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RESUMO 

 Percebeu-se, nos últimos anos, uma proliferação de acordos preferenciais de 

comércio, por conta do impasse da Rodada Doha, bem como outros fenômenos nas 

negociações internacionais. Países e blocos econômicos como EUA, UE, Índia e China, a fim 

de intensificar suas relações comerciais, desenvolveram modelos de acordos, que apresentam 

regulações para além da OMC, ou seja, com novos temas que não constam nos acordos da 

organização e normatização além daquela já estabelecida no sistema multilateral de comércio. 

Esta estratégia regulatória pode afetar as negociações multilaterais, já que os temas de 

interesse negociados na Rodada Doha estão sendo incorporados bilateralmente. Diante deste 

fenômeno, supõe-se que países que optaram pela estratégia multilateral, como o Brasil, podem 

ter sua estratégia prejudicada, na medida em que as tendências de negociação por importantes 

atores do sistema multilateral passam a estar pré-definidas. Diante desta hipótese, o desafio 

deste trabalho é verificar em que medida a regulação bilateral nos APCs dos países se 

contrapõe às propostas brasileiras no multilateral e, assim, afeta interesses do país. Como foco 

deste trabalho foi selecionado o tema de propriedade intelectual e comércio, uma área 

considerada bastante sensível nas negociações internacionais, tanto para países em 

desenvolvimento quanto desenvolvidos.  

 A pesquisa aqui consolidada foi desenvolvida no contexto do projeto IPEA sobre 

“Tendências nos acordos regionais e bilaterais de comércio face ao sistema multilateral de 

regras de comércio: elementos para um debate sobre direito e desenvolvimento no Brasil” e, 

assim, propõe-se a analisar precisamente o contraponto entre a regulação dos capítulos sobre 

propriedade intelectual em APCs assinados por EUA, UE, Índia e China e propostas 

apresentadas pelo Brasil na Rodada Doha, a fim de identificar convergências ou divergências 

nas estratégias daqueles países e como podem interferir nas negociações multilaterais e na 

estratégia de negociações comerciais brasileira. 

 

Palavras-chave. Propriedade Intelectual, Brasil, OMC, Acordos preferenciais de comércio, 

EUA, China, Índia, UE, regulação.  
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ABSTRACT  

 There has been a proliferation of Free Trade Agreements in the recent years due to 

the impasse in the Doha Round as well as other phenomena in the international negotiations. 

Countries and economic blocs like US, EU, India and China in order to increase trade 

developed models of agreements beyond those already set forth by the WTO. These 

documents address new topics not already in the WTO or part of the existing multilateral 

trade system. This regulatory strategy could affect multilateral negotiations, since the areas of 

interest negotiated in the Doha Round are being incorporated into bilateral agreements. Before 

this phenomenon, it was assumed that the strategy of countries such as Brazil that opted for 

the multilateral approach could be harmed, as the negotiation tendencies of important players 

in the multilateral system are pre-defined. Thus, the challenge of this paper is to examine to 

what extent the bilateral regulation in the FTAs of the selected countries differs from the 

Brazilian proposals in the WTO, and affects the interests of Brazil. The focus of this paper is 

intellectual property and trade, an area considered contentious in the international negotiations 

for developing and developed countries alike. 

 The research herein was developed as part of the IPEA project entitled “Trends 

in Regional and Bilateral Trade Agreements over The Multilateral Trade System Rules: 

Elements for a Debate on Law and Development in Brazil”. This study analyzes the 

counterpoint between the regulation of intellectual property in the FTAs signed by US, EU, 

India and China and the proposals presented by Brazil in the Doha Round. It aims to identify 

convergence or divergence in the strategy of the aforementioned countries and explain how 

these can affect multilateral negotiations and the Brazilian multilateral strategy. 

Keywords. Intellectual property, Brazil, WTO, Free trade agreements, USA, China, India, 
EU, regulation. 
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1. INTRODUÇÃO 1 

 

Diante do impasse da última Rodada de negociação da Organização Mundial de 

Comércio (OMC) – Rodada Doha,2 iniciada em 2001, bem como por diversos fenômenos nas 

relações internacionais que travaram as negociações internacionais em diversas áreas e 

diversos fóruns –, verificou-se uma nova tendência no comércio internacional: países e blocos 

econômicos passaram a firmar compromissos bilaterais como forma de acelerar o processo de 

liberalização do comércio internacional. O resultado disso é um progressivo crescimento da 

assinatura de acordos preferenciais de comércio (APCs).3 Como se pode observar pelo 

Gráfico 01 abaixo, até 2011 foram notificados a OMC 511 acordos, sendo que até a década de 

noventa, esse número era de setenta acordos notificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Este trabalho é fruto de Bolsa de Iniciação Científica concedida pela Fundação de Amparo a Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP). 
2 A Rodada Doha é a nona rodada de negociação multilateral de comércio internacional. As rodadas se propõem 
a renegociar os temas e provisões dos acordos da OMC, de acordo com a agenda negociada pelos países-
membros. A última rodada se iniciou em 2001, e hoje, em 2012, ainda não há um acordo entre os países. Muitos 
dizem que não sairá nenhum acordo, e diante disso, levantam a hipótese de que este seria o motivo dos países 
buscarem como solução alternativa os APCs. Para mais informações sobre esta rodada, acessar: 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm>. 
3 A OMC destaca que, apesar de grande parte da literatura utilizar a expressão “acordo regional de comércio”, 
seria mais apropriada a utilização do termo “acordos preferenciais de comércio, já que os acordos não se 
restringem apenas a regiões”. Esta afirmação está embasada no fato de metade dos APCs assinados – e 
notificados à OMC – não terem um caráter regional. (World Trade Report, 2011, p. 58). 
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Gráfico 01: Todos os APCs notificados ao GATT/OMC (1949 a 2011) pelo ano que 

entraram em vigor 

Fonte: WTO Annual Report, 2012, p. 60. 

No plano empírico, uma série de pesquisas têm sido desenvolvidas nos últimos 

anos para compreender o impacto da proliferação de acordos e compromissos no comércio 

internacional. Para Mansfield e Reinhardt4, os APCs podem aumentar o poder de barganha 

nas negociações multilaterais, por reforçar alguns pontos nas negociações ou levantar 

tendências que passam a ser adotadas por outros países. Nesse sentido, o bilateralismo5 é 

construído concomitantemente com o multilateralismo6, e ambos devem ser considerados na 

análise do sistema de comércio internacional.7  

Autores nesta vertente argumentam que o crescimento de APCs, além de causar um 

aumento de compromissos pluri- e bilaterais, levam a outras tendências possíveis no comércio 

internacional, entre elas: (i) o aumento da cooperação comercial com uma maior e mais 

inclusiva participação dos países; (ii) a consolidação de normas que melhoram a arquitetura 

da OMC; (iii) a regulação de novos temas - como serviços, investimentos, propriedade 

intelectual e compras governamentais – demonstrando uma maior integração econômica e 

aumento da globalização de temas que eram considerados domésticos e que agora são 

                                                 
4 MANSFIELD, E. e REINHARDT, E. (2003), in World Trade Report, 2011, p. 97.  
5 Bilateralismo aqui entendido como os acordos celebrados entre dois países que busca a liberalização comercial.  
6 Multilateralismo entendido como os acordos celebrados entre diversos países em organizações internacionais 
inclusivas. No contexto deste trabalho corresponde às negociações que ocorrem na OMC, o principal fórum 
negociador de comércio internacional.  
7 ESTEVADEORDAL, A., Suominen, K., e Teh, R. (eds) – Regional Rules in the Global Trading System, IDB, 
WTO, 2009. p. 1- 15. 
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regulados nos APCs de forma profunda e abrangente; e, (iv) o comércio internacional acaba 

se tornando mais aberto e menos discriminatório com a proliferação desses acordos8. Estas 

considerações apresentam uma abordagem otimista em relação ao avanço dos APCs e sua 

relação com o sistema multilateral de comércio. 

 Outros estudiosos levantam efeitos negativos da crescente assinatura de APCs. 

Entre estes efeitos, podemos citar a fragmentação da regulação do comércio internacional, 

perceptível principalmente nos mecanismos de solução de controvérsias. Esta fragmentação 

pode gerar a multiplicação de fóruns para a solução de conflitos, sem que haja uma separação 

entre os assuntos da jurisdição do sistema multilateral e aqueles do bilateral9. Há ainda os 

efeitos econômicos, como desvio de comércio. Por conta da preferência com um parceiro 

comercial, deixa-se de ter relações comerciais com aquele que é mais eficiente e o país acaba 

pagando mais pelo mesmo bem10. Há, ainda, efeitos políticos, como o mecanismo de difusão, 

em que países com maior poder de barganha forçam países mais fracos a aceitarem um 

modelo regulatório considerado melhor por aquele11. 

