICS Policy Center, A Evolução da Participação 

dos BRICS no Registro de Propriedade Intelectual e Investimentos em P&D . Disponível em: 

<http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/4034/doc/1951390816.pdf Acessado em 

23 jan. 2013 P 9. 

 

Mais alarmante, contudo, é a origem dos investimentos em P&D do 

Brasil. Enquanto nos EUA a maior parte dos recursos tem como origem o setor 

empresarial, no Brasil permanecemos dependentes de investimentos estatais. Em 

2000, o empresariado foi responsável por 69,4% dos recursos em P&D, enquanto o 

estado arcou com apenas 25,8%. Em 2005 e 2008, a participação da iniciativa 

privada continuou suplantando os investimentos governamentais: em 2005, 

64,3% dos gastos; e 67,3%, em 2008. Enquanto isso, no Brasil, o governo foi 

responsável por 54,1%, 49,7% e 54%, respectivamente em 2000, 2005 e 2008. 

 

A origem dos recursos diz muito quanto ao amadurecimento do 

mercado. A pequena participação da iniciativa privada demonstra que o setor de 

P&D não tem tido produtividade ou rentabilidade suficiente para concorrer com o 

Estado ou empresários estrangeiros. No melhor dos cenários, o investimento em 

inovação não tem sido prioridade do empresariado brasileiro. Há de se questionar 

o porquê. Tributação, burocracia, descumprimento das leis? 

 

Para melhor análise, colacionamos a tabela comparativa: 

 

http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/4034/doc/1951390816.pdf
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TABELA 5.2 – FONTES DE GASTOS EM P&D  

 

País 
Estado Setor Empresarial 

2000 2005 2008 2000 2005 2008 

África do Sul N/A 38,2% N/A N/A 43,9% N/A 

Brasil 54,1% 49,7% 54% 44,7% 48,3% 43,9% 

China 33,4% 26,3% 23,6% 57,6% 67% 71,7% 

Índia 82% 69,9% N/A 18% 30,4% N/A 

Rússia 54,8% 61,9% N/A 32,9% 30% N/A 

EUA 25,8% 30,2% 27,1% 69,4% 64,3% 67,3% 

Alemanha 31,4% 30,2% 28,4% 69,4% 64,3% 67% 

 
Fonte: UNESCO Science Report, 2010, apud BRICS Policy Center, A Evolução da Participação 

dos BRICS no Registro de Propriedade Intelectual e Investimentos em P&D . Disponível em: 

<http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/4034/doc/1951390816.pdf Acessado em 

23 jan. 2013 P 10. 

 

5.1.2. Depósito de Patentes 

 

Decorrente do investimento em P&D, outro dado relevante é o 

número de depósitos de pedidos de patente. Em seu território, nacionais podem 

depositar patentes no escritório competente, como o nosso INPI. No âmbito 

internacional, não raramente é de interesse do empresariado garantir sua 

exclusividade perante o USPTO, escritório de marcas e patentes americano. 

 

Quanto a isto, percebe-se nitidamente o retardamento brasileiro. Em 

2000, apenas 5% dos pedidos de patente em todo o globo tinham como depositante 

um dos BRICS. Em 2009, este valor aumentou para 15%. Ainda assim, a 

participação do Brasil, na totalidade dos BRICS, reduziu de 6% para 2%, 

sombreado pelo avanço chinês – 83% dos BRICS em 2009.  

 

No mercado americano, talvez o mais relevante, é quase nula a 

participação dos BRICS. Em 2000, os países emergentes foram responsáveis por 

0,30% dos depósitos perante o USPTO. Em 2009, este valor aumentou para ainda 

tímidos 2%. Novamente, contudo, o Brasil reduziu sua participação entre os 

BRICS. Atrás de todos os demais, a exceção da África do Sul, os depósitos 

brasileiros em solo americano reduziram percentualmente de 16% para 4%,. 

Vejamos os gráficos abaixo. 

