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RESUMO: Este trabalho estuda o fenômeno do evergreening, definido como o uso de 
patenteamento secundário para a obtenção de extensão indevida na proteção patentária sobre 
uma criação, sob a perspectiva do direito da concorrência no Brasil, União Europeia, Estados 
Unidos e Índia. Baseia-se em suas experiências com esta prática para determinar a 
aplicabilidade do direito da concorrência brasileiro e mais alternativas institucionais para 
abordar o problema. 
PALAVRAS-CHAVE: Concorrência, evergreening, patenteamento secundário, abuso de 
dominância, monopólio, patente. 
 
ABSTRACT: This monograph studies evergreening, defined as the use of secondary 
patenting for the undue extension of patent protection over a creation, under the perspective 
of competition law in Brazil, the European Union, the United States and India. Based on these 
countries’ experiences in dealing with this practice, it aims to determine the applicability of 
the Brazilian competition law and other institutional approaches to the issue. 
KEYWORD: Competition, evergreening, secondary patenting, abuse of dominance, 
monopoly, patent. 
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INTRODUÇÃO 

Desde a assinatura do acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) e 

sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da lei 9.279/1996 (Lei de 

Propriedade Industrial, LPI, (BRASIL, 1996)), o Brasil admite o patenteamento de invenções 

e modelos de utilidade na área farmacêutica. Qualquer patente requerida ao Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI) deve atender aos requisitos legais de patenteabilidade: 

Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial. 

além de atender ao requisito formal de suficiência descritiva (art. 24 da LPI): 

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de 
modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando 
for o caso, a melhor forma de execução. 

O Brasil esteve, no cenário global, na vanguarda da saúde pública ao utilizar, em 2007, uma 

das flexibilidades do acordo TRIPS – a licença compulsória (RIBEIRO; GUERREIRO, 

2007). À época, o mecanismo serviu ao interesse de incorporar ao SUS medicamento de ponta 

para o tratamento da AIDS1. A licença compulsória, popularmente conhecida como “quebra 

de patentes”, ganhou visibilidade nacional e internacional ao servir como alavanca política no 

embate entre interesse público e privado. 

Entretanto, a lei patentária brasileira tem problemas fundamentais sob a perspectiva do acesso 

à saúde e, particularmente, do acesso a medicamentos. Tanto que, atualmente, uma série de 

projetos de lei (PLs) tramitam na Câmara dos Deputados2  propondo modificações. Há, 

todavia, caminhos alternativos e complementares à abordagem de reforma da lei de patentes 

no combate a preços abusivos e práticas monopolistas da indústria. 

A sociedade civil organizada atua em muitos deles, como o ativismo em prol de redução 

seletiva de preços, pela incorporação de produtos de especial importância à lista de 

medicamentos essenciais da OMS e do MS, a apresentação de oposições a pedidos de patente 

que não atinjam os requisitos de patenteabilidade. 

                                                 

 

1 Mais sobre a conjuntura em (PARANAGUÁ; REIS, 2009), pp. 114-118. 
2 Diversos projetos tramitam apensados ao PL 139/99. Destaque para o PL 5.402/2013, o mais recente, que 
pretende incorporar ao ordenamento um rol de ressalvas à proteção patentária que inclui, dentre outras, o uso 
público não comercial e um processo formal de oposição a pedidos de patentes. 
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Este estudo pretende apresentar mais uma via de controle do monopólio da indústria 

farmacêutica. Trata-se da abordagem concorrencial de suas práticas. Pretende-se desta forma 

encontrar no comportamento de mercado destas companhias, detentoras de um monopólio 

legal, extrapolações aos limites dessa legalidade e suas eficiências e ineficiências no mercado 

em questão. 

Em particular, este estudo ocupa-se da prática conhecida no meio como evergreening, uma 

forma de prolongamento do tempo de proteção patentária por meio do abuso do sistema de 

análise de pedidos de patentes. Evergreening é um termo utilizado tanto por ativistas do 

acesso a medicamentos quanto por alguns profissionais da indústria farmacêutica e advém da 

imagem de que as patentes se mantenham “sempre verdes”. 

Trata-se de prática ligada ao patenteamento secundário por meio de um novo pedido de 

patente, de modo que se forme sob controle de uma companhia um patent thicket ou patent 

cluster3 . Pode também ser denominada patenteamento defensivo4 , devido a seu caráter 

preventivo da entrada de concorrentes no mercado. É principalmente empregada, e este é o 

foco deste trabalho, para atrasar a entrada de medicamentos genéricos no mercado. 

Para realizar estas pretensões, deve-se definir as bases sobre as quais esta obra é construída. 

Ou seja, elucidar elementos do (i) sistema de patentes e o discurso majoritário a respeito de 

seu funcionamento; e do (ii) direito da concorrência e sua aplicabilidade, no Brasil e no 

mundo, ao comportamento estudado. 

Sobre o primeiro ponto (i), trata-se de descrever o funcionamento do sistema de propriedade 

industrial no Brasil e os mecanismos internacionais de coordenação deste sistema. Sobre o 

segundo (ii), trata-se de caracterizar as principais teorias sobre a interação entre o direito da 

concorrência e a propriedade intelectual, passando necessariamente pela questão de mercados 

de inovação. 

O objetivo geral deste trabalho é extrair da experiência internacional cursos de ação viáveis 

para o Brasil. Ao fim do trabalho de pesquisa e revisão documental, jurisprudencial e 

                                                 

 

3 Segundo (MAVROGHENIS, 2009), patent thickets ou clusters formam-se quando “originators file numerous 
broad and ‘weak’ patents around the original molecule patent”. 
4  Conforme (EUROPEAN COMMISSION COMPETITION DG, 2009), p. 386: “the originator company 
maintains and uses patents to block the development of a new, competing product rather than for protecting an 
invention of its own. This is sometimes referred to as ‘defensive patenting’”. 
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doutrinaria, esta monografia deverá servir como um importante recurso para a elaboração de 

políticas públicas ou legislação na área de concorrência farmacêutica relacionada a 

evergreening. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Esta obra preenche uma lacuna nacional de pesquisa. O tema, no Brasil, ainda é relativamente 

inexplorado em comparação, por exemplo, à judicialização da saúde. Também está defasado 

em comparação a outros países, tanto na academia quanto em políticas públicas, 

jurisprudência e deliberações legislativas. 

O tema também tem relevância prática. Dar o devido tratamento concorrencial ao 

evergreening pode facilitar e antecipar a entrada – na verdade, impedir o atraso – de 

medicamentos genéricos no mercado, fator comprovado5 de redução no preço destes bens. É 

também forma de tornar realidade os desígnios constitucionais acerca da ordem econômica6. 

Determinar o ponto em que cessa o uso legítimo do direito concedido pela patente pode ter 

também efeito positivo sobre o mercado de medicamentos, pois trará maior segurança a 

respeito do que é e o que não é permitido e aceitável. A litigância e o ativismo por acesso a 

medicamentos terão mais uma possibilidade de questionamento das práticas da indústria 

farmacêutica sob a lógica do mercado. 

Finalmente, pode dar ensejo a políticas públicas que reconheçam o problema das práticas 

anticoncorrenciais da indústria farmacêutica como fator crucial para a saúde e a justiça social. 

Esta obra pretende contribuir para estes fins. 

1.2 METODOLOGIA 

Este trabalho baseou-se em pesquisa qualitativa consistente em análise bibliográfica, 

documental e jurisprudencial. A legislação estrangeira foi levada em consideração em 

perspectiva comparada, especialmente quando citada pela doutrina e jurisprudência 

estrangeiras. 

                                                 

 

5 (MIRANDA et al., 2009) relatam redução de cerca de 20% no preço de 43 medicamentos após a introdução de 
versões genéricas no mercado brasileiro. (VIEIRA; ZUCCHI, 2006) encontraram redução média de 40%. 
6 A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu artigo 170, IV e V, determina que a ordem econômica estará 
fundada nos princípios de livre concorrência e defesa do consumidor. 
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Uma busca inicial em bancos de periódicos (ver Tabela 1) proveu poucos artigos específicos 

sobre o tema ou próximos do ponto central – algo entre 60 e 100. Foram utilizados em um 

primeiro momento Periódicos CAPES, SciELO, SSRN, Google Scholar e Jstor, além do 

sistema de bibliotecas da FGV; com as chaves de busca “evergreening antitrust” e 

"concorrencia farmaceutica" e "medicamentos patentes" (estes apenas no sistema de 

bibliotecas da FGV). 

Os resultados foram selecionados a partir de título, resumo e sumário, chegando a cerca de 40 

artigos relevantes. Posteriormente, busca mais apurada foi realizada com novos termos 

baseados na literatura desbastada: generic drug competition, generic drug pharma, 

innovation, patent, “generic competition”, "patente secundária", "patenteamento secundário", 

"secondary patents", "defensive patenting", "patent thicket" e "patent cluster"; no Directory 

of Open Access Journals, Science Direct, Mendeley papers e Periódicos CAPES. 

Na página do CADE (http://www.cade.gov.br), foi realizada busca jurisprudencial por casos 

que pudessem revelar o uso do conceito de mercados de inovação ou que envolvessem a 

concorrência genérica no mercado farmacêutico. Foram usadas as chaves de busca inovação, 

biotecnologia, patente e genérico, com 40 resultado, 10 dos quais relevantes. Esta busca, no 

entanto, foi limitada pelo sistema próprio de busca do CADE que, além de oferecer poucas 

funcionalidades, parece não incorporar resultados a partir de 2011, data da nova lei de defesa 

da concorrência. 