 Como estes países têm levado a diante suas negociações multilaterais e bilaterais 

ao mesmo tempo, o que se estima é que, diante do impasse da Rodada Doha, muitos dos 

avanços regulatórios podem estar ocorrendo em níveis pluri- e bilateral. É o que a pesquisa 

desenvolvida pelo IPEA de “Tendências nos acordos regionais e bilaterais de comércio face 

ao sistema multilateral de regras de comércio: elementos para um debate sobre direito e 

desenvolvimento no Brasil” 12 – que foi usada como base para esta pesquisa – nos mostra: 

EUA, UE, China e Índia apresentam em seus acordos uma regulação diferente daquela 

apresentada pela OMC. Os acordos comerciais não só reforçam os compromissos já previstos 

na OMC, conhecidos como OMC- in, mas passam a ter compromissos mais profundos que 

aqueles já negociados – conhecidos como compromissos OMC- plus – e ainda, contar com 

avanços em áreas que não constam do sistema multilateral – compromissos OMC- extra13.  

                                                 
8 World Trade Report, 2011, p. 48. 
9 PAUWELYN, Joost. Legal avenues to ‘multilateralizing regionalism’ beyond Article XXIV. In BALDWIN, 
Richard; LOW, Patrick (ed.). Multilateralizing regionalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 
368-399. 
10 VINER, Jacob in World Trade Report, 2011.p.100- 101. 
11 MEUNIR e Nicolaidis, 2006 in World Trade Report, 2011, p.96. 
12 Trata-se da pesquisa realizada no âmbito da FGV, a partir da Chamada Pública 105/2010, sobre Regulação do 
Comércio Global. “Tendências nos acordos regionais e bilaterais de comércio face ao sistema multilateral de 
regras de comércio: elementos para um debate sobre direito e desenvolvimento no Brasil.” Coordenação de 
Michelle Ratton Sanchez Badin e participação de Marina Egydio, João Roriz, Mariana Zuquette, Lucas 
Tasquetto, Daniel Fornazziero, Nathalie Tiba Sato e Milena da Fonseca Azevedo. 
13 BALDWIN, R.; Low, P. Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System, WTO, 
2009. 
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 Neste contexto, há países que não adotaram esta estratégia política para os avanços 

comerciais e ainda buscam uma alternativa multilateral. É o caso do Brasil, que, em 2001, 

anunciou três principais eixos de negociação para sua política externa em comércio e suas 

delimitações14: as negociações multilaterais na OMC, a ALCA15 e UE/MERCOSUL16. 

Contudo, com a suspensão da negociação regional (ALCA) e birregional (UE/MERCOSUL), 

a partir de 2004 o Brasil passou a centrar suas ações e priorizar o fórum multilateral da OMC 

para negociações comerciais e deixou para um segundo plano a negociação de eventuais 

APCs – diferentemente da estratégia eleita pelas grandes economias como EUA e UE, e 

economias emergentes, como China e Índia17. 

 Tendo em vista as diferentes formas de compromisso possíveis, discute-se qual o 

efeito destes acordos no comércio multilateral: se são blocos de integração (building blocs), 

ou ainda blocos de contenção do comércio internacional (stumbling blocs), em contraposição 

ao sistema multilateral de comércio da OMC18. 

 A hipótese que se trabalha neste caso é que países que optaram pela estratégia 

multilateral, como o Brasil, podem ter sua estratégia prejudicada, na medida em que as 

tendências de negociação por importantes atores do sistema multilateral passam a estar pré-

definidas. Diante desta hipótese, o desafio deste trabalho é verificar em que medida a 

regulação bilateral nos APCs dos países se contrapõe às propostas brasileiras no multilateral 

e, assim, afeta interesses do país. 

 Para comprovar esta hipótese, foi selecionado um tema polarizador nas 

negociações internacionais de grande importância estratégica, mas que até o momento não 

consta na agenda ofensiva do Brasil nas negociações internacionais: propriedade intelectual 

(PI).   

                                                 
14 THORSTENSEN, Vera. O Brasil frente a um tríplice desafio: As negociações simultâneas da OMC, da ALCA 
e do acordo CE/MERCOSUL. Cadernos do Fórum Euro-Latino-Americano. Outubro de 2001. Os três principais 
eixos de negociação, além de serem a base do texto citado, foram detectados no Discurso proferido pelo 
Embaixador Celso Amorim por ocasião da Transmissão do Cargo de Ministro de Estado das Relações Exteriores 
no início de 2001.  
15 As negociações da ALCA acabaram sendo abandonadas desde o final de 2005, principalmente por conta de 
interesses divergentes entre os países negociadores, o que acabaria por resultar em um “acordo desequilibrado, 
inaceitável para o Brasil e o MERCOSUL”. (Balanço de política externa, 2003 a 2010, Negociações comerciais. 
ALCA.) 
16 As negociações do acordo CE/MERCOSUL se iniciaram em 15/12/1995 e teve um momento de inércia, 
quando em 2010 foram relançadas as negociações. (Balanço de política externa, 2003 a 2010, Negociações 
extrarregionais do Mercosul. Mercosul- União Europeia). 
17 O Brasil assinou durante este período APCs com outros países – Mercosul-Egito, Mercosul- Índia, Mercosul-
Peru, e outros– mas apenas com previsões programáticas e de cooperação. 
18 BALDWIN, R.; Seghezza, E. Are trade blocs building or stumbling blocs? Journal of Economic Integration, 
v. 25, n. 2, 2010, p. 276-297. 
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 Primeiramente, é uma área que divide aliados históricos. O processo de 

negociação, ao longo destes anos da Rodada Doha, evidenciou cinco membros como mais 

ativos e determinantes no processo: EUA, UE, Índia, China e Brasil. Esses membros, no 

entanto, assumem posições distintas quando se trata de PI. De um lado países desenvolvidos 

buscam cobrir objetivos de inovação e desenvolvimento de um aparato regulatório interno e, 

de outro, países em desenvolvimento que precisam das flexibilidades do acordo TRIPS para 

se desenvolverem e para implementar políticas públicas. Isto resulta em duas frentes 

comparativas: uma primeira de países desenvolvidos com interesses opostos àqueles do Brasil 

– EUA e UE - e outra de países com economias e posicionamentos equiparáveis ao do Brasil 

– China e Índia19. Isso nos permitirá contrapor suas posições no sistema multilateral e a 

regulação do tema em seus APCs, a fim de avaliar como essas tendências regulatórias são 

diferentes ou contradizem aquilo que o Brasil propõe multilateralmente.  

 Este trabalho se divide em sete partes: esta introdução, com o panorama das 

negociações dos APCs e como esta pode afetar a regulação do comércio internacional, assim 

como as principais questões que orientam esta pesquisa. Uma segunda parte que apresentará o 

mandato de negociação da Rodada Doha, ou seja, os temas em discussão na mesa de 

negociação. O terceiro capítulo que apresentará o mapeamento realizado das propostas 

apresentadas pelo Brasil na Rodada Doha, de 2001 até 2012, seguido do panorama do 

posicionamento multilateral dos países analisados. Em seguida, ver-se-á as tendências 

regulatórias nos APCs e as estratégias de cada país e bloco nas negociações. Finalmente, a 

análise de como o bilateral afeta o multilateral e, consequentemente, a estratégia brasileira, 

seguida de breves conclusões do que foi analisado neste trabalho.  

 

 

 

                                                 
19 China e Índia foram escolhidos como referenciais para esta análise, por conta do recorte metodológico adotado 
na pesquisa do IPEA, com a qual este projeto dialoga. Esses países representam um dos cinco países – junto co 
EUA, UE e Brasil – que são determinantes nas negociações junto à OMC. Além disso, esses países sempre 
foram aliados estratégicos do Brasil em negociações internacionais, dada a sua similaridade econômica como 
potências emergentes. Esses países, porém, diferentemente do Brasil, adotaram uma estratégia de assinatura de 
acordos preferenciais de comércio. Para mais informações a respeito: SANCHEZ BADIN, Michelle Ratton. 
Compromissos assumidos por grandes e médias economias em acordos preferenciais de comércio: o 
contraponto entre União Europeia e Estados Unidos e China e Índia. Texto de Discussão nº 1700. Pesquisa 
PNPD/IPEA 105/2010. IPEA: Brasília, 2012. 
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2. O MANDATO DE NEGOCIAÇÃO DA RODADA DOHA EM PROPRIEDA DE 

INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O mandato de negociação de Doha20, em parte transcrito acima, coloca três tópicos 

na agenda de negociação da Rodada Doha: (i) TRIPS21 e saúde pública22; (ii) indicações 

                                                 
20 Para verificar o mandato de negociação da Rodada Doha completo, acessar: 
<http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.pdf>. 
21 Acordo sobre direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, ou em inglês Trade related aspects 
of intellectual property rights é o acordo que hoje regula propriedade intelectual na OMC. O acordo busca 
uniformizar e estabelecer padrões mínimos para a proteção de PI no mundo, cobrindo cinco grandes questões: (i) 
como princípios gerais do sistema de comércio e de outros acordos de PI devem ser aplicados, (ii) dar proteção 
adequada para os direitos de PI; (iii) como os países devem aplicar esses direitos internamente; (iv) como 
resolver as disputas sobre o tema; e (v) arranjos transacionais durante o período que o acordo é introduzido. Para 
mais informações, consultar: <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm>. 