 

 

  

http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/4034/doc/1951390816.pdf
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GRÁFICO 5.1 –DEPÓSITOS NACIONAIS DE PATENTES  

 

 

OMPI 2000 
 

 

 
 

 

GRÁFICO 5.2 – DEPÓSITOS NACIONAIS DE PATENTES 
 

OMPI 2009 
 

 
 

 

 

 

Fonte: <http://www.wipo.int/ipstats/en/statistcs/country_profile. Acessado em 23/01/2013. 
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GRÁFICO 5.3 –PARTICIPAÇÃO DOS BRICS NOS DEPÓSITOS 

NACIONAIS DE PATENTES  

 

 

OMPI 2000 
 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 5.4 – PARTICIPAÇÃO DOS BRICS NOS DEPÓSITOS 

NACIONAIS DE PATENTES 

 

OMPI 2009 
 

 
 

Fonte: <http://www.wipo.int/ipstats/en/statistcs/country_profile. Acessado em 23/01/2013. 
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GRÁFICO 5.5 –DEPÓSITO DE PATENTES NOS EUA 

 

 

USPTO 2000 
 

 

 
 

 

GRÁFICO 5.6 – DEPÓSITO DE PATENTES NOS EUA 
 

USPTO 2009 
 

 
 

 

 

 

Fonte: <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/apat.pdf.Acessado em 23/01/2013.  
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GRÁFICO 5.7 –DEPÓSITO DE PATENTES DOS BRICS NOS EUA 

 

 

USPTO 2000 
 

 

 
 

 

GRÁFICO 5.8 – DEPÓSITO DE PATENTES DOS BRICS NOS EUA 
 

USPTO 2009 

 

 
 

 

 

Fonte: <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/apat.pdf. Acessado em 23/01/2013. 
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Em suma, no quesito inovação, em termos quantitativos, resta 

evidente que o Brasil não tem avançado na mesma proporção que os demais 

países emergentes. A China, por outro lado, tem tido relevantes aumentos no 

número de depósitos de patente. 

 

5.1.3. Enforcement 

 

À rarefeita indústria da inovação brasileira, somam-se as 

dificuldades em se efetivar os direitos de propriedade intelectual. Segundo estudo 

publicado pela GIPC – Global Intellectual Property Center, em um índice de 0 a 

1, confere-se ao Brasil uma pontuação de 0.44 pontos, no que tange o combate à 

pirataria e contrafação. Neste mesmo ranking, China tem pontuação 0 e Estados 

Unidos 0.88. 

 

A pontuação, cumpre-nos informar, é uma média de três outros 

índices: 1) GTRIC-e, calculado pela OCDE; 2) ranking anual de pirataria de 

softwares, calculado pela BSA – Business Software Alliance; e 3) a medição de 

pirataria musical da IFPI –International Federation of the Phonographic 

Industry. Sem prejuízo à validade do índice, há de se equalizar as dificuldades em 

mensurar atividades ilícitas.  

 

 

Tabela 5.3 Índice de Pirataria e Contrafação GIPC 

 

País BSA IFPI GTRIC-e Pontuação 

 
Pirataria em 

Softwares 

Pontua

ção da 

GIPC 

Taxa de 

pirataria 

fonográfic

a 

Pontuação 

da GIPC 

Ranking 

do país 

Pontuaçã

o da GIPC 
 

Austrália 23% 0,33 
Menos que 

10% 
0,33 104/134 0,33 1 

Brasil 53% 0,11 25-50% 0,11 98/134 0,22 0,44 

Canadá 27% 0,22 
Menos que 

10% 
0,33 113/134 0,33 0,88 

Chile 61% 0,11 
Mais que 

50% 
0 124/134 0,33 0,44 

China 77% 0 
Mais que 

50% 
0 1/134 0 0 

Índia 63% 0,11 
Mais que 

50% 
0 48/134 0,11 0,22 

Malásia 53% 0,11 25-50% 0,11 17/134  0,22 

México 57% 0,11 
Mais que 

50% 
0 107/134 0,33 0,44 

Rússia 63% 0,11 
Mais que 

50% 
0 77/134 0,22 0,33 

Reino Unido 26% 0,22 
Menos que 

10% 
0,33 97/134 0,22 0,77 
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EUA 19% 0,33 
Menos que 

10% 
0,33 95/134 0,22 0,88 

 

Fonte: GIPC. Measuring Momentum – The GIPC International IP Index. Disponível em:  

<http://www.theglobalipcenter.com/measuring-momentum-the-gipc-international-ip-index/ 

Acessado em 23 de jan. 2013. P. 18. 