Os casos da jurisprudência estrangeira referenciados foram encontrados a partir de referências 

na literatura desbastada. Outras fontes de material bibliográfico incluíram conversas com o 

orientador e profissionais das áreas de direito internacional, direito da concorrência, relações 

internacionais e saúde global em encontros pessoais ou fóruns. 

2 CONCEITUAÇÃO: EVERGREENING 

2.1 Conceito em disputa 

O termo evergreening não é um conceito acadêmico. É a denominação de fenômenos 

diversos, como o patenteamento de um “medicamento de nova geração” muito similar a uma 

versão anterior, para substituí-la; a entrada no mercado genérico por meio de subsidiárias, 

para manutenção de mercado após expiração da patente (BANSAL et al., 2009, p. 300); 

táticas de marketing que mantenham a clientela para um produto específico; entre outros. 
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Ainda que sua configuração prática possa variar (KAPCZYNSKI; PARK; SAMPAT, 2012, p. 

2), seu fio-condutor é a finalidade de extensão do período de monopólio sobre um mesmo 

produto farmacêutico. A face do evergreening de que trata este trabalho é uso de patentes 

incrementais para a formação de emaranhados de patentes, provocando incerteza em 

companhias que pretendam entrar no mercado e efetivamente atrasando sua entrada. 

Este foco no uso de patentes incrementais ou secundárias replica a postura de 

(KAPCZYNSKI; PARK; SAMPAT, 2012) em sua avaliação, desde a perspectiva 

estadunidense, do atraso na entrada de genéricos no mercado. Também acompanha 

(OTTERSON; FIUZA; PEREIRA, 2013, pp. 6 e 29) e (PEREIRA; FIUZA, 2013, p. 28) que, 

ao conduzirem pesquisa sobre a entrada de genéricos no mercado brasileiro de fármacos, 

reconhecem que há uma variedade de práticas para a extensão do monopólio, porém 

concentram-se neste tipo. 

O foco nesta definição em particular não significa que as demais práticas não mereçam ser 

estudadas ou não representem fenômenos problemáticos para direito da concorrência. A 

escolha se dá porque este “tipo” de evergreening aqui trabalhado é “claramente 

anticompetitivo; resulta em maiores gastos para [...] sistemas públicos de saúde já 

sobrecarregados; e aumenta a necessidade de co-pagamentos pelos pacientes” (CHESMOND, 

2006, p. 56) – ou seja, seu impacto é claro e relevante. 

Além disto, é um tema que já teve suas causas e efeitos profundamente estudadas em diversos 

países (RATHOD, 2010), contando com considerável material de suporte já produzido e 

compilado – não menos pelo Pharmaceutical Sector Inquiry desenvolvido pela Diretoria-

Geral de Concorrência da Comissão Europeia (EUROPEAN COMMISSION 

COMPETITION DG, 2009). Por outro lado, é um tema para o qual a área do direito pouco se 

dedicou. À exceção de obras como as de (MACKENZIE; LANGBRIDGE, 2013) e (PAINE, 

2003), poucos são os autores que lançam a luz da concorrência sobre o tema. 

3 CONCORRÊNCIA, PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO 

Desde há muito tempo, a Federal Trade Commission e o Department of Justice 

estadunidenses reconhecem que os sistemas de propriedade intelectual e de defesa da 

concorrência compartilham a preocupação em promover inovação (DOJ; FTC, 2007). 

Enquanto um o faz por meio da concessão de um monopólio, o outro o faz garantindo que 

todos os agentes em um mercado tenham condições justas de concorrer. 
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Podem ser movimentos contrários: um pela defesa de um monopólio, outro pela sua 

desconstrução. Por isso mesmo, as agências norte-americanas preocupavam-se muito em 

equilibrar os cursos de ação em cada um – o que se poderia traduzir em recusa à intervenção 

em mercados intensivos em tecnologia, dinâmicos e afetados por efeitos imprevisíveis como 

first-mover advantages, tipping points e network effects. 

Entretanto, alguns dogmas do sistema de patentes não resistem à análise detida de seus 

elementos. São componentes essenciais deste sistema, que servem de justificativa para afastar 

o direito da concorrência. 

O sistema de patentes funciona sobre a ideia de que a expectativa de controle monopolístico 

de um mercado é necessária como incentivo a novos investimento em P&D. Também, que os 

preços mais altos seriam necessários para cobrir os custos afundados de pesquisa (FTC, 2011, 

p. 1). (OUTTERSON; SAMORA; KELLER-CUDA, 2007, p. 562), em seu estudo sobre 

mecanismos de incentivo à inovação em novos antimicrobianos, descrevem o efeito das 

patentes como “taxas” (tecnicamente, rent appropriations) incorporadas aos preços. Em 

compensação, após os 20 anos de proteção a sociedade teria livre acesso ao conteúdo da 

patente, que cairia em domínio público. 

Ainda que não totalmente desarrazoadas ou falsas, estas ideias não são necessariamente 

verdadeiras em qualquer situação, e precisam ser questionadas. Especialmente em relação ao 

evergreening, essas justificativas parecem pequenas à sombra da ilegalidade do ato. A questão 

central é, portanto, se deve o direito da concorrência manter-se afastado do controle das 

práticas que pretendam estender este monopólio além dos 20 anos pré-determinados. 

Para respondê-la, é preciso compreender a estrutura lógica do argumento que ordenaria o 

afastamento do direito da concorrência de casos envolvendo propriedade intelectual; e pôr à 

prova seus pontos de sustentação à luz da pesquisa mais recente em direito e economia. É a 

que se dedica este capítulo. 

3.1 O risco do erro 

O paradigma da inovação é um fator que torna a análise concorrencial mais complexa. 

Quando a inovação é algo que o sistema de defesa da concorrência pretende preservar, é 

necessário compreender o que incentiva e desincentiva a inovação. Essencialmente, se o 

controle promovido pela defesa da concorrência pode desacelerá-la. Desta forma, reconhecer 

quais elementos realmente contribuem para o aumento de volume ou eficiência de 
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investimentos em P&D e como se comportam em contextos concorrenciais pode informar 

uma decisão acertada. 

(SALOP; BAKER, 2015, p. 12), ao trabalharem as interações entre concorrência e 

desigualdade social, colocam a preocupação com inovação em termos de consumer welfare e 

aggregate economic welfare, critérios econômicos em disputa para a verificação deste 

benefício à sociedade. Seja qual for o critério, há consenso sobre o entendimento de que a 

promoção da inventividade é capaz, em si mesma, de produzir benefícios sociais (FTC, 2011, 

p. 1). 

(BRANDENBURGER, 2011, p. 6), traduz a análise de incentivos à inovação em termos de 

efeitos de médio e longo prazo de fusões de empresas rivais em P&D: “When evaluating the 

likely long-term effects of a merger on competition, the Agencies explore the effects of the 

merger on the future research and development efforts of the merging parties”. 

(MANNE, 2010, p. 4) descreve esta preocupação em termos de um error-cost framework para 

a análise antitruste estadunidense. Assim, o risco de erros de falso-positivo e de falso-

negativo, e suas respectivas consequências, informa a decisão a repseito do controle em casos 

de fronteira – como na interação entre concorrência e propriedade intelectual. 

De forma semelhante, (SCHUARTZ, 2009, pp. 44-45) compreende que a questão se traduz na 

consideração a respeito dos erros Tipo I (condenação de práticas não anticompetitivas) e Tipo 

II (não condenação de práticas anticompetitivas). Eles decorrem de distinções inexatas entre o 

lícito e o ilícito; em outras palavras, entre estratégias agressivas e estratégias abusivas. 

A lógica seria, portanto, a seguinte: se o erro Tipo I (um falso-positivo) tiver potencialmente 

consequências mais graves que o erro Tipo II (um falso-negativo), o mais seguro é não 

controlar o comportamento. (MANNE, 2010) alega que este será sempre o resultado ótimo, 

pois o mercado tem mecanismos para a autocorreção de comportamentos abusivos, enquanto 

que uma intervenção pode ter efeitos sistêmicos que não atinjam o objetivo almejado. 

Entretanto, a confiança na capacidade do mercado de corrigir comportamentos abusivos é 

uma decisão grave. Na área farmacêutica, em que o que está em jogo são bens essenciais para 

a saúde de populações, há muitos indícios de que seria um escolha irresponsável – sendo o 

evergreening apenas um deles. 

Para (SCHUARTZ, 2009, pp. 44–45) o problema poderia ser enfrentado recorrendo-se a 

mecanismo de análise que avaliasse racionalmente a conduta a partir de “argumentos 
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econômicos que mostrem, plausivelmente, que a conduta poderia ser explicada por algum 

propósito [...] cuja realização seria independente da produção de efeitos anticompetitivos”. 

Neste marco é que se situa a análise dos argumentos normalmente empregados para justificar 

o sistema patentário. Se a conduta do evergreening, conforme definida neste trabalho, não se 

adequar ao teste de racionalização, é preciso que seja condenada pelo direito da concorrência 

com base em seus efeitos anticompetitivos. 

Para tanto, é preciso verificar se o patenteamento secundário se refere a invenções 

verdadeiramente inovadoras e necessárias à atividade da companhia ou se serve apenas para 

aumentar os custos de entrada de rivais (KERBER; SCHMIDT, 2008, p. 28). Também, se os 

possíveis efeitos negativos do controle concorrencial sobre o incentivo à inovação na área 

farmacêutica são reais. Finalmente, se a perspectiva de intensificação da concorrência 

justificaria a escolha pelo controle mesmo assim. 

