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A propriedade intelectual como
motor das economias modernas

GONÇALO PAIVA E SOUSA ADVOGADO E AGENTE OFICIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA GASTÃO CUNHA FERREIRA

A propriedade intelectual (PI) é amplamente reconhecida como
um motor essencial nas economias modernas. A emergência da
economia do conhecimento, dos mercados globalizados e da crescente complexidade dos produtos e serviços têm ajudado a tornar
os direitos de PI cada vez mais relevantes. Para muitas empresas
em economias mais avançadas, os seus ativos intangíveis são
hoje em dia muito mais valiosos do que os seus ativos físicos. Para
esse valor contribui necessariamente a capacidade de exploração
económica dos direitos de PI. Sendo essa exploração económica
feita muitas vezes pelos seus titulares não raras vezes pode essa
exploração ser cedida a terceiros de forma temporária (através de
licenciamento) ou definitivamente (através da sua transmissão).
São várias as razões que podem levar a que o titular dos direitos de
propriedade faça a cedência dos seus direitos, nomeadamente por
constituir uma fonte adicional de receitas, expandir territorialmente
uma marca, beneficiar da capacidade de fabrico, distribuição, venda ou marketing de outrem, criar novos canais de distribuição ou
segmentar o mercado, converter um infrator num aliado ou aumentar o reconhecimento e a publicidade da sua marca, desenho ou
invenção junto dos consumidores.
Genericamente os contratos de licenciamento de direitos de PI
podem ter uma geometria variável, em função do que vier a ser
acordado entre as partes. A licença de direitos de PI pode, nomeadamente, estar limitada no espaço (no território onde os direitos
vigoram) e no tempo (acompanhando ou não a duração do direito
embora não o excedendo), ser exclusiva ou não exclusiva, conferir
ao licenciado todas ou apenas algumas das faculdades do direito,
permitir ao titular do direito a exploração económica do seu direito
juntamente com o licenciado, conferir a possibilidade de sublicenciamento ou de transmissão da licença a terceiros, com ou sem o
consentimento prévio do titular do direito.
Sendo o licenciamento uma fonte adicional de receitas, a contrapartida financeira pode revestir diferentes formas, conforme for acordado entre as partes, embora tipicamente consista no pagamento de
royalties ou de um montante fixo, a ser pago, total ou parcialmente,
de forma antecipada ou de forma diferida no tempo ou ainda uma
combinação daquelas. Quanto ao cálculo dos montantes a serem
pagos, este varia em função do produto ou serviço, do setor da indústria e naturalmente da capacidade negocial das partes (importando para esse efeito, nomeadamente, o potencial de lucro, a dimensão do território, o quão bem a marca é conhecida ou a invenção

















é especialmente valiosa ou a situação de concorrência no mercado
relativamente aos produtos ou serviços envolvidos).
Feita referência, embora de forma sumária, a diferentes formas de
gerar receitas pela utilização dos direitos de PI, importa ainda olhar
de forma “macro” para alguns números que atestam a importância
da PI numa Europa em acirrada concorrência com outros blocos
económicos.
De acordo com um relatório publicado pela Comissão Europeia em
Janeiro de 2020, as indústrias que utilizam de forma intensiva a
propriedade intelectual representaram cerca de 84 milhões de
postos de trabalho europeus e 45 % do PIB total da U.E. no período
2014-2016, tendo gerado 82 % das exportações da U.E.. Sendo
que nestes setores, a U.E. regista um excedente comercial de cerca de 182 mil milhões de euros.
Em resumo, constituindo a propriedade intelectual uma comprovada mais-valia para os seus titulares importa protegê-la e encontrar
as melhores formas de gerar receitas utilizando para o efeito os
instrumentos jurídicos que o permitam fazer de forma eficiente,
sem comprometer o ativo que aqueles direitos representam para
os seus titulares. É pois crucial para a capacidade da U.E. de estimular a inovação e de competir na economia global a proteção e
eficiente exploração económica da propriedade intelectual.
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