 

Note-se que o índice utiliza sobretudo dados referentes a direitos 

autorais. Ocorre que, no Brasil, a aplicação de invenções patenteadas ainda é 

bastante restrita aos maiores agentes de mercado, reduzindo-se o índice de 

contrafação. A pontuação brasileira, porém, se não chega ao nível  abissal  da 

chinesa, está longe do score dos países de alta renda per capta, como Reino 

Unido, EUA e Austrália. 

 

5.1.3. Cultura Legiferante  

 

Merece breve comentário, ainda, um contraponto entre a prática de 

mercado americana e a cultura legiferante brasileira. Nos Estados Unidos, vimos 

que o surgimento de um intermediário aparentemente nocivo –, como os patent 

trolls – desencadeou o surgimento de uma série de novos players, a fim de 

equalizar sua ofensividade. A ordem espontânea do mercado 83 , deste modo, 

permitiu que empresas auxiliem-se mutuamente formando defensive agreggators.  

 

No Brasil, contudo, acreditamos ser improvável o desenvolvimento 

de um ecossistema de intermediários intelectuais. Ocorre que a cultura 

legiferante impossibilita que o mercado, em sua ordem espontânea, desenvolva 

seus “anti-corpos” (como os defensive agreggators). haveria um entrave político-

legal a fim de solucionar todas as demandas na seara para-econômica.  

 

5.1.4. Outros Pontos Críticos  

 

De forma geral, a fim de encerrarmos a breve análise quanto ao 

ambiente de negociação de ativos intelectuais no Brasil e países periféricos, 

observa-se alguns tópicos críticos quanto a robustez do Sistema de Propriedade 

Intelectual brasileiro. 

 

1. Patenteabilidade de invenções implementadas em 

computador: O artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial nº 

9279/96 veda a patenteabilidade a "programas de computador per 

si". O INPI remete à Lei de Softwares nº 9609/98, a qual garante 

                                                
8383 Vide http://www.ordemlivre.org/2009/10/hayek-e-a-ideia-de-ordem-espontanea/. Acesso em: 24 

jan. 2013. 

 

http://www.theglobalipcenter.com/measuring-momentum-the-gipc-international-ip-index/
http://www.ordemlivre.org/2009/10/hayek-e-a-ideia-de-ordem-espontanea/
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proteção mediante direitos autorais. Entretanto, nos últimos anos 

houve concessão de patentes referente a invenções 

implementadas em computador, possibilitando certa insegurança 

jurídica. Esta questão exclui o Brasil parcialmente do mercado de 

patentes. 

 

2. Justiça e transparência no licenciamento compulsório de 

patentes: a Lei de Propriedade Industrial prevê o licenciamento 

compulsório de patentes para casos de emergência em saúde 

pública sem implicar necessariamente em contraprestação 

comercial. Este dispositivo é utilizado para negociação com 

farmacêuticas estrangeiras para barganhar menores valores, sob 

a ameaça de se produzir uma versão genérica do medicamento. 

 

3. ANVISA e anuência prévia: a concessão de patentes para 

produtos e processos farmacêuticos depende da prévia anuência 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não obstante, 

restam incertos os mecanismos de aprovação da agência. 

 

4. Backlog de Patentes e morosidade na concessão: estima-se 

entre 8 e 10 anos o backlog de patentes no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial. Ademais, o tempo de precessamento dura 

em torno de 5.4 anos. 