3.1.1 Um produto, uma patente 

A ideia de um monopólio é parte integrante do sistema patentário, que pretende valorizar e 

incentivar a inovação. Diante disto, o efeito nocivo do evergreening é fruto da “baixa 

qualidade” das patentes envolvidas no processo. Isto, aliado à sua capacidade de atrasar a 

entrada de concorrentes no mercado, torna o evergreening um comportamento passível de 

intervenção concorrencial. 

Um primeiro ponto a ser trabalhado, portanto, é a “qualidade” das patentes: que criações são 

mais ou menos merecedoras de patentes. No evergreening, é comum patentes secundárias 

serem referentes a inovações incrementais: novas formas – sais, polimorfos –, apresentações – 

cápsulas, pílulas, dosagem – ou usos – aplicação de um mesmo medicamento a mais de uma 

doença. 

Apesar de relevantes para a melhoria do bem oferecido ao paciente, estes avanços são 

normalmente simples e previsíveis para um profissional da área, não atendendo aos requisitos 

de patenteabilidade. 

Para (BOUCHARD, 2012, pp. 48-52), a hierarquia entre patentes se ordena desde a invenção 

menos até a mais inovadora. O autor identifica, nos institutos processuais do sistema 

canadense de proteção da propriedade industrial, indicativos do que o regulador considera 

medicamentos mais ou menos inovadores. O conceito de inovação, neste caso, é entrelaçado à 

capacidade de solucionar necessidades de saúde pública e introduzir novos tratamentos. 
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São identificados medicamentos potencialmente “mais inovadores” (most innovative, MI) 

com base nas classificações que a regulação canadense aplica aos respectivos pedidos de 

patente. Segundo esta metodologia, MI seriam aqueles que: são pedidos originais (New Drug 

Submission); contém uma nova substância ativa7 (New Active Substance); seguem alguma 

forma de análise expedita (Expedited Review); e têm alguma aplicação terapêutica pioneira 

em sua classe (First in Class). 

(HEMPHILL; SAMPAT, 2011, pp. 619-621) abordam a questão a partir de outra perspectiva. 

Sua análise toma como indicador da hierarquia entre patentes a sua força, no sentido das 

chances de êxito do titular, diante de um tribunal, ao tentar fazer asseverar a proteção 

patentária. Assim, atribuem mais mérito à patente de Ingrediente Ativo e, ao mesmo tempo, 

de Nova Entidade Terapêutica (análoga à New Active Substance canadense) – as que teriam 

mais chances de serem reconhecidas como merecedoras da proteção patentária. 

A partir das duas abordagens, pode-se afirmar que, de modo geral, o ineditismo, ou não-

obviedade, e a presença da substância ativa são indicativos da força inovadora de uma patente 

ou de um pedido de patente. Disto decorre, levando em conta a racionalidade subjacente ao 

sistema de propriedade industrial, que as patentes concedidas sob estas condições são de 

melhor qualidade. 

É aí que se evidencia a relevância da análise detida do evergreening. O patenteamento 

defensivo leva à situação extrema de, conforme indica o relatório de (EUROPEAN 

COMMISSION COMPETITION DG, 2009, p. 188), 1.300 patentes cercarem um mesmo 

medicamento de alto valor de mercado (“blockbuster”). A concessão de patentes de baixa 

qualidade, ou fracas, incentiva um comportamento que se afasta dos fundamentos 

principiológicos do sistema de propriedade intelectual e tem consequências concretas e 

severas sobre o seu funcionamento. 

Essas consequências são claras na figura dos patent trolls, ou “entidades não-praticantes”, que 

buscam o patenteamento apenas para posterior litigância, sem realmente proceder quaisquer 

                                                 

 

7 Segundo a Farmacopeia Brasileira, substância ativa, ou princípio ativo, ou, ainda, insumo farmacêutico ativo é 
“uma substância química ativa, fármaco, droga ou matéria-prima que tenha propriedades farmacológicas com 
finalidade medicamentosa, utilizada para diagnóstico, alívio ou tratamento, empregada para modificar ou 
explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos, em benefício da pessoa na qual se administra”. ANVISA, 
Farmacopeia Brasileira 5ª edição, 2010. Disponível em 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeiabrasileira/dcb.htm. Acesso em 15/06/15. 
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atividades de pesquisa e desenvolvimento. A reação aos patent trolls tem dado força à 

reforma da legislação patentária nos Estados Unidos (STERNBURG, 2015) justamente sobre 

o mesmo fundamento que embasa a oposição ao evergreening: as criações não são 

inovadoras, não merecem patentes e servem apenas para criar incerteza e aumentar os custos 

das companhias que pretendam ingressar no mercado. 

(CORREA, 2014) descreve como “ficções legais” algumas formas de patenteamento que não 

incorporam atividade inventiva, inventividade ou aplicação industrial. O segundo uso de uma 

substância conhecida (idem, 2014, p. 13), que não apresenta novidade em relação ao produto 

ou ao método de obtê-lo, já revelados em uma patente anterior. As fórmulas Markush8, que 

representam uma impossibilidade técnica de verificação de novidade devido à sua imprecisão 

e que vão contra a exigência legal de descrição detalhada do objeto do pedido de patente 

(idem, 2014, p. 16). 

Todos estes são exemplos de práticas que subvertem os princípios do sistema de patentes. Em 

última análise, são representativas do patenteamento “fraco”, que não representa inovação 

significativa, assim como o evergreening baseado no patenteamento secundário de inovações 

incrementais. Estes incrementos no processo de desenvolvimento de medicamentos não são 

merecedores de novos 20 anos de proteção patentária – este é o espírito da lei e do acordo 

TRIPS, que determinam patamares de inventividade, atividade inventiva e aplicação industrial 

para o patenteamento. 

Entretanto, ao ingressar com um novo pedido de patente, é isto o que uma companhia 

farmacêutica pretende obter – e às vezes de fato consegue, seja pela aprovação do pedido, seja 

pelo efeito desencorajador da entrada de concorrentes no mercado que o pedido pode ter. Em 

todo caso, o evergreening parece representar uma conduta anticompetitiva: aplicando-se-lhe o 

teste da racionalização descrito por (SCHUARTZ, 2009), o argumento do mérito das 

inovações incrementais não se sustenta como fundamento razoável. 

                                                 

 

8 “The so-called ‘Markush claims’ refer to patent claims on chemical structures that may include multiple 
entities in one or more parts of the compound which are claimed to be functionally equivalent (see example in 
Figure 1). Markush claims may, on the basis of a general chemical formula and a list of alternatively useable 
elements, cover millions of possible compounds. The use of Markush claims has become increasingly common in 
the pharmaceutical sector, where a large number of patent applications are filed, and approved, with this 
format” (CORREA, 2014, p. 16). 
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Os próximos pontos a serem trabalhados, portanto, são os demais argumentos que sustentam o 

sistema de patentes. Ou seja, a ideia de que a patente – primária ou secundária – é essencial 

para a apropriabilidade do investimento em P&D. Isto permitirá determinar se as companhias 

inovadoras teriam incentivo para inovar caso o direito da concorrência decidisse intervir no 

evergreening, resolvendo o dilema sobre o risco do erro; e determinará se a conduta tem 

alguma justificação razoável que não seja a de tentativa de encerramento do mercado e 

prolongamento do monopólio. 

No entanto, para iniciar esta análise, é necessário definir com mais precisão o mercado que 

está sendo trabalhado. 

3.1.2 Definição do mercado 

A construção do conceito de mercados de inovação é recente, típica de atividades intensivas 

em tecnologia, com a sua introdução nos Guidelines for the licensing of intellectual property 

do Department of Justice (DOJ) e da Federal Trade Commission (FTC) estadunidenses. As 

agências descrevem, no documento, como transações envolvendo direitos de propriedade 

intelectual podem ter efeitos em três tipos distintos de mercados: de produtos, de tecnologia e 

de inovação (FTC; DOJ, 1995, p. 8). 

Basicamente, mercados de produto e tecnologia são semelhantes em seus meios de análise e 

se diferenciam apenas em relação a seu objeto: bens de consumo, no primeiro, e bens de 

propriedade intelectual, no segundo. Ambos são examinados com atenção a elementos como 

substitutos, barreiras à entrada e elasticidade da demanda e da oferta. 

Os mercados de inovação, por outro lado, exigem considerações específicas. A incorporação 

da inovação como elemento da análise concorrencial requer adaptações. Estas adaptações 

devem-se ao fato de que a inovação introduz considerações dinâmicas e, em grande parte, 

difíceis de prever. Trabalhar com mercados de inovação significa que a unidade de análise 

deixa de ser a concorrência sobre produtos e passa a ser a capacidade de inovar dos agentes 

(WRIGHT, 2009, p. 12). 

Algumas questões a respeito da interação entre inovação, propriedade intelectual e direito da 

concorrência começaram a ser respondidas pela jurisprudência estadunidense que marcou o 

início das discussões a respeito de mercados de inovação. (ROSCH, 2009, p. 6) descreve 

como surge a ideia de mercado de inovação nos EEUU no caso United States v. General 
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Motors Corp., em que implicitamente se realiza uma avaliação de incentivos à inovação 

promovidos pelo controle concorrencial. 

No caso, o DOJ alegou que a aquisição de uma divisão da General Motors Corp. por uma 

empresa alemã poderia provocar desaceleração da inovação em decorrência da concentração 

deste mercado. Com a eliminação de um competidor na corrida por inovação tecnológica no 

setor, a empresa alemã teria menos incentivo para a pesquisa e desenvolvimento, que 

arrefeceria. 