Declaração Ministerial de Doha  
Adotada em 14 de Novembro de 2001 

 
Acordo sobre direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio  
 
17. Nós ressaltamos a importância que atribuímos à implementação e interpretação 
do Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio 
(Acordo TRIPS) de forma a apoiar a saúde pública promovendo acesso tanto a 
medicamentos já existentes quanto a novos medicamentos em pesquisa e 
desenvolvimento e, neste contexto será adotada uma Declaração em separado.  
 
18. Em vista a complementar o trabalho iniciado no Conselho para Direitos de 
Propriedade Intelectual relacionados ao comércio (Conselho TRIPS) na 
implementação do Artigo 23.4, concordamos em negociar o estabelecimento de 
um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para 
vinhos e destilados pela Quinta Sessão da Conferência Ministerial. Notamos que 
questões relacionadas à extensão de produtos de indicações geográficas previstos 
no Artigo 23 para produtos além de vinhos e destilados serão endereçadas ao 
Conselho TRIPS de acordo com o parágrafo 12 desta Declaração. 
 
19. Instruímos o Conselho TRIPS, na execução de seu programa de trabalho, 
incluir sob a revisão do Artigo 27.3 (b), a revisão da implementação do Acordo 
TRIPS sob o Artigo 71.1, e o trabalho previsto nos termos do parágrafo 12 desta 
Declaração, para examinar, inter alia, a relação entre o Acordo TRIPS e a 
Convenção de Biodiversidade (CBD), a proteção de conhecimento tradicional e 
folclórico, e outros novos desenvolvimentos levantados pelos Membros de acordo 
com o Artigo 71.1. Na realização deste trabalho, o Conselho TRIPS deve ser 
guiado pelos objetivos e princípios estabelecidos nos Artigos 7º e 8º deste Acordo 
TRIPS e deve levar em consideração a dimensão desenvolvimentista. 
 
(Tradução livre)   
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geográficas; e (iii) a revisão do Art. 27.3 com a inserção da interpretação conjunta de TRIPS e 

Convenção de Biodiversidade (CBD).    

 Para esclarecer o conteúdo dos temas discutidos, na categoria indicações 

geográficas trata-se de nomes de lugares ou nomes que se associam a um lugar e utilizadas 

para identificar origem, qualidade e características de um produto que o diferencie de ser 

produzido em qualquer outra localidade23. No acordo TRIPS, indicações geográficas estão 

definidas no artigo 22.124. Diferente dos demais direitos de PI, indicações geográficas não é 

um direito concedido a alguém, e sim, a todos que estão naquela localidade. Essa é a principal 

característica que diferencia indicações geográficas de marcas25.  

 A categoria de patente de material biológico e conhecimento tradicional, não 

possui uma definição clara no TRIPS. A citar, a patente de plantas vai depender da legislação 

nacional em permitir a patente deste material, bem como a definição de plantas, assim como a 

definição de variedades de plantas, em que a admissibilidade para patente vai variar com a 

legislação interna26.  

 Já conhecimento tradicional e folclórico possuem definições difíceis. Alguns 

estudiosos consideram que conhecimento tradicional engloba folclore, outros acreditam que 

esses conceitos são distintos e coloca diferentes definições para estes. Em poucas palavras, 

conhecimento tradicional é o conhecimento construído por um grupo de pessoas, levado por 

gerações e que possuíam contato intenso com a natureza. Folclore seria uma tradição 

transmitida oralmente e uma identidade cultural27. Juridicamente esses termos relacionam-se 

                                                                                                                                                         
22 A respeito do tema TRIPS e saúde pública, como o acordo TRIPS dificultava o acesso a medicamentos 
patenteados por parte de países em desenvolvimento e acometidos por epidemias, foram editados, entre outros, 
mas principalmente, a “Declaração de Doha sobre TRIPS e saúde pública” de 14 de Novembro de 2001 e a 
“Decisão do Conselho Geral” de 30 de agosto de 2003, todas no sentido de que os países não ficarão impedidos 
de implantar medidas apropriadas para a proteção da saúde pública. Desde 2001 a OMC tomou diversas 
iniciativas no sentido de implementar no Acordo TRIPS dispositivos que não colocassem no comércio uma 
barreira à saúde pública dos países. Iniciou-se com o parágrafo 17 da Declaração de Doha, acima transcrito e 
desde então os países discutem regularmente o assunto. Para ter acesso aos documentos oficiais assinados sobre 
o assunto, acessar: <https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/pharmpatent_e.htm>. Como o impasse dessa 
questão foi resolvido, esse tema não fez parte das negociações da Rodada Doha. Por esse motivo, não será 
tratado neste trabalho.  
23 Para mais informações sobre o assunto e as discussões na OMC, acessar: 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_e.htm>. 
24 De acordo com a versão oficial do acordo, em inglês: “Art.22.1. Geographical indications are, for the 
purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a 
region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is 
essentially attributable to its geographical origin”. 
25 UNCTAD – ICTSD Project on IPRs and sustainable development. Resource book on TRIPS and development. 
Cambridge University Press: New York, 2005.p. 270. 
26 UNCTAD – ICTSD Project on IPRs and sustainable development, op. cit., p. 389. 
27 DUTFIELD, Graham. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Protecting 
Traditional Knowledge and Folklore: A review of progress in diplomacy and policy formulation. Issue paper nº1. 
P. 20.  
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com a CBD, que regula o acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, de modo 

a evitar problemas como biopirataria e o trânsito deste material entre regiões do globo.28  

 Com relação ao tema de indicações geográficas, o mandato de negociação da 

Rodada Doha estabelece a discussão de um sistema multilateral de notificação e registro de 

indicações geográficas para vinhos e destilados e que a possível extensão das indicações a 

outros temas seja endereçada ao Conselho TRIPS29. Com relação à entrada do tema na 

negociação em Doha, há uma controvérsia se o assunto de fato foi endereçado pelo mandato 

de negociação em Doha.30 Para aqueles que defendem a entrada do tema nas negociações, o 

tema foi diretamente endereçado pelo mandato. Para aqueles que são contra, o tema não faz 

parte do mandato de negociação e deve primeiramente ser endereçado ao Conselho TRIPS 

para que os Membros discutam sua entrada nas negociações de Doha. A primeira posição é 

defendida pela UE, principalmente, e do lado oposto encontra-se a Argentina31.  

 O próprio acordo TRIPS possui em seus artigos previsões de revisão das indicações 

geográficas, como os artigos 23.432, 24.133 e 24.234. O primeiro regula a necessidade de 

                                                 
28 De forma geral a CDB tem como objetivo a conservação da diversidade biológica, uso sustentável da 
biodiversidade e repartição justa e equitativa de benefícios provenientes da utilização de recursos genéticos. Foi 
o primeiro tratado na área ambiental que se preocupou com a regulação de propriedade intelectual e distribuição 
dos benefícios advindos de materiais biológicos entre os países. Para mais informações sobre o assunto, acessar: 
< http://www.cbd.int/>. 
29 O Conselho TRIPS e o órgão responsável pela administração e monitoramento do Acordo TRIPS. O Conselho 
se encontra em sessões especiais para negociações multilaterais. Para mais informações e acompanhamento das 
atividades do Conselho, acessar: < http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm>. 
30 ROSENBERG, Barbara. Propriedade intelectual In Jank, Marcos S. e Thorstensen, Vera (coords.). O Brasil e 
os grandes temas do comércio internacional. São Paulo: Lex Editora; Aduaneiras, 2005.p.283-284 e FINK, 
Carsten. Intellectual Property rights in Chaffour, Jean-Pierre and Maur, Jena-Christophe (ed.). Preferential Trade 
Agreement Policies for development: a handbook. The World Bank: 2011, p.400.  
31 Os países que defendem que o tema já está no mandato de negociação, além da UE, Bulgária, República 
Checa, Hungria, Liechtenstein, Quênia, Ilhas Maurício, Nigéria, Paquistão, Eslováquia, Eslovênia, Sri Lanka, 
Suíça, Tailândia e Turquia (WT/MIN(01)/W/11 e WT/MIN(01)/W/9) e, entre os países contra, destaca-se a 
Argentina (WT/MIN(01)W/8).  
32 De acordo com a versão oficial do acordo, em inglês: “Art.23. 4. In order to facilitate the protection of 
geographical indications for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPS concerning the 
establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines 
eligible for protection in those Members participating in the system”. 
33 De acordo com a versão oficial do acordo, em inglês: “Art.24.1. Members agree to enter into negotiations 
aimed at increasing the protection of individual geographical indications under Article 23. The provisions of 
paragraphs 4 through 8 below shall not be used by a Member to refuse to conduct negotiations or to conclude 
bilateral or multilateral agreements. In the context of such negotiations, Members shall be willing to consider 
the continued applicability of these provisions to individual geographical indications whose use was the subject 
of such negotiations”. 
34 De acordo com a versão oficial do acordo, em inglês: “Art. 24.2. The Council for TRIPS shall keep under 
review the application of the provisions of this Section; the first such review shall take place within two years of 
the entry into force of the WTO Agreement. Any matter affecting the compliance with the obligations under these 
provisions may be drawn to the attention of the Council, which, at the request of a Member, shall consult with 
any Member or Members in respect of such matter in respect of which it has not been possible to find a 
satisfactory solution through bilateral or plurilateral consultations between the Members concerned. The 
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estabelecer perante o Conselho TRIPS a negociação de um acordo multilateral de notificação 

e registro das indicações geográficas para vinhos. Os dois parágrafos do artigo 24 dispõe 

sobre o aumento da proteção das indicações geográficas estabelecida no art. 23 e sobre a 

revisão do acordo.  