 

Em resumo, no Brasil, como nos demais países periféricos do 

capitalismo, há um sistema de propriedade intelectual imaturo. Embora haja 

legislação específica (Lei de Direitos Autorais, Lei de Softwares, Lei da 

Propriedade Industrial, entre outras), órgão administrativo próprio (INPI) e uma 

economia crescente, há – por outro lado – um ecossistema primário com uma 

cultura de desrespeito à propriedade intelectual, baixa inovação, grande lentidão 

e burocracia, bem como poucos intermediários. Os problemas acima apontados, 

sem dúvida, são desafios a serem vencidos. 

 

5.2. IPXI, CVM e Mercado Financeiro 

 

Feita a fotografia do cenário brasileiro de ativos intelectuais, 

mostra-se relevante conhecer a viabilidade da IPXI sob um segundo enfoque: o da 

regulação pelo mercado financeiro. Desta feita, antes de tudo, devemos nos 

responder: contratos ULR são valores mobiliários? Ocorre que, se um 

determinado título for considerado valor mobiliário, sua emissão e negociação 

públicas estarão sujeitas às normas e a fiscalização da CVM 

 



Página 65 de 76 

Para responder se ULRs são ou não valores imobiliários, remetemo-

nos à análise interpretativa pela qual a Suprema Corte americana buscou definir 

security em SEC v. W.J. Howey Co84 . Esta abordagem ficou conhecido pela 

doutrina americana como Howey Test. 

 

O conceito de valor mobiliário, em Howey, deve abranger "qualquer 

contrato, negócio ou arranjo por meio do qual uma pessoa investe seu dinheiro em 

um empreendimento comum e espera receber lucros originados exclusivamente dos 

esforços do empreendedor ou de terceiros". 85  São, portanto, cinco elementos 

comum a todos os valores mobiliários:: 

 

a) o investidor deve entregar seu dinheiro a outro com o 

propósito de fazer um investimento; 

b) o investimento deve ter caráter coletivo, ou seja, vários 

investidores devem realizar um investimento em comum; 

c) o investimento deve ser feito com a expectativa de lucro ou 

benefício futuro, cujo conceito é interpretado de maneira 

ampla, de forma a abarcar qualquer tipo de ganho;  

d) o lucro (ou melhor, benefício futuro) deve ter origem 

exclusivamente nos esforços do empreendedor ou de terceiros, 

que não o investidor; e 

e) pouco importa se ele é um contrato, conjunto de contratos ou 

título, uma vez que a natureza do instrumento é irrelevante.86 

 

A definição se os Contratos ULR são valores mobiliários, ou não, 

delimita se estão sujeitos à regulação e fiscalização da CVM, conforme a Lei 

6.385/76. Desta forma, no Brasil, o Howey Test foi incorporado no inciso IX do 

Art. 2º da Lei 6.385/76, sendo aplicado pela CVM ao apreciar os Certificados de 

Depósito Bancário (Processo Administrativo CVM nº RJ 2007/11593), os 

Certificados de Potencial Adicional de Construção – os CEPACs ( Processo 

Administrativo CVM nº RJ 2003/499) e os Reduções Certificadas de Emissão, 

popularmente conhecido como créditos de carbono (Processo Administrativo CVM 

Nº RJ 2009/6346.  

 

                                                
84  Resumo de SEC v. W.J. Howey Co em CASELAW, Disponível em: 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=328&invol=293 Acesso em 24 jan. 

2013. 
85 Idem, Op Cit.. 
86  CVM. Processo CVM nº RJ2007/11.593 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/ 

descol/respdecis.asp?File=5730-0.HTM. Acesso em: 24 jan. 2013. 

 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=328&invol=293
http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=5730-0.HTM
http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=5730-0.HTM
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De fato, a interpretação se o Contrato ULR é ou não um valor 

mobiliário é sutil. Caso se compreenda que o benefício futuro é o simples direito 

de utilizar a tecnologia licenciada, de fato, sua origem é o esforço exclusivo do 

emissor da ULR. Por outro lado, se se entende que o lucro vindouro ocorrerá em 

virtude da rentabilização sobre a aplicação da tecnologia, passa-se a considerar 

também o esforço do investidor.  