Semelhante preocupação com a atividade de P&D guiou a decisão em (FTC, 1997). Em um 

controle de fusão de empresas, a agência ordena o licenciamento a quem interessar de 

determinados bens de propriedade intelectual para evitar a supressão de investimentos em 

inovação. 

O caso em questão referia-se a tecnologia de terapia genética, linha de pesquisa conduzida, à 

época, majoritariamente pelas duas empresas envolvidas na fusão. A Federal Trade 

Commission, compreendendo que a concentração reduziria a concorrência em atividades de 

pesquisa e desenvolvimento na área (o mercado de inovação), ordenou que Novartis, a 

companhia remanescente após a fusão, concedesse “to each Person who so requests a 

Cytokine License, in perpetuity and in good faith” (idem, 1997, p. 20). 

Com relação ao evergreening, o mercado trabalhado se divide em dois momentos. Um 

primeiro, pré-inovação (antes de um produto inovador ser introduzido no mercado), é o 

mercado de inovação na concepção apresentada acima, que se concentra na P&D realizada em 

uma mesma linha. Na análise deste mercado, é importante conhecer a interação entre as 

potenciais inovadoras para determinar a dinâmica que as leva a investir em P&D e como 

respondem ao comportamento das demais. 

O segundo momento, pós-inovação, é de concorrência em termos do produto. Aí, a 

companhia inovadora compete pelo mercado com outras companhias de marca e genéricos – 

assim que a patente do produto se extingue. Ou seja, entram na análise o produto de marca e 

bioequivalentes que possam ser produzidos por companhias produtoras de genéricos ou outras 

companhias. 

O evergreening é relevante no primeiro momento desta dinâmica porque a proteção patentária 

pode impedir a pesquisa aplicada a produtos ou processos. No segundo momento, seu papel é 

ainda mais explícito: é um fator de extensão do monopólio concedido pela patente, seja por 

concessão da patente, seja por aumento dos custos de entrada dos concorrentes. 
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Estas considerações sobre o mercado estudado reforçam algumas questões ao sistema de 

defesa da concorrência. Como se comportam companhias inovadoras na concorrência por um 

mercado futuro, aberto por um produto inovador? Qual o efeito do evergreening sobre suas 

atividades de P&D, ou seja, a maior quantidade de patentes cercando um mesmo produto 

dificulta a pesquisa? Se sim, isto é suficiente para que a companhia desista de realizá-la? 

Ainda, em relação ao momento pós-inovação, a formação de emaranhados de patentes de fato 

atrasa a entrada de concorrentes no mercado? Qual o efeito disto sobre o bem-estar dos 

consumidores – os pacientes? Diante de tudo isto, o argumento de que as patentes conferem 

apropriabilidade aos investimentos em P&D se sustenta e justifica a omissão da defesa da 

concorrência? Sem patentes – secundárias, neste estudo, mas até mesmo as primárias – as 

empresas abandonariam o mercado farmacêutico ou reduziriam consideravelmente seu 

investimento em P&D? 

As seções seguintes pretendem responder a algumas destas perguntas. 

3.2 A patente como incentivo à inovação 

Uma série de autores vem questionando a ideia de que as patentes sirvam como incentivo à 

inovação. Traduzindo o argumento de apropriabilidade em termos de incentivos individuais, 

(BRADFORD, 2005) parte de uma análise do conhecimento tradicional para questionar as 

ideias de “autor romântico” e “inventor genial”, tipicamente associadas ao processo criativo e 

inventivo. 

Assim, recolhendo evidências de estudos psicológicos e econômicos, (BRADFORD, 2005, 

pp. 1669–1672) propõe que o modelo de ator racional que fundamenta o argumento da 

apropriabilidade dos direitos de propriedade intelectual é essencialmente influenciado por um 

referencial “disposicional” (dispositional action), em detrimento de explicações situacionais 

(situational reactions). 

Ou seja, ao compor sistemas de práticas e políticas relativas à propriedade intelectual, a 

sociedade, especialmente a Ocidental, deu e continua dando maior relevo a compreensões que 

dão foco ao papel do indivíduo do que às que pretendem enxergar o contexto em que ele se 

insere. 

Isto se traduz em que a perspectiva de que o processo inventivo é cumulativo e 

profundamente afetado por fatores situacionais dá lugar à compreensão de que ele é 
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individual e fruto de ações concretas – investimentos em P&D, proteção patentária. Isto 

alimenta uma ilusão de mérito das patentes que está no centro da ideia de apropriabilidade. 

Partindo desta argumentação, o autor nota que (pp. 1625–1629) não há evidências suficientes 

para sustentar o modelo econômico baseado na concessão de patentes, e que não se pode 

afirmar que normas severas de propriedade intelectual se traduzem necessariamente em maior 

inventividade. Na verdade, isto se sustentaria apenas em função do referencial disposicional 

que domina o discurso majoritário. 

Esta é uma posição radical em relação ao sistema de patentes, que poderia indicar sua 

reformulação completa ou até seu abandono. No entanto, ainda que se considere válido o 

argumento da apropriabilidade, há ressalvas à sua veracidade. 

(KERBER; SCHMIDT, 2008, p. 24) descrevem diversas fontes alternativas de 

apropriabilidade (appropriability) dos investimentos em P&D. Os autores indicam estudos em 

que, com exceção da indústria farmacêutica, diversos setores apontam que “mechanisms like 

first-mover advantages, learning curve effects and secrecy” são mais relevantes para a 

apropriabilidade de seus investimentos em P&D que patenteamento. 

Complementando estas informações, pesquisa recente de (ZUCOLOTO, 2013, p. 10) 

apresenta dados que indicam que a proteção patentária não é nem o primeiro e nem de longe o 

segundo mecanismo para apropriabilidade de invenções preferido pela área farmacêutica. 

Observando dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) do IBGE, revela que 

71,6% das firmas inovadoras brasileiras estudadas declara basear a apropriabilidade principal 

ou exclusivamente em marcas, enquanto apenas 17,5%, em patentes. 

17,5% foi também a proporção do reinvestimento realizado pela indústria farmacêutica 

estadunidense em P&D em 2006, de acordo com dados apresentados por (OUTTERSON; 

SAMORA; KELLER-CUDA, 2007, p. 562). Os pesquisadores citam relatório da organização 

estadunidense que reúne companhias farmacêuticas que realizam pesquisa na área, a PhRMA. 

Os resultados mais recentes, de 2012 e 2015 (PHARMACEUTICAL RESEARCH AND 

MANUFACTURERS OF AMERICA, 2012, 2015), não diferem significativamente: 16,7% e 

17,9%, respectivamente. 

Estas informações esvaziam o discurso de que a patente é uma fonte necessária de recursos 

para compensar e financiar a inovação. São apenas dois dentre muitos outros pontos: o 

superfaturamento dos custos de P&D; o fato de que a maior parte da pesquisa é realizada com 

financiamento público; dentre outros. No entanto, são indicativo suficiente de que a 
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apropriabilidade como contrapeso ao efeito anticoncorrencial do evergreening é um 

argumento débil. 

Isto deverá informar uma decisão a respeito da limitação de direitos patentários. Além disto, 

dois fatores concorrentes à apropriabilidade também devem ser levados em consideração: 

contestabilidade (contestability) e sinergias (synergies). 

(SHAPIRO, 2010, pp. 364-365) define a contestabilidade como a capacidade de prevalecer 

sobre concorrentes em um mercado por meio da oferta de produtos com maior valor 

agregado. Este é um fator potencialmente prejudicado pelo evergreening, que bloqueia a 

entrada de concorrentes a despeito de sua capacidade de oferecer produtos equivalentes a 

menores preços (os medicamentos genéricos). 

Define também sinergias como fatores importantes no processo de inovação: “firms typically 

cannot innovate in isolation”. Mais uma vez, o evergreening, ao bloquear acesso aos 

subsídios de pesquisa e desenvolvimento por meio da acirrada proteção patentária que 

circunda um produto, afeta negativamente mais este fator da análise concorrencial. 

Estes efeitos deletérios do evergreening sobre a inovação são análogos aos reconhecidos pela 

FTC em (FTC, 2011). Ao tratar da ameaça de litigância sobre direitos de propriedade 

intelectual, a Comissão reconhece que a incerteza em relação à proteção patentária cria custos 

significativos para a entrada em um mercado, distorcendo a concorrência (idem, 2011, p. 3) e 

desencorajando a inovação. 

O que aconteceria, então, se o direito da concorrência impusesse remédios para lidar com o 

evergreening? (BAKER, 2007, pp. 579-580) estuda o tema do ponto de vista teórico fazendo 

uma comparação entre as teorias da inovação de Joseph Schumpeter e Kenneth J. Arrow. 

Inicialmente, (BAKER, 2008, p. 10) afirma que mesmo que não houvesse monopólio, haveria 

inovação: 

The available empirical evidence resolves the question in favor of 
competition by showing that as a general rule, greater product market 
competition strongly encourages innovation and productivity, its close 
cousin. 

Antitrust enforcement against monopolization most obviously benefits 
innovation when it targets “cheap exclusion” – exclusionary practices by a 
dominant firm that are inexpensive for the dominant firm to implement and 
have no efficiency justification. 

Antitrust enforcement can still lead to greater industry innovation, 
notwithstanding some reduction in the dominant firm’s incentive to invest in 
R&D, because enforcement may simultaneously increase the R&D 
investment incentives of the dominant firm’s rivals. 
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O autor aprimora sua análise da questão posteriormente, em (BAKER, 2014b) abordando 

diretamente a “appropriability defence” apresentada por firmas dominantes contra o controle 

concorrencial; e em (BAKER, 2014a) desenvolvendo um modelo comportamental de firmas 

dominantes e suas rivais diante do controle concorrencial, de modo que se possa realizar a 

racionalização do exame das condutas. 