 Dessa forma, os membros que defendem a entrada do tema na pauta de negociação, 

argumentam que ainda que não esteja previsto expressamente no mandato de negociação da 

Rodada Doha, os Membros, como parte do empreendimento único (single undertaking)35, 

concordaram com os artigos inseridos no acordo TRIPS e, portanto, devem negociar a 

extensão das indicações geográficas para outros temas que não apenas vinhos e destilados, o 

sistema de notificação e registro e a revisão do TRIPS. 

 Por fim, o último parágrafo do mandato de negociação de Doha estabelece a 

revisão do art. 27.336 sobre a patenteabilidade de plantas e animais, e a relação do acordo 

TRIPS e CBD. Com relação à patenteabilidade de animais, plantas e proteção de 

conhecimento tradicional e folclórico, as negociações possuem três principais objetivos37: (i) 

a revisão do art. 27.3(b), que trata da exclusão da patenteabilidade de plantas e animais; (ii) a 

discussão da relação entre TRIPS e CBD, já que ao contrário da CBD, o TRIPS não regula a 

patenteabilidade de materiais genético e conhecimento tradicional; e (iii) a proteção de 

conhecimento tradicional e folclórico. Dada a interrelação entre eles, estes assuntos estão 

sendo tratados conjuntamente.  

 O que se vê, no entanto, com relação a este tópico é um grande embate entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Com relação à revisão, países em desenvolvimento, por 

exemplo, o Grupo Africano (grupo de negociação representante dos países africanos, 

chamados em inglês de African Group), interpretam revisão como possibilidade de emendar o 

artigo. Neste sentido, o Grupo propõe que não haja a possibilidade de patentear plantas, 

                                                                                                                                                         
Council shall take such action as may be agreed to facilitate the operation and further the objectives of this 
Section”. 
35 Empreendimento único, ou single undertaking em inglês, significa que nada é negociado em separado. Tudo 
faz parte de um pacote que deve ser acordado entre os países. Se não houver acordo geral em todos os aspectos, 
não há fechamento do tópico e, consequentemente, da rodada. “Nothing is agreed until everything is agreed”. 
Para mais detalhes de como as negociações funcionam e seus princípios: 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/work_organi_e.htm>. 
36 De acordo com a versão oficial do acordo, em inglês: “Art. 27.3. Members may also exclude from 
patentability:(…)(b)    plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for 
the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, 
Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system 
or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date 
of entry into force of the WTO Agreement”. 
37 UNCTAD – ICTSD Project on IPRs and sustainable development. Resource book on TRIPS and development. 
Cambridge University Press: New York, 2005.p. 396. 
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animais, microorganismo, processos biológicos e processos não biológicos e microbiológicos 

para a produção de plantas e animais. Por outro lado, países desenvolvidos, defendem a 

patenteabilidade destes processos e, ainda, a possibilidade de patentear variedades de plantas 

apenas pela Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas 

(UPOV) 38.  

 Já com relação à interpretação conjunta de TRIPS e CBD, países desenvolvidos 

não encontram qualquer inconsistência entre eles, ao contrário dos países em 

desenvolvimento, que receiam a interpretação conjunta desses acordos. Isso porque o TRIPS 

não regula a patenteabilidade de material genético e conhecimento tradicional e não há 

qualquer menção que as partes devam seguir com alguns requisitos presentes na CBD. Por 

isso, estes países sugerem uma emenda ao TRIPS que conste: (i) a declaração da fonte e país 

de origem do recurso; (ii) evidência de um consentimento prévio fundamentado por meio da 

aprovação das autoridades nacionais e seu respectivo sistema jurídico; e (iii) evidência de 

divisão justa e equitativa de benefícios sob o regime nacional. 

 Para países desenvolvidos, no entanto, a alternativa seria desenvolver o assunto 

junto à Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) no Comitê 

Intergovernamental de Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimento 

Tradicional e Folclore (IGC). 

 Com relação à patenteabilidade de conhecimento tradicional e folclórico, países em 

desenvolvimento, quase em unanimidade, apoiam a ideia de que o assunto seja discutido na 

OMC, pois outros fóruns não seriam capazes de implementar as regras como a OMC que 

conta com um sistema de solução de controvérsias. Países desenvolvidos, por outro lado, 

querem discutir o assunto na OMPI, por conta da expertise da organização no assunto, bem 

como pelo fato de a agenda lotada de Doha não permitir a inclusão de novos temas como 

                                                 
38 Sobre este assunto: “Atualmente se encontram vigentes dois tratados relativos à UPOV: a Ata de 1978 
(UPOV/1978) e a Ata de 1991 (UPOV/1991). De forma geral, a UPOV/1978 trata das formas e condições de 
proteção, como vigência, gêneros e espécies botânicas a serem protegidos, direitos conferidos, extensão de sua 
proteção e limitações. Comparando-se com a UPOV/1991, a primeira apresenta exigências mais limitadas para a 
proteção de novas variedades vegetais, restringindo a sua proteção a apenas um regime, ou seja, por patente ou 
por um sistema sui generis (art. 2, UPOV/1978). Para sua proteção devem ser cumpridos os requisitos de 
novidade, distingüibilidade, homogeneidade, estabilidade e denominação própria. Além disso, pela UPOV/1978 
não se obriga à proteção de cultivares de todas as espécies vegetais. O Brasil e a China são signatários desta Ata. 
A UPOV/1991 trata das exigências previstas na UPOV/1978, abordando os pontos supracitados. Contudo, ela 
vai além, permitindo a proteção de cultivares por ambos os regimes concomitantemente. Ademais, ela exige a 
proteção de todos os gêneros e espécies botânicas. Desta ata, por exemplo, são signatários os Estados Unidos da 
América e as Comunidades Européias”. Texto retirado de BRUCH, Kelly; ZIBETTI, F. W.; BRIGIDO, E. V.. 
Acordos Internacionais e sua Internalização: um Estudo de Caso Comparativo entre Brasil e China no Âmbito da 
Propriedade Intelectual. In Wagner Menezes. (Org.). Estudos de Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2008, v. 
XII, p. 3-4. 
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conhecimento tradicional. Estes países ainda defendem que esse conhecimento deve 

permanecer em domínio público39. 

 A partir da exposição dos temas em debate multilateralmente, para prosseguirmos 

com a nossa análise, apresentaremos na próxima seção o levantamento das propostas 

brasileiras multilaterais no tema e dos países sob análise, para vermos como a regulação 

bilateral vem regulando o tema de Propriedade Intelectual em contraponto às propostas 

brasileiras.  

  

                                                 
39 A respeito da questão da proteção dos conhecimentos tradicionais e folclóricos, Chander e Sunder analisam o 
embate entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Para os autores, manter o tema no domínio 
público permite que esse material não seja igualmente explorado por todos na sociedade, gerando o que os 
autores nomeiam como o “romance do domínio público”. No caso de conhecimentos tradicionais e folclóricos, 
empresas com capacidade exploratória e de pesquisa conseguem, por meio do acesso público a esse material 
desenvolver novos produtos no mercado, e muitas vezes conseguem patenteá-los em seus países. O 
conhecimento tradicional e folclórico fica localizado em países em desenvolvimento, enquanto as empresas com 
capacidade de explorar esse conhecimento, na maioria das vezes se localiza, em países desenvolvidos. Esse fator 
acaba por determinar a posição dos países internacionalmente sobre a questão de manter ou não conhecimentos 
tradicionais e folclóricos no domínio público. Para acesso a íntegra das ideias dos autores: CHANDER , Anupam 
e SUNDER, Madhavi. The Romance of the Public Domain. California Law Review. Vol. 92: 1331-1373. 
Disponível em: 
<http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/telecom/chandlerandsundertheromanceofthepublicdomain.pdf>. 
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3. PRINCIPAIS TEMAS DA AGENDA MULTILATERAL BRASILEIRA 

 
O Brasil mantém a posição de que as flexibilidades previstas no acordo TRIPS são 

indispensáveis para políticas públicas e acesso a saúde40. Neste sentido, a política externa 

brasileira tem procurado priorizar os fóruns multilaterais para a discussão dos temas em 

propriedade intelectual e, na sua relação com comércio internacional, limitar-se às obrigações 

já estabelecidas no acordo TRIPS41.  