 

De um modo ou de outro, tendemos a acreditar que a CVM 

perceberia os Contratos ULR como valores mobiliários. Sendo uma security, a 

constituição de uma IPXI brasileira seria regulada pelas Resoluções 2.690/2000 e 

2.709/2000, ambas do BV, bem como pela Instrução Normativa CVM 461/2007. 

Estas normas disciplinam a nova constituição, a organização e o funcionamento 

das bolsas de valores no país.87 

 

Se o reconhecimento como valor mobiliário garante à Bolsa de 

Propriedade Intelectual um caráter institucional, também lhe impõe maiores 

deveres e restrições. Uma das restrições diz quanto à natureza societária do 

emissor da ULR. Conforme o direito nacional, o emissor de valores mobiliários 

deve estar organizado sob a forma de sociedade anônima, ressalvadas as exceções 

previstas na Instrução CVM 480/2009. De tal modo, restaria frustrado um dos 

objetivos da IPXI: garantir a monetização de pequenos desenvolvedores, em regra 

pessoas naturais ou sociedades limitadas. 

 

Enfim, sob a perspectiva da regulação financeira, não há maiores 

empecilhos para a constituição de uma Bolsa de Propriedade Intelectual no 

Brasil. Contudo, o excesso regulatório deste país pode, em uma perspectiva 

pessimista, anular os efeitos benéficos propostos. Sobretudo quanto ao acesso ao 

mercado pelo grande público. 

 

5.4. IPXI, CADE e Regulação Anti-truste 

 

Inspirada pelo Sherman Act, a Lei nº 8.884/94, tem como escopo a 

proteção contra o abuso do poder econômico e restrições à concorrência. 88 

Conforme seus artigos 20, 21 e 54 é de competência do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica – CADE exercer o controle antitruste sobre os contratos de 

                                                
87  FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro – Produtos e Serviços. 18ª edição. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2010. P. 692. 
88 TIMM, Luciano Benetti. Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia no 

Brasil: intersecção da propriedade intelectual com o direito antitruste. Disponível em: 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/premios/SEAE/arquivos/monografias_2008/Categoria_Prof

issionais/T1/3L/PREMIO_SEAE_MONOGRAFIA.pdf. Acesso em: 24 jan. 2013. 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/premios/SEAE/arquivos/monografias_2008/Categoria_Profissionais/T1/3L/PREMIO_SEAE_MONOGRAFIA.pdf
http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/premios/SEAE/arquivos/monografias_2008/Categoria_Profissionais/T1/3L/PREMIO_SEAE_MONOGRAFIA.pdf
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transferência de tecnologia, como a exploração de patente, uso de marcas ou  

importação de tecnologia. 

 

Considerando a competência do CADE, tanto a oferta quanto a 

aquisição hipotéticas de ULRs estariam sujeitas a intervenção do CADE. Durante 

a emissão, há sempre a possibilidade do emissor definir cláusulas restritivas em 

seu Contrato ULR Padrão. Desta feita, colacionamos algumas cláusulas 

restritivas que são alvos em potencial da lei anti-truste, conforme descritas por 

Luciano Timm:89 

 

a) GRANT-BACK: cláusula em que o licenciado se compromete a 

ceder os diretos em relação a qualquer melhoria introduzida 

na tecnologia negociada; 

 

b) POST EXPIRY: cláusula que veda o uso de tecnologia após a 

expiração do prazo contratual;  

 

c) NO CHALLENGE: veda licenciado a questionar a validade 

dos direitos de propriedade intelectual objeto do contrato  

 

d) TYING ARRANGEMENTS: compele o licenciado a adquirir 

do licenciante bens ou serviços vinculados ao objeto principal 

do contrato. 

