Conteúdo patrocinado

desenhos de Philippe Starck, à marca
McDonald’s e aos direitos autorais de um
livro de António Damásio.
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Winston Churchill, com a sua notável
capacidade de síntese, disse que os
impérios do futuro são os impérios
da mente. Não poderia ser mais
verdadeira e atual esta afirmação.
Hoje, e contrariamente ao que sucedeu
noutras eras, o poder reside na inovação,
no desenvolvimento de novos produtos,
o que permite a criação de «monopólios
criativos».
Os «monopólios criativos» têm sido,
reconhecidamente, a base de
inúmeros casos de sucesso que todos
conhecemos: da fórmula da CocaCola aos algoritmos do Facebook e do
Google, às patentes farmacêuticas, aos
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Os exemplos que referimos não
se esgotam nos casos mais mediáticos
nem nos colossos empresariais que
todos conhecemos. Existem exemplos de
pequenas e médias empresas nacionais
com atividades nos mais diversos setores
(desde o software até aos vinhos,
ao calçado, ao vestuário e à restauração)
que criaram monopólios que lhes
garantem a diferenciação face aos
competidores. Diferenciação essa
que lhes permitiu obter notoriedade
e reconhecimento por parte do público
consumidor, sendo que estes constituem,
muito provavelmente, o seu maior ativo.
No entanto, estes ativos de propriedade
intelectual, tal como sucede com quaisquer
outros ativos duma empresa não
poderão ver a sua proteção jurídica
descurada, sob pena de nada valerem
ou de virem a ser usurpados por
concorrentes menos escrupulosos.
É fundamental, aquando da criação
de «monopólios criativos», atender
à sua proteção legal sob uma das muitas
modalidades previstas na Lei (patentes,
desenhos ou modelos industriais, marcas,
direitos de autor ou modelos de negócio),
sem esquecer a subsequente aplicação
da Lei quando esses monopólios
criativos são objeto de uma qualquer
infração.
Pese embora a importância destes
ativos, a taxa de PME nacionais

que protegem propriedade industrial
é reduzida (abaixo dos 10 %, segundo
os últimos estudos), a cujas causas não
serão alheios quer o desconhecimento
na matéria quer os custos associados
à referida proteção.
Não estando alheada desta realidade,
a Comissão Europeia, conjuntamente
com o Instituto da Propriedade
Intelectual da União Europeia, lançou
no passado mês de novembro um plano
de ação em matéria de propriedade
intelectual, visando reforçar a resiliência
económica e a retoma económica da UE.
De entre os vários pilares do referido
plano, importa referir aquele que visa
intensificar a adoção da propriedade
intelectual pelas PME e que conduziu à
criação de um Fundo de Apoio Financeiro
à Propriedade Industrial: um fundo que
se destina ao reembolso de até 50 % das
taxas oficiais devidas aos organismos
onde são tramitados os pedidos de
marcas e desenhos nacionais e da União
Europeia, até ao limite máximo
de € 1 500,00 por requerente.
É uma oportunidade para aqueles
que apostam na inovação garantirem
a necessária proteção legal, fomentando
a tão desejada e essencial retoma
económica.
Continuam, pois, atuais e verdadeiras
as palavras de Churchill: «I never
‘worry’ about action, but only about
inaction».