Com o propósito de identificar o posicionamento do Brasil no tema de PI na Rodada 

Doha, foram levantadas, na base de dados da OMC42, todas as propostas diretamente 

apresentadas pelo país e todos os relatórios apresentados pelo presidente do Comitê de 

negociações em TRIPS43 que revelassem a posição do país na Rodada Doha – de 2001 até 

julho de 2012. A Tabela 01 abaixo sintetiza essas posições. 

 

 

                                                 
40 Discurso da Presidenta da República, Dilma Rousseff, na abertura da Reunião de Alto Nível sobre Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis - Nova York/EUA no dia 19 de setembro de 2011, em que a Presidenta diz: “O 
Brasil respeita seus compromissos em matéria de propriedade intelectual, mas estamos convencidos de que as 
flexibilidades previstas no Acordo TRIPs da OMC, na Declaração de Doha, sobre TRIPs e saúde pública, e na 
Estratégia Global sobre Saúde Pública são indispensáveis para políticas que garantam o direito à Saúde.” A 
integra do discurso encontra-se em: < http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/discurso-da-presidenta-
da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-da-reuniao-de-alto-nivel-sobre-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-
nova-iorque-eua>. 
41 Op. Cit. ROSENBERG, 2005, p. 292. 
42 Os documentos analisados foram retirados do seguinte site: 
<http://docsonline.wto.org/gen_home.asp?language=1&_=1>. 
43 Os termos utilizados para fazer a busca foram: “TN/C/W, TN/IP/* OR (IP/* or TN/IP/*), IP/C/W/*” e “Trade 
Negotiations Committee and TRIPS”. Junto com a utilização desses termos, delimitou-se em país Brazil e 
procurou-se também propostas do Brasil conjuntas com o Mercosul. O período considerado foi 2001 a julho de 
2012. Dos documentos encontrados sob esses termos de pesquisa, foram considerados todos aqueles que 
apresentavam o posicionamento negocial do Brasil na OMC sozinho ou com seus parceiros comerciais. Foram 
excluídas, no entanto, as comunicações e troca de questões entre os países que envolve a discussão da 
importância do tema, como este será regulado e detalhamentos das propostas que os países podem propor.   
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Tabela 01: Propostas do Brasil na OMC no tema de PI de 2001 a 2012 

Documento Data  Países/ Grupo de 
negociação 

Propostas 

IP/C/W/356 24/06/2002 

Brasil, China, Cuba, 
República 

Dominicana, 
Equador, Índia , 

Paquistão, Tailândia, 
Zâmbia, Zimbábue e 

Peru (add.1).  

Relação entre o acordo TRIPS e a CBD e proteção do conhecimento tradicional.  
 

1. As convenções deveriam ser compatíveis, portanto são necessárias mudanças no 
TRIPS para que não vá contra os objetivos da CBD.  

2. O TRIPS não possui previsões contra biopirataria, em que uma parte pode pedir 
a patente de um recurso genético em um país outro, que não aquele que possui a 
soberania sobre o recurso.  

3. O TRIPS não possui recursos que assegurem o consentimento prévio e 
fundamentado do dono do recurso genético de certa invenção, como também não 
prevê a divisão justa e equitativa dos benefícios da patente do recurso genético.  

4. O TRIPS deveria ser emendado para que: (i) haja a declaração de fontes e país 
de origem dos recursos biológicos e conhecimento tradicional da invenção; (ii) 
evidência de consentimento prévio e fundamentado através de aprovação das 
autoridades nos regimes relevantes; e (iii) divisão justa e equitativa dos 
benefícios sob o regime nacional do país de origem. 
 

IP/C/W/474  06/07/2006 

Brasil, China, 
Colômbia, Cuba, 
Índia , Paquistão, 
Peru, Tailândia, 

Emenda ao TRIPS 
Artigo 29bis: Declaração de origem de recursos genéticos e/ou conhecimento 

tradicional associado 
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Tanzânia, África do 
Sul (add. 1), Equador 
(add. 2), Venezuela 

(add. 3), Grupo 
Africano (add. 4), 
Paraguai (add. 5), 
Grupo dos LDCs 

(add. 6), República 
Dominicana (add. 7), 
Grupo ACP (add. 8), 
Sri Lanka (add. 9).  

1. Com o propósito de estabelecer uma relação de apoio mútuo entre este Acordo e 
a CBD, na implementação de suas obrigações, os Membros devem considerar os 
objetivos e princípios deste Acordo e os objetivos da CBD. 

2. Sempre que o assunto de um pedido referir-se ao pedido de patente, derivado ou 
desenvolvido com recurso biológico e/ou conhecimento tradicional associado, os 
Membros devem requerer a declaração do país provedor do recurso e/ou 
conhecimento tradicional associado; de quem, no país provedor este foi obtido, e 
conforme sabido, após a investigação, o país de origem. Os Membros devem 
também requerer que sejam fornecidas informações incluindo evidência de 
observância dos requisitos legais aplicáveis no país provedor de consentimento 
prévio fundamentado para acesso e divisão justa e equitativa de benefícios 
decorrente do uso comercial ou outro dos recursos ou conhecimento tradicional 
associado. 

3. Os Membros devem requerer que os requerentes complementem ou corrijam 
informações incluindo evidências previstas no parágrafo 2 deste Artigo em vista 
de novas informações que eles se tornem cientes.  

4. Os Membros devem publicar a informação divulgada de acordo com os 
parágrafos 2 e 3 deste Artigo juntamente com o requerimento ou concessão, 
aquele que for feito primeiro. Em caso de um requerente fornecer mais 
informações previstas no parágrafo 3 após publicação, a informação adicional 
deve ser publicada sem atraso injustificado. 

5. Os Membros devem impor procedimentos efetivos de implementação para 
assegurar a observância das obrigações dos parágrafos 2 e 3. Em particular, 
Membros devem assegurar que autoridades administrativas ou judiciais possam 
evitar o processamento ou concessão de um pedido de patente que revogue, 
sujeito as previsões do Artigo 32 deste Acordo, ou torne inexequível uma 
patente quando o requerente tem, intencionalmente ou por motivos razoáveis, 
falhou em cumprir as obrigações nos parágrafos 2 e 3 deste Artigo ou forneceu 
informações falsas e fraudulentas. 
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(Tradução livre p. 2) 

TN/C/W/49 18/05/2008 

Brasil, China, 
Colômbia, Cuba, 

República 
Dominicana, 

Equador,  
Índia , Indonésia, 

Paquistão, Paraguai, 
Peru, África do Sul, 
Tanzânia, Tailândia, 
Venezuela, Grupo 
dos LDCs, Grupo 

ACP, Grupo Africano 
(add. 1) e Sri Lanka 

(add. 2).  
 

CBD: inclusão no TRIPS de mecanismo de declaração de origem dos recursos 
biológicos e de conhecimentos tradicionais incluindo consentimento prévio 
fundamentado e acesso e divisão de benefícios. 

TN/C/W/52 18/07/2008 

Albânia, Brasil, 
China, Colômbia, 

Equador, UE, 
Islândia, Índia , 

Indonésia, República 
do Quirguistão, 
Liechtenstein, 

Iugoslávia, República 
da Macedônia, 

Paquistão, Peru, Sri 
Lanka, Suíça, 

Tailândia, Turquia, 
Grupo ACP, Grupo 

Indicações Geográficas  
 

1. Registro para vinhos e destilados. O Secretariado da OMC deverá registrar a 
notificação da indicação geográfica. Os elementos da notificação serão ainda 
discutidos. Os membros deverão atentar ao registro para fazer a proteção de 
marcas e indicações geográficas de acordo com seus procedimentos domésticos. 
O registro deve ser considerado evidência prima facie de que o membro cumpriu 
com a definição de indicação geográfica presente no artigo 22.1. Autoridades 
domésticas podem considerar a exceção do artigo 24.6 apenas se esta for 
substancial. 

2. Exigência de uma declaração de origem de materiais genéticos ou 
conhecimento tradicional associado, cuja definição será acordada na aplicação 
de patentes. Processos de patentes não serão completados sem esse requisito.  
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Africano, Croácia 
(add. 1), Geórgia 

(add. 2) e Moldova 
(add. 3). 

3. Extensão da aplicação do Artigo 23 para indicações geográficas de todos os 
produtos. Aplicação do procedimento de registro e extensão das exceções do 
artigo 24 também a todos os produtos, não só a vinhos e destilados como o é 
atualmente.  
 
