OPINIÃO

A bordo da Propriedade
Industrial
Possivelmente não existirá outro sector tão importante para a Propriedade Intelectual como
a aviação comercial, e também no qual a Propriedade Intelectual tenha tanta relevância
é que para colocar um avião
no ar é necessária a coordenação de quase
todos os institutos da PI.
Dentro de um avião poderemos encontrar
patentes que protegerão todas as inovações a nível de motores e aerodinâmica
das aeronaves mas também patentes sobre quaisquer instrumentos de navegação
e mesmo patentes sobre o funcionamento
das portas, das cadeiras ou dos armários
de cabine.
Temos desenhos ou modelos em cada banco ou em cada cinto de segurança.
As necessidades e as possibilidades de ino]HsqVKLU[YVKL\TH]PqVZqVPUÄUP[HZ]qV
do modo de comunicação à orientação, do
conforto à segurança. Qualquer que seja o
pormenor que se considere dentro de um
avião será, certamente, objeto de um direito
de PI.
Atualmente já nem a informação de segurança é prestada pelo pessoal de bordo,
mas a maior parte das companhias aéreas
YLUKL\ZL H KP]LY[PKVZ ÄSTLZ VUKL OH]LYm
direitos de autor a acautelar.
Cada avião comercial torna-se um pavilhão
que abrange todo o universo da proteção
intelectual.
Assim, por cada máquina destas, nasce
um mundo de oportunidades para qualquer
produtor, seja qual for a sua área, uma vez
que nem as principais empresas de aviação
do mundo conseguem produzir um avião
comercial completo.
Poderão sempre ser necessários sistemas
de comunicação, sistemas eléctricos, os
interiores, peças estruturais de fuselagem,
sistemas de propulsão e todo o tipo de tecnologia.
Assim, a aviação comercial torna-se um
mercado muito apetecível para qualquer indústria.
Acresce que a segurança e responsabilidade implicam que todos os componentes de
\TH]PqVZLQHTÄm]LPZ4HPZX\LÄm]LPZ[vT
de dar garantias de funcionamento. Qualquer marca que consiga, por este motivo,
entrar na composição de um avião terá
sempre de se distinguir pela positiva.
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+LZ[L TVKV ÄN\YHY JVTV \TH THYJH KL
avião é um atestado de qualidade. É por
isso que as mais afamadas marcas de automóveis, por exemplo, não prescindem de
fazer motores de aviões.
Também é por este motivo que as marcas
relacionadas com a aviação são as primeiras a atingir o verdadeiro estatuto de marca
de prestígio.
Nenhum passageiro quererá entrar num
avião que não seja produzido sob uma marca de referência. Qualquer marca de aviões
terá de ser de tal forma forte que qualquer
que seja a área onde apareça remeta o consumidor para a aviação.
Neste sentido, quando falamos de viola-

ção de patente ou contrafação no âmbito
da aviação, o problema não termina com
a possibilidade do tecido dos bancos dos
WHZZHNLPYVZÄJHYJ\Y[VTHZHU[LZWVKLZPNUPÄJHY\T]LYKHKLPYVKLZHZ[YL
7VY ÄT [YH[HUKVZL KL H]PHsqV JVTLYJPHS
ainda existe um mercado interminável para
todas as indústrias de produtos. É que cada
companhia aérea precisará de coisas tão
simples como as fardas do pessoal de bordo, ou itens tão raros que permitam deleitar
os exigentes clientes nas classes premium.
Um avião não é apenas uma máquina que
permite viajar por todo o mundo, mas um
mundo que permite viajar por toda a Propriedade Industrial.
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