Em (BAKER, 2014a), o foco está voltado para a concorrência no mercado de inovação. As 

conclusões são relevantes para se determinar o impacto que o controle de atos de 

evergreening pode ter sobre os incentivos à inovação antes e depois da introdução de um 

produto no mercado (p. 18). O autor afirma que os efeitos podem variar dependendo, 

principalmente, de se as companhias veem os investimentos das concorrentes como 

“complementos estratégicos”. Independentemente disto, afirma que “a competition policy 

intervention preventing dominant firms from excluding innovation rivals by raising their 

R&D costs will necessarily increase rival investment”. 

A pesquisa de BAKER parte do princípio de que pode haver, de fato, uma relação entre 

intensidade da proteção patentária e volume de investimentos em inovação. A partir daí, 

revela que o efeito de eventual controle em defesa da concorrência pode seguir em diversas 

direções e a relação pode ser direta ou inversa e valorizar ou desvalorizar o investimento pela 

firma dominante ou pelas rivais no mercado de inovação. Faz isto com base em modelos que 

permitem a verificação destes cursos possíveis, de modo que a análise concorrencial deixa de 

ser uma impossibilidade. 

Considerando, conforme o demonstrado, que os fundamentos da proteção patentária como 

incentivo à inovação são, no mínimo, questionáveis; que a concorrência nos mercados de 

inovação pode ter efeitos positivos em relação ao incentivo à inovação; e que a concessão de 

patentes fracas pode ser considerada um desvio da finalidade da proteção patentária; uma 

primeira conclusão é que o controle do evergreening não é necessariamente nocivo para a 

inovação e é possível e legítimo. O segundo passo da análise concorrencial é avaliar os efeitos 

nocivos da conduta abusiva e o potencial benefício do controle, de modo que este fique 

claramente fundamentado. 

3.3 O direito da concorrência por justiça social e equilíbrio de mercado 

As seções anteriores trataram da análise da racionalidade subjacente ao sistema de 

propriedade intelectual, e se ela serve de justificativa ao evergreening em virtude das 

características do mercado. Retomando o error-cost framework de (MANNE, 2010), os 
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tópicos a seguir tratam dos possíveis resultados positivos e negativos do controle 

concorrencial do evergreening. Isto se configura em duas análises, basicamente: o efeito do 

evergreening sobre a entrada de concorrentes no mercado; e os benefícios que a concorrência 

genérica pode prover aos consumidores. 

3.3.1 Extensão do monopólio 

O monopólio concedido por uma patente poderá ser estendido por meio de sucessivos 

patenteamentos. Este processo é denominado por (PAINE, 2003, p. 502) como double 

patenting e por (GIBSON, 2013, p. 109) como drug reformulation. 

A extensão afeta o chamado nominal patent term (termo nominal da patente), a diferença de 

tempo entre a data de aprovação da primeira patente para um medicamento e a expiração da 

última patente para este mesmo medicamento (HEMPHILL, SAMPAT, 2011, p. 622; 

KAPCZYNSKI, PARK, SAMPAT, 2012, p. 4). 

Isto é resultado concreto da conformação de patent thickets ou patent clusters, conforme 

descrevem (OTTERSON; FIUZA; PEREIRA, 2013, p. 5) em sua análise da entrada de 

medicamentos genéricos no mercado farmacêutico brasileiro, em decorrência dos custos de 

litigância que estes emaranhados de patentes podem representar. 

A questão do patenteamento secundário está presente no mercado farmacêutico brasileiro, 

como revelam os resultados preliminares do Inquérito Brasileiro sobre a Concorrência no 

Setor Farmacêutico Brasileiro (IBSCSF) apresentados por (PEREIRA; FIUZA, 2013). Foram 

selecionados produtos que satisfizessem os seguintes critérios (idem, p. 31): 

i) suas patentes primárias tinham data de primeiro depósito (data de 
prioridade) a partir de 1980; ii) estavam incluídos na lista de medicamentos 
de referência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e iii) 
não eram associações (combinações). 

O conjunto final foi de 304 produtos, dos quais 137 (45,1%) eram originais e 167 (54,9%) 

eram secundários9. Os pesquisadores encontraram 1,7 produto follow-on para cada princípio 

ativo no conjunto, sendo que esta relação sobe para 3,3 se considerados exclusivamente os 

                                                 

 

9 Os autores chamam estes produtos secundários de follow-on seguindo a denominação do estudo realizado pela 
Comissão Europeia: “produtos de segunda geração, que são resultado de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
incremental, essencialmente baseados em produtos já existentes (primeiro produto) e que tenham essencialmente 
um modo de ação similar” (PEREIRA; FIUZA, 2013, p. 29). 
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princípios ativos que tiveram follow-on. É uma proporção significativamente menor do que a 

encontrada pelo estudo europeu, porém os mercados também são profundamente diferentes: 

enquanto a Europa representou 24% do gasto global em medicamentos em 2013, a América 

Latina era responsável por apenas 7% (IMS INSTITUTE FOR HEALTHCARE 

INFORMATICS, 2013, p. 18). 

Ou seja, o evergreening, no entendimento que lhe é dado neste trabalho, de fato ocorre no 

Brasil. Seus efeitos já foram documentados fora do Brasil. (HEMPHILL; SAMPAT, 2011, p. 

622) estimam a extensão provida por patentes secundárias em mais de três anos, enquanto 

(KAPCZYNSKI; PARK; SAMPAT, 2012, p. 6) estimam entre desde 4 até 11 anos de 

extensão do termo nominal da patente. 

Finalmente, e com foco no cenário nacional, (OTTERSON; FIUZA; PEREIRA, 2013, p. 29) 

comprovam o efeito que o patenteamento secundário – que os autores denominam 

“incremental” – tem sobre o tempo de entrada de genéricos no mercado: “Incremental patents 

of Product, Delivery, Constraining, Component, and Process types tend to have […]  a 

positive impact on time to entry”. 

Tudo isto indica a relevância e concretude da questão do evergreening no Brasil e em outros 

países. Isto é ainda mais claro ao se observarem os benefícios que a concorrência genérica 

pode trazer. 

3.3.2 Benefícios da concorrência genérica 

Indicar os benefícios da concorrência genérica importa ao tema do evergreening porque 

demonstra os potenciais benefícios do controle do comportamento abusivo. Ou seja, a 

concorrência genérica é o benefício à sociedade em consequência do controle de tentativas de 

evergreening. Assim, esta seção se ocupa de demonstrar a assentada literatura a respeito dos 

efeitos da concorrência genérica sobre preços de medicamentos, o indicativo imediato de seu 

benefício social. 

Publicação da (OMS, 2004, p. 3) reconhece a concorrência genérica como fator de controle de 

preços de medicamentos. Apresenta o dado de que, nos Estados Unidos, a concorrência de 

apenas uma companhia de genéricos reduz o preço de um medicamento a 60% do preço do de 

marca; e, com 10 competidores, o preço cai a 29% do preço monopolista. 

(KAPCZYNSKI et al., 2005, pp. 1048-1049) corroboram a posição ao revisarem a literatura a 

respeito do tema, ressaltando que agências de cooperação para o desenvolvimento, 
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organizações internacionais e da sociedade civil, como MSF e Oxfam, reconhecem a 

concorrência genérica como “the single most important tool to remedy the access gap”. 

(EUROPEAN COMMISSION COMPETITION DG, 2009, pp. 78 a 85), ao descrever as 

características do mercado farmacêutico europeu, reconheceu o impacto que a entrada de 

genéricos tem na diminuição de preços ao consumidor. Este impacto, no mercado europeu, se 

configura não apenas na queda de preço médio ao consumidor, mas também na queda dos 

preços praticados pela companhia previamente detentora do monopólio patentário. 

O estudo aponta uma entrada genérica no mercado a 0,75 do preço do medicamento original, 

um índice médio que pode cair até 0,55. O impacto desta diferença se evidencia no cálculo da 

economia dos sistemas públicos de saúde caso os medicamentos do grupo selecionado para o 

estudo entrassem em domínio público imediatamente após o vencimento do tempo de 

proteção patentária, e não apenas após os sete meses que são a média no mercado estudado: 3 

bilhões de euros, ou 20% dos 15 bilhões que a entrada de genéricos posteriormente de fato 

representou. 

No Brasil, (VIEIRA; ZUCCHI, 2006, p. 448) apresentam dados sobre os preços de 

medicamentos genéricos em comparação a seus correspondentes de referência. Indicam que, 

apesar de efetiva em reduzir a média de preços, a concorrência genérica não afeta 

necessariamente os preços dos medicamentos de marca. 

Os dados referentes a preços de medicamentos encontrados por (MIRANDA et al., 2009) em 

estudo seccional se alinham a esta avaliação. Os autores caracterizam a concorrência genérica 

como elemento importante de redução do preço médio ao consumidor – entre 19,6% e 23,3% 

(p. 2155). Entretanto, “[e]stima-se que os medicamentos genéricos estudados estejam 

competindo em preço uns com os outros e com os similares, mas não com os medicamentos 

de marca” (p. 2156). 

Isto indica que o mercado farmacêutico brasileiro se assemelha ao europeu e ao estadunidense 

no sentido de que a entrada de genéricos representa efetiva redução de preços médios ao 

consumidor. Por outro lado, fatores como o reconhecimento de marca ou um eventual baixo 

número de empresas de genéricos entrantes podem estar contribuindo para que as companhias 

de referência não respondam a esta redução no preço médio com reduções dos preços de seus 

próprios produtos. 