Por fim, tratamento especial e diferenciado deve ser parte da negociação dos três 
itens acima, e ações para países em desenvolvimento e para países de menor 
desenvolvimento relativo (LDCs).  
 

TN/C/W/59 19/04/2011 

Brasil, China, 
Colômbia, Equador, 

Índia , Indonésia, 
Quênia (em nome do 

Grupo Africano), 
Ilhas Maurício (em 

nome do Grupo 
ACP), Peru e 

Tailândia.  

Emenda ao TRIPS 
 (reformulação da proposta de 2006)  

Artigo 29 bis – Declaração de origem de recursos genéticos e/ou conhecimento 
tradicional associado 

 
1. Com o propósito de estabelecer uma relação de apoio mútuo entre este Acordo e 

a CBD, os Membros devem observar os objetivos, definições e princípios deste 
acordo, da Convenção de Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya de 
acesso a recursos genéticos e divisão justa e equitativa dos benefícios advindos 
da sua utilização, em particular suas previsões de consentimento prévio 
fundamentado para acesso e divisão justa e equitativa de benefícios.   

2. No caso de requerimento de patente que envolva a utilização de recursos 
genéticos e/ou conhecimento tradicional associado, os Membros devem solicitar 
a divulgação: (i) do país que provê esses recursos, ou seja, o país de origem de 
tais recursos ou país que adquiriu o recurso genético e/ou conhecimento 
tradicional associado; e (ii) a fonte no país que proveu o recurso genético e/ou 
conhecimento tradicional associado. Os Membros devem também requerer uma 
cópia do Certificado de reconhecimento internacional de observância (em inglês 
Internationally Recognized Certificate of Compliance – IRCC). Se um IRCC 
não se aplicar no país provedor, o requerente deve fornecer informações 
relevantes com relação ao cumprimento do consentimento prévio fundamentado 
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e acesso e divisão justa e equitativa de benefícios conforme requerido pela 
legislação nacional do país provedor do recurso genético e/ou conhecimento 
tradicional associado, ou seja, o país de origem de tais recursos ou o país que 
adquiriu os recursos genéticos e/ou conhecimento tradicional associado de 
acordo com a CBD.  

3. Os Membros devem publicar as informações divulgadas de acordo com o 
parágrafo 2 deste artigo juntamente com a publicação do requerimento ou 
concessão de patente, aquele que for feito primeiro.  

4. Os Membros devem colocar no lugar medidas apropriadas, efetivas e 
proporcionais, para permitir ação efetiva contra a não observância das 
obrigações estabelecidas no parágrafo 2 deste artigo. Requerimentos de patentes 
devem ser processados sem a realização das obrigações de divulgação previstas 
no parágrafo 2 deste artigo.  

5. Se for descoberto após a concessão de uma patente que o requerente falhou em 
divulgar as informações requeridas no parágrafo 2 deste Artigo ou submeteu 
informações falsas ou fraudulentas ou ainda for demonstrado por meio de 
evidências que o acesso ou utilização do recurso genético e/ou conhecimento 
tradicional associado violou a legislação nacional do país que forneceu o recurso 
genético e/ou conhecimento tradicional associado, ou seja, o país de origem 
desses recursos ou um país que tenha adquirido o recurso genético e/ou 
conhecimento tradicional associado de acordo com a CBD, Membros devem 
impor sanções, que devem incluir sanções administrativas, criminais, 
pecuniárias, multa e a devida compensação de danos. Os Membros devem ter 
outras medidas e sanções, incluindo revogação, contra a violação de uma 
obrigação estabelecida no parágrafo 2.  

 
(Tradução livre p. 2-3) 
 

Fonte: elaboração própria, a partir dos documentos oficiais indicados. 
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 No jargão das negociações internacionais, as posições assumidas pelos 

membros diante dos temas do mandato são qualificadas como: (i) ofensivas, quando o 

membro assume uma postura mais propositiva para a regulação do assunto; ou (ii) 

defensivas, quando o membro se posiciona contra qualquer expansão ou 

aprofundamento da regulação do tema e procura dificultar o avanço das respectivas 

negociações. 

 Como se pode ver na Tabela 01, foram verificadas pelo levantamento de 

documentos da base de dados da OMC que as propostas do Brasil seguem em dois 

sentidos: (i) a declaração de origem na patenteabilidade de recursos biológicos e de 

conhecimento tradicional, incluindo o consentimento prévio fundamentado e a divisão 

justa e equitativa dos benefícios sob o regime nacional do país de origem; e (ii) um 

sistema de registros para indicações geográficas de vinhos e destilados, bem como a 

extensão destas para outros produtos. Pelo mandato de negociação apresentado na seção 

anterior, o Brasil apresentou propostas nas duas áreas de negociação da OMC na 

Rodada Doha.  

 Vê-se que desde o início das negociações, até o presente, o país vem 

apresentando propostas no tema de proteção de material genético e conhecimento 

tradicional, com propostas de 2002 até 2011. O tema de indicações geográficas, no 

entanto, conta com apenas uma proposta do Brasil no ano de 2008. Isso pode indicar, 

por parte da proposta de proteção de material genético e conhecimento tradicional, um 

amadurecimento e evolução, enquanto, por parte de indicações geográficas, aparenta ser 

um tema menos ofensivo, com proposições vagas e sem detalhamento posterior por 

parte do Brasil.  

 

3.1. Indicações Geográficas 

 

A proposta de indicações geográficas é patrocinada pelo “W52 sponsors”, grupo 

que apresentou a proposta presente no documento W52 de 18 de julho de 200844. Esse 

grupo é formado por: Albânia, Brasil, China, Colômbia, Equador, União Europeia, 

Islândia, Indonésia, Índia, República do Quirguistão, Liechtenstein, Macedônia, 

                                                 
44 A referência do doc. mencionado é TN/C/W/52. Os documentos W 52 addendum 1, 2 e 3 apenas 
adicionaram aos patrocinadores da proposta Croácia (Add. 1), Geórgia (Add.2) e Moldova (Add.3).   
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Paquistão, Peru, Sri Lanka, Suíça, Tailândia, Turquia, Grupo ACP (grupo de Estados da 

África, Caribe e Pacífico), Croácia, Geórgia e Moldova.  

 Como se pode observar o Brasil apresenta esta proposta com aliados não 

muito óbvios nas negociações internacionais, por conta de interesses contrapostos, tais 

quais UE e Suíça, e também com aliados mais prováveis, como China e Índia. O 

documento defende o estabelecimento de um sistema de registro de indicações 

geográficas e a extensão da proteção a outros produtos, que não apenas vinhos e 

destilados. Além de indicações geográficas, também a declaração de origem de 

materiais genéticos e conhecimento tradicional associado. Isso pode explicar o fato de 

entre seus patrocinadores estarem alguns países em desenvolvimento, inclusive Brasil, 

Colômbia, Peru, países africanos e caribenhos. 

 O tema de indicações geográficas apareceu como uma grande surpresa entre 

propostas brasileiras. Foi a única proposta apresentada pelo Brasil e, por diversas 

peculiaridades, acredita-se que não seja um tema propositivo na agenda brasileira.  

 Em relatório apresentado pelo Presidente do Comitê de Negociações do 

TRIPS45, o Brasil coloca a proposta de indicações geográficas como um acordo 

multilateral dirigido apenas para vinhos e destilados, ao contrário da UE que deseja 

estender a proteção a todos os produtos. Além da questão de extensão da proteção que o 

Brasil se posicionou a favor em 2008, e se posiciona contra agora em 2011, o país ainda 

defende um sistema de registro de indicações geográficas para vinhos e destilados para 

proteção dos membros participantes deste sistema - defendido conjuntamente por Brasil, 

Joint Proposal Group46 (Austrália, Canadá, Chile, EUA, México, Japão, África do Sul e 

Nova Zelândia), Cingapura e Cuba47, enquanto a outra proposta é de que seja um 

sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas dirigido a todos 

os Membros da OMC (EU, China, Turquia, Suíça, Grupo ACP, Índia)  48. 

                                                 
45 O relatório foi redigido pelo Presidente do Comitê de Negociações comerciais, Embaixador Darlington 
Mwape (Zambia), com referência TN/IP/21 publicado em 21/04/ 2011 disponível na base de dados da 
OMC http://docsonline.wto.org/gen_home.asp?language=1&_=1.  
46 Grupo de negociação no tema de indicações geográficas formado pelos países supracitados. 
47 A redação de título para o acordo proposta pelos países no  Anexo do doc. supracitado é, em inglês: 
Pursuant to TRIPS Agreement Article 23.4 a Multilateral System of Notification and Registration of 
Geographical Indications for Wines and Spirits eligible for protection in those members participating in 
the system. 
48 A outra proposta é que a redação do título do sistema de notificação e registro seja, em inglês: 
Multilateral System of Notification and Registration of Geographical Indications. 
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 Ao longo do texto, Brasil, Joint Proposal Group, Cingapura e Cuba49 

defendem que sejam sempre incluídas expressões do tipo “participating Member” 

(membro participante), “participating country” (país participante), “participation in the 

System is voluntary” (a participação no Sistema é voluntária). Tais termos evidenciam o 

desejo daqueles membros de que o acordo seja voluntário e vinculante apenas àqueles 

que expressarem vontade de participar50.  

