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QUAL O O PAPEL DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
COMO INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE?

No Dia Mundial da Propriedade Intelectual quais são os 
caminhos e os papeis dos centros de pesquisa, das 

incubadoras tecnológicas e das Startups em desenvolver 
novas tecnologias para combate a COVID-19?

Como os Direitos da Propriedade Intelectual podem ser 
instrumentos de acesso a medicamentos e tratamentos?

Para a retomada econômica pós-pandemia é de vital 
importância o papel dos Direitos da Propriedade Intelectual 

como instrumentos de políticas públicas de saúde.



1. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS CRIATIVOS: 
REVOLUÇÕES 1.0 A 4.0

Que sistema de 

controle é esse?



1. Antes dos privilégios... 

a separação entre o 

trabalho do artesão e a 

reflexão intelectual;

2. Medievo: antes das 

patentes, os privilégios;

3. A consolidação da 

ideias de Propriedade 

Intelectual

4. HOJE: o esgotamento 

do sistema



USO DO PODER DA ÁGUA E 

VAPOR PARA MOVIMENTO DE 

MÁQUINAS MECÂNICAS

1ª Revolução



2ª Revolução

ELETRICIDADE 

E PETRÓLEO



3ª Revolução
USO DE SISTEMAS DE TI, 

CONTROLADORES 

LÓGICOS, 

COMPUTADORES, 

INTERNET



4ª 
REVOLUÇÃO
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 

TECNOLOGIA  EM NUVEM, 

BIG DATA, ACELERAÇÃO 

DOS PROCESSOS, 

PRODUÇÃO INTELIGENTE…



2. As bases teóricas que justificaram as patentes nas revoluções 1.0 a 4.0













3 REPENSAR OS
FUNDAMENTOS
DAS PATENTES

3.1 Atores Plurais na Criação

3.2 Complexidade Técnica

3.3 Servir aos povos – e não a empresas



COM EXAUSTÃO DAS METAS ILUMINISTAS DE PROTEÇÃO ÀS PATENTES -
A INVENÇÃO PASSA A SER UMA NECESSIDADE PÚBLICA



UMA PANDEMIA GLOBAL EXIGE UM 
PENSAMENTO GLOBAL E SOLUÇÕES GLOBAIS 

1. PATENTES, ou outra forma de 

proteção? Por que não uma ciência 

aberta?

2. LICENÇA COMPULSÓRIA - ela depende 

da vontade do governo, nem sempre 

comprometido com interesses 

públicos. 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

O sistema que está aí é o que 

temos - e dele dependemos.

Dentro, portanto, do contexto 

da dogmática jurídica, o 

instrumento que temos é a 

licença compulsória. Além 

dela, existem as políticas 

públicas.



QUANDO UMA INVENÇÃO 
NECESSITA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

- Quando o incentivo legal (das patentes) tem servido para interesses 
privados, não públicos (exemplo, os remédios e terapias 
negligenciados);

- Quando a ausência de políticas perpetua grandes laboratórios no 
domínio da tecnologia apenas para doenças que tragam lucros, para 
não dizer coisas piores.

- Quando leis de inovação (no Brasil Lei 13.243/2016) é engessada e 
não facilita a união de atores públicos e privados na busca de soluções 
de interesse do público. Elas devem proporcionar acesso aos 
resultados da pesquisa, que precisam estar focados nas necessidades 
públicas.



E se não for suficiente?

O que fazer, entrar ou sair do sistema?



HÁ DOIS CAMINHOS QUE PODEM 
SER  SEGUIDOS: 

A) De dentro do sistema:

a.1) de dentro do sistema, agimos em consonância com o sistema de patentes 
atual, agressivamente, pois o sistema é agressivo, e para vencer nele é necessário 
ser agressivo, investindo em pesquisa de alta performance tecnológica, a fim de 
chegar a resultados palpáveis com técnicas patenteadas.

a.2) Também de dentro do sistema, desenvolvemos pesquisas focadas em segredo 
industrial;

POIS o desenvolvimento da técnica teve impactos fenomenais a partir do momento 
em que a teoria se aliou a essa prática, é a pesquisa que é capaz de alavancar o 
desenvolvimento tecnológico.



HÁ DOIS CAMINHOS QUE PODEM 
SER  SEGUIDOS: 

B) de fora do sistema, agimos paralelamente ao sistema (uma vez que contra 

ele seria ilegal), e aqui nossas possibilidades também são duas:

b.1) desenvolvemos pesquisas em código aberto, que com o tempo, podem 

representar uma grande oposição ao sistema;

b.2) reforço de todas as opções anteriores com políticas públicas que 

monitorem as necessidades e o uso de investimentos em P&D.



RETOMANDO AS QUESTÕES INICIAIS:

No Dia Mundial da Propriedade Intelectual quais são os 
caminhos e os papeis dos centros de pesquisa, das 

incubadoras tecnológicas e das Startups em desenvolver 
novas tecnologias para combate a COVID-19?

Como os Direitos da Propriedade Intelectual podem ser 
instrumentos de acesso a medicamentos e tratamentos?

Para a retomada econômica pós-pandemia é de vital 
importância o papel dos Direitos da Propriedade Intelectual 

como instrumentos de políticas públicas de saúde.
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