Ou seja, no mínimo uma política de controle de evergreening poderá reforçar a concorrência 

já existente entre genéricos. No limite, observando a efetiva concorrência entre medicamentos 
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de marca e genéricos no mercado europeu, poderá tornar mais acirrada a concorrência entre 

medicamentos de marca e genéricos no mercado farmacêutico brasileiro. 

4 Evergreening em perspectiva global 

Este capítulo dá uma visão geral do tratamento que foi dado ao evergreening em diferentes 

países. Estes países foram escolhidos por já terem, de fato, tratado do tema de alguma forma. 

Este trabalho parte da perspectiva de que o controle do evergreening pelo direito da 

concorrência é possível e necessário. 

Observar o tratamento que outros ordenamentos jurídicos deram ao tema pode contribuir para 

elucidar essa possibilidade e necessidade, bem como evidenciar o efeito que o controle do 

comportamento abusivo pode ter. A experiência internacional é relevante porque, apesar de o 

problema ainda não ser extremamente pronunciado no Brasil, ele existe, e poderá alcançar o 

cenário farmacêutico internacional com o tempo. Isto, porque o mercado brasileiro de 

medicamentos é dominado por companhias multinacionais: (CENTRO DE ESTUDOS E 

DEBATES ESTRATÉGICOS, 2013) aponta que 76% das patentes depositadas no Brasil são 

de estrangeiros (p. 20); e que o setor farmacêutico depende fortemente de importações no 

Brasil, levando a um déficit de 10 bilhões de dólares no setor entre 1996 e 2010 (p. 55). 

4.1 Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, o processo de requerimento de autorização para comercialização de 

medicamento genérico junto à Food and Drugs Administration (FDA) requer que a 

companhia genérica questione a validade das patentes do medicamento de referência, entre 

outras possibilidades. 

Este ato, em si, é considerado uma infração à patente detida pela companhia de referência, 

que pode instalar um processo contra a genérica. A partir deste momento, o processo de 

avaliação do pedido de registro do genérico fica suspenso por até 30 meses, enquanto corre o 

processo. Em contrapartida, caso prevaleça a companhia de genéricos no litígio, terá um 

período de exclusividade em relação a outras companhias genéricas de 180 dias para a 

exploração do medicamento. 

Um dos argumentos aceitos para a determinação de que a patente é inválida é o chamado 

“obvious type double patenting”. (PAINE, 2003, p. 502–503) descreve como a doutrina 

verifica se o conteúdo de uma patente foi descrito ou tornado óbvio pelo de outra patente 
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anterior. Ou seja, um pedido de patente que seja “obvious over, or anticipated by, the earlier 

claim, is not patentably distinct and thus invalid for obvious-type double patenting”. 

O double patenting estadunidense se assemelha ao patenteamento secundário do sistema 

brasileiro de propriedade industrial quando este não alcança os requisitos de patenteabilidade. 

Configura um ato de evergreening, especialmente quando dá ensejo a ação judicial que 

interrompa a análise pelo FDA de requerimentos de registro de genéricos. 

Nos EEUU, o Supreme Court tratou do tema em (U.S., 1965). Segundo a corte, o duplo 

patenteamento com obviedade subjacente pode ensejar penalidades concorrenciais quando 

decorrente de fraude por parte do detentor da patente: 

We have concluded that the enforcement of a patent procured by fraud on 
the Patent Office may be violative of § 2 of the Sherman Act provided the 
other elements necessary to a § 2 case are present. […]  Walker's 
counterclaim alleged that Food Machinery obtained the patent by knowingly 
and willfully misrepresenting facts to the Patent Office. Proof of this 
assertion would be sufficient to strip Food Machinery of its exemption from 
the antitrust laws. By the same token, Food Machinery's good faith would 
furnish a complete defense. This includes an honest mistake as to the effect 
of prior installation upon patentability—so-called 'technical fraud'. 

Portanto, a conjugação da lei patentária estadunidense com a jurisprudência de sua corte 

suprema determina que atos de evergreening sejam penalizados concorrencialmente. Além 

disto, outro fenômeno relevante, descrito por (HEMPHILL; SAMPAT, 2011, p. 622), é o 

incentivo representado pela lei Hatch-Waxman, que rege o processo de registro de 

medicamentos nos EEUU, à oposição a patentes fracas. 

Segundo os autores, patentes mais fracas têm maior probabilidade de serem questionadas e as 

companhias genéricas têm forte incentivo de fazê-lo, configurado na exclusividade de 180 

dias caso prevaleçam na corte. Por outro lado, isto também significa menos companhias 

genéricas entrantes por meio ano, reduzindo a concorrência que a companhia de referência 

enfrenta. 

Estes dois pontos relativos ao ordenamento e à prática estadunidenses reafirmam a 

possibilidade de controle concorrencial do evergreening, tomado como conduta abusiva; e de 

regulação para limitação de patentes fracas.  

4.2 Europa 

Na Europa, o esforço de controle de condutas abusivas da indústria farmacêutica se 

concretizou em extenso relatório a respeito deste mercado. O relatório (EUROPEAN 
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COMMISSION COMPETITION DG, 2009) destaca como, por ação de companhias 

farmacêuticas originárias, se dá o atraso na entrada de medicamentos genéricos no mercado 

europeu. Isto tem reflexos não apenas na concorrência com companhias genéricas, mas 

também sobre consumidores finais, seguradoras, sistemas públicos de saúde. Ou seja, a 

perspectiva concorrencial é apenas uma dentre muitas possíveis para se abordar as práticas da 

indústria farmacêutica. 

Em relação ao evergreening conforme retratado neste trabalho, o relatório o classifica como 

um mecanismo de product switch utilizado pelas farmacêuticas (pp. 356-358) dentre outros de 

uma "caixa de ferramentas" para combater a perda da exclusividade (pp. 182-187). Sua 

sistematização do uso de patent clusters para a proteção de uma patente originária contra 

reivindicações de invalidação ou para a extensão de um monopólio além do período da 

patente originária é clara e precisa (p. 186): 

 

Figura 1 - Patent clusters para evitar a entrada de genéricos e perda de exclusividade 

Conforme o estudo, a formação de patent clusters se baseia em que “patent applications be 

very broad in scope and claim a multitude of different innovations surrounding the original 

compound, including e.g. formulations, dosage regimes, processes etc.” (p.187). De fato, esta 

estratégia é descrita em um dos documentos de planejamento das empresas estudadas obtido 

pela Comissão: 
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“Clustering – protecting the companies (sic) products and 
processes…Clustering involves three components 

- Broad Scope 

- Maximizing Patent Term through innovation 

- Layered protection”. 

Esta é uma estratégia efetiva em atrasar a entrada de genéricos no mercado porque um 

concorrente “may need to analyse and possibly confront the sum of all existing patents and 

pending patent applications in those Member States in which the generic company wishes to 

enter” (p. 188), em um contexto em que a razão entre patentes originárias e secundárias é de, 

em média, 1:7 (idem). Além disso, conforme o relato de outra companhia originária revela, 

alguns tipos de patentes têm a capacidade de bloquear a ação de companhias genéricas que 

busquem produzir bioequivalentes por processos alternativos (pp. 189-190): 

I suppose we have all had conversations around "how can we block generic 
manufacturers". […]  Don't play games in patenting new salt forms too late, 
the generics are starting earlier and earlier. Get claims on key intermediates 
that cover a number of routes. Process patents are not the biggest block but 
can put generics off if a superior chemistry job is done. 

Assim, a Comissão reconhece a barreira à entrada de companhias de genéricos que os patent 

clusters representam, ressaltando que seu efeito está frequentemente ligado a patentes de sais, 

enantiômeros, formulações ou processos (idem). 

Embora estas inovações incrementais possam levar a benefícios ao paciente em termos de 

novas vias de administração, absorção etc., foi apontado que não atendem aos requisitos de 

atividade inventiva e novidade. Corroborando esta percepção, e considerando que “existing 

patent litigation is the only tangible parameter of assessing the validity of such 

pharmaceutical patents”, a Comissão aponta que 

[T]he final outcome in 60 % of opposition and appeal procedures against 
originator company's patents examined in this report was a revocation of the 
disputed patent. In addition to this, the scope of the patents was reduced in 
another 15%. These procedures almost exclusively concerned secondary 
patents. Furthermore in 55 % of the patent litigation cases between 
originator and generic companies that involved a question of the disputed 
patent's validity and that reached a final judgement, the patents were 
annulled (43 of 78 cases). 

(TUOMINEN, 2011, pp. 19-20), argumentando contrariamente à aplicação do direito 

concorrencial a casos envolvendo patentes, aponta que esta hipótese é possível quando 

presente uma “vexatious conduct”. O autor argumenta, entretanto, que a Comissão não teria a 

competência para determinar que patentes são fracas e fortes. (MACKENZIE; 

LANGBRIDGE, 2013) caminham em direção contrária, argumentando que o direito da 
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concorrência é capaz de controlar atos que tenham efeitos anticoncorrenciais ou a 

potencialidade de provocá-los. 

Os autores destacam, comentando o caso AstraZeneca v. Comissão, que o controle do 

“strategic misuse of regulatory proceedings” é uma expansão da teoria do abuso de 

dominância no direito concorrencial europeu. No caso, a companhia teria apresentado 

“misleading representations to patent regulatory agencies”, entre outras condutas, buscando a 

extensão do prazo de proteção de sua propriedade intelectual. A partir da conduta, obtiveram 

de fato extensões no prazo protetivo em alguns países. 