 Outro fator que pode revelar que este não seja um tema propositivo para o 

Brasil seria que na mesma proposta em que o Brasil se junta à UE para a defesa de 

indicações geográficas, há também a proposição da interpretação conjunta do acordo 

TRIPS com a CBD, o que pode revelar um apoio político estratégico a esta proposta.  

 Estes aspectos nos levam a cogitar que a apresentação de uma proposta 

conjunta possa ser mais um alinhamento político para manter indicações geográficas e 

interpretação conjunta do TRIPS e CBD na mesa de negociação do que uma questão 

ofensiva para o país na Rodada Doha. Já que no sistema da OMC é necessário o 

empreendimento único, muitos países se alinham politicamente para que seus temas 

continuem na mesa e para que possam ter uma maior barganha política. Isso significaria 

que, apesar de patrocinador conjuntamente a proposta de indicações geográficas junto à 

OMC, para o Brasil a questão de indicações geográficas serve mais como objeto de 

barganha política para conseguir avanços em um tópico que realmente lhe interesse do 

que um tema propositivo em sua agenda.  

 Estes temas serão analisados nas próximas seções com foco nas negociações 

bilaterais, já que depois de onze anos de início da Rodada Doha, ainda não apresentaram 

qualquer conclusão multilateralmente. 

 

3.2. Patenteabilidade de material genético e conhecimento tradicional  

 

 Na questão da evolução das propostas de proteção de material biológico e 

conhecimento tradicional vê-se que três questões são importantes no acordo TRIPS: (i) 

que haja a declaração de fontes e países de origem dos recursos biológicos e 

conhecimento tradicional; (ii) evidência de consentimento prévio fundamentado através 

de aprovação das autoridades nos regimes relevantes; e (iii) divisão justa e equitativa 
                                                 
49 Em algumas dessas propostas de redação há a participação de Hong Kong e Índia como aliados, além 
daqueles já mencionados.  
50 Esta discussão de um sistema voluntário ou compulsório vem inserida no doc. TN/IP/W/6 da OMC.  
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dos benefícios sob o regime nacional do país de origem. As justificativas para a inserção 

destes dispositivos se dá principalmente – conforme explicitada no documento W403, 

apresentado em 24.06.200351 - por conta da preocupação com a biopirataria e da 

proteção contra desapropriação dos recursos, a fim de evitar casos de proteção de 

material de má-fé52. 

 Porém, para que esses avanços sejam possíveis, é preciso evoluções no 

Acordo TRIPS, de modo a torná-lo compatível com a CBD, a partir da inserção de 

dispositivos que estabeleçam a relação entre os acordos e que possibilitem a patente de 

materiais genéticos e conhecimento tradicional53. Nesta questão, o Brasil apresenta duas 

propostas distintas com a inserção de um artigo 29 bis, uma datada de 2006 e outra, de 

2011. 

 A inserção de um artigo tem o objetivo de permitir a inclusão da CBD no 

acordo TRIPS e sua interpretação conjunta, bem como abarcar os três objetivos 

principais a serem alcançados, acima explicitados. O artigo ainda regula como devem 

ser incorporadas as questões mencionadas nos países e, por fim, há previsões de 

implementação para aqueles que não cumprirem os requisitos necessários.   

 A diferença entre as propostas de artigo está na forma como esses 

mecanismos acima são regulados. A proposta de 200654 possui dispositivos menos 

detalhados, apenas com previsões gerais garantindo a declaração do país de origem, 

consentimento prévio fundamentado e divisão justa e equitativa de benefícios. Na falta 

de cumprimento destes ou no caso de não fornecer qualquer informação necessária, a 

                                                 
51 Documento IP/C/W/403 de 24.06.2003, reforça a proposta IP/C/W/356 levantando os principais 
argumentos para a inserção de previsões no TRIPS que prevejam a declaração da fonte de origem dos 
recursos biológicos e conhecimentos tradicionais, e também a necessidade do consentimento prévio 
fundamentado de acordo com a aplicação das leis nacionais e divisão de benefícios. 
52 No documento W403: “Disclosure of origin of the resource and associated traditional knowledge, and 
evidence of PIC and benefit sharing will therefore serve the purposes of: (a) reducing instances of bad 
patents;  (b) enabling the patent office to ascertain more effectively the 'inventive step' claimed in a 
particular patent application;  (c) enhancing the ability of countries to track bad patents in the instances 
where they are granted and challenge the same;  (d) improving compliance with their national laws on 
PIC and fair and equitable benefit sharing prior to accessing a biological resource/associated traditional 
knowledge.  This would also increase the credibility of the patent system, as well as contribute to 
achieving the principal objectives of the TRIPS Agreement.  Placing the onus on a patent applicant to 
disclose the basis of its claims is a step that can pre-empt any misuse of patent laws and thereby prevent 
misappropriation of knowledge and resources”, supra, nota 51, p. 2-3 
53 UNCTAD – ICTSD Project on IPRs and sustainable development. Resource book on TRIPS and 
development. Cambridge University Press: New York, 2005: 398. 
54 Descrita na Tabela 01 acima no documento IP/C/W/474. 
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sanção aplicável é a possibilidade de revogação da proteção de acordo com o Art. 3255 

do TRIPS. 

 A proposta de 201156, no entanto, mais detalhada, insere o Protocolo de 

Nagoya57, que regula a divisão de benefícios dentro da CBD, coloca entre os requisitos 

para patente, além dos três supracitados, cópia do Certificado de reconhecimento 

internacional de observância (em inglês Internationally Recognized Certificate of 

Compliance – IRCC) e, quanto à implementação, previsões mais rígidas com a 

necessidade de sanções administrativas, criminais, multas e compensação de danos, 

podendo incluir ainda o cancelamento da proteção. 

 Vê-se uma evolução clara na proposta dos artigos. Na proposta de 2011 

inclui-se o Protocolo de Nagoya, que não foi incluído anteriormente, pois este só foi 

negociado em 2010. Os requisitos também se aprimoraram da proposta de 2006 para a 

proposta de 2011 com a exigência de um certificado de observância e, finalmente, com 

relação às sanções, na primeira proposta, estas são mais fracas que a segunda proposta 

que exige um aparato legal nas esferas administrativa, criminal e civil (com mecanismos 

de compensação).   

 Com o panorama das propostas apresentadas pelo Brasil na OMC e o 

detalhamento da posição do país em cada ponto, será possível a seguir avaliar a posição 

dos países selecionados para esta análise e, em seguida verificar como as posições 

multilaterais se mantiveram ou se modificaram com o decorrer das negociações 

bilaterais.  

 

 

 

 

                                                 
55 De acordo com a versão oficial do acordo, em inglês: “Art.32 TRIPS: Revocation/Forfeiture: An 
opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent shall be available”. 
56 Descrita na Tabela 01 acima no documento TN/C/W/59. 
57 Segundo a descrição no próprio site da CBD: “The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 
and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on 
Biological Diversity is an international agreement which aims at sharing the benefits arising from the 
utilization of genetic resources in a fair and equitable way, including by appropriate access to genetic 
resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those 
resources and to technologies, and by appropriate funding, thereby contributing to the conservation of 
biological diversity and the sustainable use of its components. It was adopted by the Conference of the 
Parties to the Convention on Biological Diversity at its tenth meeting on 29 October 2010 in Nagoya, 
Japan. The Nagoya Protocol will enter into force 90 days after the date of deposit of the fiftieth 
instrument of ratification”. Disponível em: <http://www.cbd.int/abs/>. 
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4. PANORAMA DA POSIÇÃO DOS PAÍSES E BLOCO ANLISADOS NAS 

NEGOCIAÇÕES MULTILATERAIS 

 

 Para que possamos desempenhar uma análise comparativa entre as propostas 

bilaterais e como estas podem afetar as negociações multilaterais e ainda perceber como 

os países incorporam nos APCs temas de seus interesses que não evoluíram 

multilateralmente, analisaremos brevemente nesta seção a posição apresentada por 

EUA, UE, China e Índia na OMC.  

 Para tanto, utilizaremos documentos apresentados a partir de 2001 até julho 

de 2012. Para esta análise, foi utilizado um mapeamento das propostas realizado pela 

própria OMC, separado por temáticas de negociação58, junto com uma leitura da 

literatura especializada. 