 

e) NON-COMPETITION CLAUSES: proibição ou de restrição 

à concorrência  

 

f) FIELD-OF-USE RESTRICTIONS: limitação de propósitos 

pelos quais o licenciado pode explorar a tecnologia licenciada; 

 

g) PACKAGE LICENSE: licença conjunta, na mesma 

transação, para explorar dois ou mais direitos de propriedade 

intelectual separados; 

 

h) EXPORT RESTRICTIONS: limitação ao uso da propriedade 

intelectual com fins de exportação 

 

i) POOLING PATENTS: acordo em que dois ou mais players 

compartilham tecnologia proprietária 

 
                                                
89 Idem, Op Cit.. P. 67. 
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Muito embora compreendamos que o abuso econômico deve ser 

coibido em favor da livre concorrência, há de se admitir que, por vezes, há apenas 

duas opções ao licenciante: restringir o licenciamento (como os das cláusulas 

acima descritas) ou não licenciar sua tecnologia. Assim, impedir restrições é 

também impedir o licenciamento ao licenciado. 

 

Por fim, concluímos que a margem de intervenção do CADE na seara 

dos contratos de transferência de tecnologia é outro fator alarmante para uma 

hipotética IPXI brasileira. O grau de intervencionismo pautará a sua viabilidade 

econômica e, consequentemente, seu sucesso. 
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CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, apresentamos a evolução do conceito de Economia da 

Informação. Demonstramos também o crescente protagonismo dos ativos 

intangíveis na sociedade pós-industrial. Apresentamos um mundo em que bits 

são tão ou mais relevantes que átomos. 

 

Em nosso segundo capítulo, buscamos evidenciar as diferenças entre 

bens da informação, bens ou propriedades intelectuais e direitos de propriedade 

intelectual. Em seguida, trouxemos algumas propriedades dos bens da 

informação: a) produção cumulativa; b) não-exclusividade ontológica; c) diferentes 

graus de rivalidade. Enfim, nesta mesma seara, diferenciamos a gestão da 

informação enquanto bem público ou comum, bem privado e bem de clube. Neste 

sentido, indicamos a maior eficiência dos modelos de clube. 

 

Ao terceiro capítulo, apontamos a ineficiência do modelo 

convencional de transferência de tecnologia, para então apresentar o 

desenvolvimento de um mercado emergente de propriedade intelectual. Listamos, 

assim, alguns novos intermediários: patent trolls, defensive agreggators, fundos 

de investimento e corretores especializados em direitos de propriedade 

intelectual, formadores de mercado on-line e leilões públicos especializados em 

ativos intelectuais. Traçamos, enfim, um quadro de como estes novos 

intermediários pretendem garantir maior liquidez, transparência, menores custos 

de transação ao mercado de propriedade intelectual. 

 

Uma vez caracterizado o cenário de um mercado em 

amadurecimento, no quarto capítulo pincelamos um novo modelo de negócio para 

a transação de ativos intelectuais: a IPXI – Intelectual Property Exchange 

International. Expusemos como esta “Bolsa de Propriedade Intelectual” 

transaciona unidades de licenciamento, os contratos ULR. Algo próximo a uma 

commodity tecnológica. 

 

Em nosso quinto e último capítulo, tentamos descobrir se o Brasil 

está pronto para receber uma Bolsa de Propriedade Intelectual. Percebemos, 

contudo, um cenário pessimista quanto aos Direitos de Propriedade Intelectual. 

Constatamos um país com relativamente pouca inovação e muitas leis.  

 

Desta forma, citamos alguns pontos críticos do nosso cenário de 

ativos intelectual. En passant, indicamos os riscos quanto à interpretação da 

ANVISA para as patentes farmacêuticas, da CVM quanto a natureza de valor 

mobiliário das ULRs, do CADE  quanto a regularidade das restrições em 

contratos de transferência de tecnologia. 
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Concluímos, enfim, com algumas poucas certezas e várias dúvidas. 

Estamos certos quanto ao papel fundamental da propriedade intelectual para o 

desenvolvimento de uma economia. Certos quanto ao papel crucial dos 

intermediários como redutores dos custos de transação e, desta forma, 

catalisadores da inovação. Incertos, contudo, quanto ao futuro do mercado de 

propriedade intelectual no Brasil. Céticos quanto ao amadurecimento de nossas 

instituições para o desenvolvimento de uma Bolsa de Propriedade Intelectual em 

solo brasileiro. 
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