O próprio (TJUE (PRIMEIRA SEÇÃO), 2012, p. 4) reconheceu que a busca por extensão 

indevida de proteção patentária é potencialmente danosa à concorrência e aplicou multa de 60 

milhões de euros às companhias envolvidas. Segundo o Tribunal, a conduta abusiva consistiu 

em “terem utilizado abusivamente o sistema de patentes e os procedimentos de 

comercialização dos produtos farmacêuticos, para impedir ou atrasar a entrada de 

medicamentos genéricos concorrentes no mercado e entravar o comércio paralelo”. 

A experiência europeia revela de maneira muito precisa a abusividade de diversos 

comportamentos da indústria farmacêutica. A formação de patent clusters ao redor dos 

produtos farmacêuticos de modo que outras companhias estejam desencorajadas ou 

impossibilitadas de entrar no mercado é apenas um deles, que neste trabalho é denominada 

evergreening. A justiça da União também já avaliou um desses comportamentos, em muitos 

pontos análogo ao evergreening – o potencial dano à concorrência por atraso na entrada de 

genéricos, a intenção de fazê-lo e o uso de lacunas da lei e do processo de patenteamento para 

pô-los em prática – e o considerou passível de repreensão pelo direito da concorrência. 

4.3 Índia 

A Índia é um caso distinto de Europa e Estados Unidos, porque lidou com a questão do 

evergreening em sua legislação patentária de modo sucinto e definitivo. A lei indiana não 

considera invenções (INDIA, 1970, seç. 3, d)... 

[T]he mere discovery of a new form of a known substance which does not 
result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the 
mere discovery of any new property or new use for a known substance or of 
the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known 
process results in a new product or employs at least one new reactant. 

Ao estabelecer um patamar mais severo de patenteabilidade para novas formas, propriedades 

e usos de substâncias ou processos conhecidos, este artigo dificulta a concessão de patentes 
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secundárias. À inovação incremental seria, portanto, apenas concedida patente caso 

verdadeiramente inovadora. Este efeito é ainda mais pronunciado pela explicação subsequente 

dada pelo dispositivo: 

Explanation. – For the purposes of this clause, salts, esters, ethers, 
polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of 
isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance 
shall be considered to be the same substance, unless they differ significantly 
in properties with regard to efficacy; 

O Ministry of Corporate Affairs indiano, em publicação relativa à concorrência no setor 

farmacêutico no país (NAYAK, 2014), aponta a relevância desta norma para a contenção do 

evergreening. Ressalta três casos em que a justiça indiana reafirmou a validade dessas 

cláusulas (p. 17) e manteve decisão do escritório de patentes indiano de negar patentes 

secundárias para produtos farmacêuticos. Além de servir como fundamento para o 

questionamento de patentes secundárias, a norma ainda tem um importante papel de 

desencorajar pedidos de patentes que não sejam capazes de provar melhoria no desempenho 

do produto; e fortalecer a posição de companhias genéricas que pretendam correr o risco de 

produzir bioequivalentes a medicamentos cujas patentes originárias tenham vencido, mas 

sobre os quais haja pedidos de patentes secundárias pendentes ((RATHOD, 2010, p. 234) 

descreve como isto ocorreu na Índia em relação ao medicamento Glivec da Novartis). 

5 Adequação ao direito brasileiro 

O controle de tentativas unilaterais de evergreening pode ser controlado pelo direito da 

concorrência brasileiro com amplo fundamento na legislação que estabelece as competências 

do CADE. Na lei nº 12.529 de 2011, diversos elementos relativos às infrações compreendem 

explicita ou implicitamente termos a que a prática pode subsumir-se. 

O caput da referida lei e seus incisos dizem: 

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 
culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou 
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a 
livre iniciativa; 

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 

A busca pelo patenteamento secundário de invenções que não atendam aos requisitos de 

patenteabilidade com o intuito de formação de patent thickets que dificultem a entrada de 

concorrentes no mercado pode alinhar-se a qualquer das três provisões, especialmente àquela 
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contida no inciso IV. Nesta interpretação, é especialmente relevante que a lei não requeira 

culpa e que abrigue casos que “tenham por objeto ou possam produzir” os efeitos citados. 

A questão da culpa afasta a possibilidade de que se alegue o desconhecimento da 

impropriedade das patentes almejadas – ainda que se possa sem esforço construir o argumento 

de que uma divisão jurídica empresarial que o desconhecesse estaria incorrendo em imperícia, 

consequentemente configurando a modalidade culposa. O ponto relativo ao objeto da conduta 

em questão autoriza sua avaliação in abstrato, ou seja, que se observe os potenciais efeitos do 

evergreening sobre o mercado. 

Ademais, ao tratar de exemplificar condutas que devam ensejar o controle concorrencial, 

desenvolve-se o mesmo artigo: 

§ 3o As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem 
hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração 
da ordem econômica: 

III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; 

IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao 
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou 
financiador de bens ou serviços; 

V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, 
equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; 

XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade 
industrial ou intelectual ou de tecnologia; 

XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, 
intelectual, tecnologia ou marca. 

A redação destes incisos indica a intenção do legislador e da lei de controlar o exercício 

abusivo de direitos de propriedade intelectual e evitar a criação de barreiras à entrada em um 

mercado, no intuito de contribuir ao princípio constitucional da livre concorrência (BRASIL, 

1988, artigo 170, IV). 

Diante deste quadro, este trabalho considera a perspectiva concorrencial adequada à análise 

do evergreening (PINTO, 2009, p. 64). A adequação da intervenção para defesa da 

concorrência deve levar em conta as características do mercado em questão e os incentivos e 

desincentivos que uma intervenção poderia impor aos agentes do mercado, conforme 

elaborado previamente. 

Ao tratar de mercados, este trabalho está se referindo a dois momentos e dois mercados 

distintos no processo de produção, licenciamento e comercialização de medicamentos. Um 

primeiro momento, anterior à inovação, envolve um mercado de inovação em que empresas 

farmacêuticas competem pelo desenvolvimento de produtos inovadores que serão 
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introduzidos no mercado. O segundo momento, pós-inovação, é um mercado de produtos em 

que produtores de genéricos e de medicamentos de marca concorrem, com o mecanismo de 

proteção patentária configurando uma das estratégias de dominação do mercado. 

Em relação a incentivos e desincentivos à inovação, (SCHUARTZ, 2009), ao analisar 

aspectos teóricos da relação entre inovação, propriedade intelectual e controle concorrencial, 

destaca a importância de levar em conta as características típicas dos innovation markets 

(mercados de inovação). Descreve a preocupação com mecanismos de apropriabilidade dos 

investimentos em P&D (p. 37) e os desafios ao se analisar questões que se encontram na 

fronteira do direito da concorrência e no limite entre o técnico e o político (p. 40). 

O autor discorre a respeito da classificação das condutas passíveis de controle pelo direito da 

concorrência, tradicionalmente tipificadas em restrições horizontais, restrições verticais e 

condutas predatórias (p. 41). Em acordo com este paradigma teórico, importam ao caso do 

evergreening as condutas nomeadas cheap exclusion, naked exclusion ou cheap predation (p. 

44), espécies de condutas unilaterais predatórias. 

Ao analisar a progressão teórica do conceito de mercado de inovação na jurisprudência e 

prática estadunidense, (BAKER, 2008, p. 11) dá a definição de cheap exclusion: 

“exclusionary practices by a dominant firm that are inexpensive for the dominant firm to 

implement and have no efficiency justification”. O autor segue, então, apontando que a cheap 

exclusion aumenta a recompensa que uma companhia inovadora recebe em virtude de uma 

inovação no mercado. No entanto, isto se dá apenas em consequência da exclusão dos 

concorrentes, de modo que não se configura necessariamente um incentivo à P&D. 

Portanto, o controle concorrencial que impeça a cheap exclusion será capaz de aumentar a 

probabilidade agregada de inovação (idem, 2008, pp. 10-12). Isto, porque permitiria a entrada 

de rivais tanto no mercado de P&D – o mercado de inovação – quanto no mercado de 

produtos, ambos fatores de aquecimento dos investimentos em pesquisa. Estas teses seriam 

posteriormente confirmadas pelo mesmo autor em obras trabalhadas mais adiante. 

Em suma, e retomando (SCHUARTZ, 2009) e (BAKER, 2008), a prática do evergreening, 

conforme situada neste trabalho, se insere no conceito de condutas unilaterais predatórias. 

Especificamente, trata-se do que os autores descrevem como cheap exclusion. Estas condutas 

devem ser analisadas segundo a regra da razão do direito concorrencial. Ou seja, é preciso 

avaliar se “a sua adoção é economicamente irracional para o agente que a adota, salvo em 
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razão de seu efeito negativo sobre a concorrência (e, consequentemente, positivo para o 

agente)” (SCHUARTZ, 2009, p. 45). 

5.1 Casos do CADE 

A pesquisa por casos decididos no CADE buscou a compreensão da autarquia a respeito de 

mercados de inovação e da concorrência genérica em mercados de produtos farmacêuticos. 

Os resultados encontrados revelam uma adoção do conceito de mercado de inovação com 

base na jurisprudência europeia e uma compreensão clara da relevância da concorrência 

genérica para a redução de preços ao consumidor. 

O voto do Conselheiro João Bosco Leopoldino da Fonseca ressalta que a concentração das 

empresas Astra e Zeneca, formando a Astrazeneca, apesar de representar aumento do poder 

de mercado em alguns produtos, é contrabalançada pelo efeito de diminuição de poder de 

mercado que a entrada de genéricos produz (FONSECA, 2001, p. 29). Introduz também 

consideração importante sobre o grau de substituibilidade de produtos farmacêuticos em 

classes terapêuticas distintas. 

O Conselheiro afirma que “para a mesma enfermidade é frequente o emprego de 

medicamentos de classes terapêuticas distintas, como também a prescrição de medicamentos 

da mesma classe para diagnósticos distintos” (idem, 2001, p. 28). Este é um dado importante 

sobre a estrutura do mercado que precisaria ser comprovado e levado em consideração na 

análise concorrencial. 

Essa segmentação do mercado relevante não foi empregada em outro caso observado pelo 

CADE. Em (CUEVA, 2005), o Conselheiro acompanha definição da SDE de que o mercado 

relevante é o de “fabricação de medicamentos em geral” (p. 3). O caso envolveu 21 

companhias farmacêuticas em formação de cartel, e consistiu basicamente em tentativa de 

boicote da entrada de genéricos no mercado. Isto se realizaria por diversos meios, um deles o 

impedimento de acesso a distribuidores no mercado nacional, inviabilizando a atuação das 

companhias de genéricos. 

Isto evidencia a concorrência no mercado de medicamentos entre genéricos e medicamentos 

de referência, conforme reconhecido e demonstrado por (VASCONCELLOS, 2005, p. 15) em 

posterior voto vista sobre o mesmo caso, citando dados sobre as representadas e sobre o 

mercado internacional de medicamentos. 
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Quanto à integração da inovação como elemento de análise, em (AZEVEDO, 2009, pp. 10-

11) o Conselheiro reafirma a dificuldade em se prever a participação de mercado no futuro em 

setores de alto dinamismo tecnológico. No caso, relativo a empresas da área de biotecnologia, 

apresenta o risco dos erros Tipo I e Tipo II e afirma que a concentração de mercado é dado 

insuficiente para determinar a adequação de intervenção concorrencial. Conforme elucidado 

previamente neste trabalho, desde então a teoria econômica desenvolveu-se suficientemente a 

ponto de haver ferramentas aplicáveis a esta análise. 

Finalmente, ainda em relação ao mercado de inovação, uma linha de análise de casos no 

CADE segue a ideia de que o bloqueio de acesso à propriedade intelectual pode efetivamente 

bloquear P&D em um setor. Em (MATTOS, 2010, p. 7), caso mais recente, o Conselheiro cita 

decisões em (SCHUARTZ, 2007) e (CUEVA, 2006) que vetam cláusulas de exclusividade de 

licenciamento de bens de propriedade intelectual. Esta é uma construção semelhante ao patent 

hold-up estadunidense e com mecanismos de funcionamento e efeitos análogos aos do 

evergreening – em que o sistema de patentes é explorado para o bloqueio de acesso a 

mercados de inovação e de produto. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou um problema decorrente do sistema de propriedade intelectual 

comum a uma série de países que seguem os termos do tratado TRIPS, o evergreening 

baseado em patenteamento secundário. 

Como muitos representantes da indústria farmacêutica multinacional defendem, a criação 

incremental forma parte fundamental do processo de inovação. Disto não decorre, no entanto, 

nem que a proteção patentária seja necessária para que ocorra a inovação incremental, nem 

que ela mereça o mesmo tipo de proteção. 

Isto é ainda mais claro ao se observar a conduta abusiva de empresas farmacêuticas 

multinacionais que se utilizam justamente das inovações incrementais para explorar a seu 

próprio proveito o processo de registro de patente. 

Este trabalho pretendeu analisar a viabilidade do controle concorrencial desta conduta à luz 

do ordenamento nacional. As considerações sobre os riscos do controle foram largamente 

trabalhadas com base na pesquisa de diversos autores sobre os efeitos da proteção patentária, 

as características do mercado farmacêutico e a dinâmica da concorrência neste mercado. 
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Não é possível afirmar com certeza que a intervenção concorrencial sobre o evergreening será 

prejudicial à inovação. Isto não decorre, no entanto, da imprevisibilidade do mercado, mas da 

multiplicidade de fatores a se considerar: é um mercado dinâmico, afinal. Ou seja, ainda que 

complexa, a análise a respeito dos efeitos do controle não é impossível. 

Este trabalho também pretendeu dar subsídios a esta análise. Diante dos dados sobre o atraso 

provocado pelo patenteamento secundário na entrada de concorrentes no mercado e da 

redução do preço médio ao consumidor, é seguro afirmar que o evergreening tem um peso 

que não se pode relevar sobre pacientes e sistemas de saúde, além de desvirtuar a dinâmica do 

mercado. 

Desta forma, apenas no caso de se demonstrar, de maneira irrefutável, que o patenteamento 

secundário é necessário para o processo de inovação deverá o direito da concorrência se calar 

diante da conduta. Conforme demonstrado, os argumentos correntes a respeito da novidade 

dessas inovações incrementais ou da relevância da apropriabilidade representada pelas 

patentes são fracos. 

O direito da concorrência brasileiro está equipado para lidar com o problema. A legislação 

incorpora claramente a ideia de que direitos de propriedade intelectual podem atravancar a 

concorrência, e o evergreening se adequa facilmente a suas hipóteses. 

Esta, entretanto, não é a única maneira de se lidar com o problema. Como (KAPCZYNSKI; 

PARK; SAMPAT, 2012, p 8) sugerem, a eliminação de patentes secundárias seria uma 

maneira de cortar o abuso em sua raiz. Outro caminho seria restringir o patenteamento a 

patentes de processo, de modo que os produtos finais pudessem sempre ser reproduzidos, 

contanto que o processo utilizado fosse inovador. 

A escolha pela perspectiva concorrencial revela uma forma de lidar com a questão utilizando 

os subsídios já existentes na lei brasileira. É, além disso, uma maneira de dar concretude ao 

debate a respeito de acesso a medicamentos e práticas abusivas da indústria farmacêutica, de 

modo que o discurso esteja fundado em princípios como o direito à saúde e a livre 

concorrência, mas pautado por elementos verificáveis como mercado relevante, preços e 

custos. 

A escolha pelo evergreening, e sua acepção específica, também não pretende negar a 

relevância de outros problemas do mercado. Atualmente, acordos bilaterais negociados a 

portas fechadas ameaçam o acesso a medicamentos em escala global, incluindo disposições 

contrárias à livre concorrência e que extrapolam a propriedade intelectual, como a 
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exclusividade de dados de pesquisa. O sham litigation também é um problema já longamente 

trabalhado por jurisdições em todo o mundo, assim como o pay-for-delay. 

Em uma indústria que chega a margens de lucro de 30%, altamente concentrada e que tem 

visto graus decrescentes de inovação verdadeiramente impactante, estes atos abusivos são 

apenas uma consequência de um sistema de incentivos perversos. Porém, e especialmente em 

relação a medicamentos, é papel do Estado e da sociedade civil adequar as estruturas sobre as 

quais esse mercado se organiza de modo que a dinâmica do lucro não se sobreponha às 

garantias de direitos fundamentais. 
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Anexos 

Data Atividade  Notas  Chaves de busca  Comentários  
16/08/14 Site de 

Concorrência 
da CE. 

Relatório do 
DG Comp. 

  

16/08/14 Pesquisa 
exploratória 
em bases de 
dados. 

Jstor "evergreening antitrust" Apenas 3 resultados. 

 Sistema de 
Bibliotecas 
da FGV 

"concorrencia 
farmacêutica" e 
"medicamentos 
patentes" 

Bastante material de 
base. 

 Google 
Scholar 

"evergreening antitrust" 35 resultados. 
Parecem relevantes. 
Muitas referências a 
Austrália e Canadá. 

17/08/14 Pesquisa 
exploratória 
em bases de 
dados. 

Google 
Scholar 

"evergreening antitrust" Continuando. 

18/08/14 Pesquisa 
exploratória 
em bases de 
dados. 

SSRN "evergreening antitrust" Apenas 2 resultados. 
Apenas 
"evergreening" dá 36 
resultados. 

 SciELO "evergreening antitrust" Nenhum resultado. 1 
resultado apenas 
com "evergreening". 

 Periódicos 
CAPES 

"evergreening antitrust" 37 resultados, 
muitos relevantes, 
alguns repetidos do 
Google Scholar. 

11/04/15 Pesquisa em 
periódicos de 
padrão aberto 
para 
aprofundar 
temas. Foco 
na 
caracterização 
do mercado 
farmacêutico, 
caminhos 
regulatórios e 
inventivos à 
inovação. 

DOAJ generic drug 
competition 
generic drug pharma 

 

Science 
Direct 

evergreening, 
innovation, patent 

"antitrust" não 
incluído porque o 
diretório é 
intensamente focado 
em ciências da 
natureza. 

Mendeley 
papers 

evergreening 
"generic competition" 

32 resultados para 
evergreening. 
44 resultados para 
"generic 
competition". 

27/05/15  Periódicos 
CAPES 

"patente secundária" 
"patentes secundárias" 
"patenteamento 
secundário" 
"secondary patents" 
"defensive patenting" 
"patenteamento 
secundário" 
"patent thicket" 
patent cluster" 

Cerca de 30 
resultados; muitos 
repetidos; alguns 
relevantes, 
especialmente em 
resposta à chave de 
busca "patent 
thicket". 14 
resultados 
relevantes no total. 

Tabela 1 - Busca em bancos de periódicos e bibliotecas. 