• China e Índia: no tema de indicações geográficas, esses países, assim como o 

Brasil, apresentaram como propostas apenas aquela apresentada no documento 

W52, juntamente com a UE, exposto acima, que propõe um sistema de registros 

e a extensão da proteção de indicações geográficas a outros produtos além de 

vinhos e destilados59. Com relação à proteção de material genético e 

conhecimento tradicional, os países estão patrocinando todas as propostas 

apresentadas ao lado do Brasil, defendendo a declaração de origem, evidência de 

consentimento prévio fundamentado e a repartição justa e equitativa de 

benefícios. Propõe inclusive a proposta de emenda ao Acordo TRIPS com a 

inclusão do Artigo 29 bis, conforme se pode observar na Tabela 01. 

• EUA: nos dois temas apresentados, o país possui um posicionamento defensivo. 

No tema TRIPS e CBD60, os EUA revelam que os países defensores do tema – 

sempre citados pelo país nos documentos das propostas, principalmente Brasil e 

Índia - possuem três objetivos principais: (i) assegurar o acesso autorizado a 
                                                 
58 A OMC desenvolveu um mapeamento de propostas nos temas apresentados semelhante com o 
mapeamento realizado neste trabalho. Os temas de indicações geográficas encontram-se disponíveis em: 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi1_docs_e.htm>. O tema de revisão do Art.27.3 do TRIPS 
a respeito das patentes biológicas e conhecimento tradicional, estão presentes em: 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_e.htm>. 
59 A China patrocina uma proposta em indicações geográficas junto com Hong Kong. O documento 
TN/IP/W/8 de 23 de abril de 2003 que apresenta uma proposta alternativa a um sistema de registro para a 
OMC. As partes desenvolvem um anexo com uma proposta de como pode ser feito o registro com um 
sistema de notificação, requisitos de registro, participação, efeito, revisão e os custos do procedimento. O 
documento está disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi1_docs_e.htm>. 
60 Os EUA apresentam sua posição em três documentos: (i) IP/C/W/434 de 26 de Novembro de 2004; (ii) 
IP/C/W449 de 10 de Junho de 2005; e (iii) IP/C/W/469 de 13 de março de 2006. Todos disponíveis no 
levantamento mencionado na nota 58 supra.  
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recursos genéticos com o consentimento prévio fundamentado; (ii) atingir a 

divisão justa e equitativa de benefícios da exploração desses recursos; e (iii) 

prevenir a proteção de patentes errôneas. Os EUA estão de acordo com os 

objetivos, mas discordam que o meio para atingi-los seja por uma emenda ao 

TRIPS. Para o país não há nenhuma incongruência entre o Acordo TRIPS e 

CBD, não necessitando de emendas ao acordo para dirigir a proteção desses 

bens. O país defende a proteção por meio de lei nacional e criação de um aparato 

de proteção interno. Para os EUA, a ausência de previsões sobre o assunto não 

significa conflito. A grande preocupação percebida pela leitura das propostas é 

que a emenda ao Acordo TRIPS coloque empecilhos ao sistema de patentes, 

com a inserção de novos requisitos. No tema de indicações geográfica61, os EUA 

negociam com o Joint Proposal Group. O grupo defende que seja mantida a 

regulação do TRIPS, sem aumento do escopo da definição de indicações 

geográficas, bem como mantendo as flexibilidades para os membros poderem 

estabelecer a melhor forma e nível de proteção na sua legislação interna. Neste 

sentido, o grupo defende um sistema de registro de indicações geográficas que 

forme uma base de dados que busque facilitar a proteção já determinada no 

TRIPS, de forma voluntária, sem custos, simples e transparente e sem a extensão 

da regulação para produtos além de vinhos e destilados.  

• UE: o bloco apresenta no tema TRIPS e CBD uma única proposta, já exposta 

neste trabalho - o W52, que defende a declaração de origem do produto de 

material genético e conhecimento tradicional. Por ser a única proposta, assume-

se que haja pouco interesse em avanços nesta área. Em indicações geográficas62, 

por sua vez, o bloco é o grande defensor do tema nas negociações. As propostas 

caminham em dois sentidos: (i) extensão da proteção para outros produtos além 

de vinhos e destilados e (ii) um sistema de notificação e registro. Para o primeiro 

tema, o bloco propõe uma emenda ao acordo TRIPS que consistiria em 

implementar a extensão para outros produtos, meios legais para evitar imitações, 

recusa ou invalidação de marcas que conflitem com indicações geográficas e não 

concessão da proteção de indicações geográficas caso esta conflite com 

variedades de plantas ou raças de animais. Com relação ao segundo tópico, a UE 

                                                 
61 Para análise do tema, foram selecionados da base de dados da OMC - mencionada na nota 58, supra - 
os documentos TN/IP/W/9, TN/IP/W/6, TN/IP/W/5, TN/IP/W/2 e TN/IP/W/1.  
62 Para analisar a posição da UE, foram selecionadas da base de dados da OMC, nota 58, supra, os 
documentos TN/IP/W/11, TN/IP/W/3, IP/C/W/259 e IP/C/W/260. 
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propõe um sistema de proteção que forme um banco de dados e que siga os 

requisitos de proteção de indicações geográficas do país de origem, ou seja, o 

produto só pode entrar no registro se for passível de proteção em seu país. Além 

disso, o bloco defende a participação compulsória dos membros, ou seja, todos 

os países membros da OMC fariam parte deste sistema e, ainda, seria um 

sistema mantido financeiramente pelos membros.  

 

Feito este panorama, passaremos para a análise da posição bilateral desses países 

e veremos como o posicionamento bilateral se difere das tratativas nas negociações 

multilaterais.  
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5. AS TENDÊNCIAS REGULATÓRIAS BILATERAIS: QUÃO ALÉM DA  

OMC? 

 

5.1. Recorte metodológico 
 
 

 Restringiremos a análise dos APCs63 aos assuntos que estão em negociação 

na Rodada Doha, indicações geográficas e patentes de material biológico e proteção de 

conhecimento tradicional e folclórico, temas para os quais o Brasil apresentou 

propostas, como detalhado na seção anterior. Neste sentido, veremos como o grupo 

selecionado– EUA, UE, China e Índia – vem incorporando novos temas na agenda de 

PI, principalmente os temas da Rodada.  

 Em PI, que é um tema que divide grupos importantes na OMC, colocando de 

um lado EUA e UE e, de outro, economias emergentes como Índia, China e Brasil, a 

escolha destes vai além da importância em sua posição negociadora e de como suas 

estratégias individuais podem ir a favor ou contra a estratégia escolhida pelo Brasil. 

Nesse sentido, a escolha de Índia e China é de possibilitar a análise de como países com 

economia semelhante à do Brasil e com um objetivo regulatório em PI que prioriza 

manter flexibilidades e o espaço para políticas públicas, vêm avançando bilateralmente 

e, como este avanço bilateral pode refletir em tendências para o multilateral, em que 

estas potências são aliadas tradicionais do Brasil. 

 Por outro lado, EUA e UE têm uma estratégia reguladora que conflita com 

aquela adotada pelas economias emergentes. Essas economias possuem um grande peso 

político na OMC, conseguindo impor temas de sua agenda mais assertivamente que 

outros países. Com isso, é fundamental incluir esses países na análise, para contrastar 

como economias com uma posição oposta, regulam seus assuntos bilateralmente e 

podem transpor essa regulação ao multilateral e, consequentemente afetar a estratégia 

negociadora do Brasil.  

                                                 
63 A análise aqui especificada é uma análise feita a partir da leitura dos acordos selecionados dos países 
em questão e um resumo do trabalho, fruto da pesquisa do IPEA de “Tendências nos acordos regionais e 
bilaterais de comércio face ao sistema multilateral de regras de comércio: elementos para um debate sobre 
direito e desenvolvimento no Brasil” previamente apresentado, no qual a autora participou. O trabalho 
completo desenvolvido para IPEA em PI pode ser encontrado no texto de discussão RORIZ, João 
Henrique Ribeiro. Propriedade Intelectual, serviços e investimentos: panorama de regulação de acordos 
de comércio celebrados pela União Europeia, Estados Unidos, China e Índia. IPEA: São Paulo, 2012 
(pendente de publicação).  
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 As economias selecionadas para análise são importantes atores na área 

comercial e que priorizaram na sua estratégia a assinatura de APCs. Principalmente 

após a paralisação das negociações da Rodada Doha, esses países buscaram nos acordos 

formas de avançar nos compromissos comerciais bilateralmente.  

 A UE, que sempre teve prioridade em avançar em compromissos bilaterais, 

vem, desde a década de 90, aumentando suas parcerias comerciais pelo mundo, sendo 

um líder nesta estratégia com o maior número de acordos assinados totalizando 26 

acordos64. Os EUA, por outro lado, adotaram a estratégia bilateral a partir da década de 

90. Antes deste período o país tinha apenas dois acordos assinados – Israel e NAFTA. 

Nos últimos anos, possui 14 acordos com 20 diferentes parceiros comerciais65. A China 

vem adotando recentemente a estratégia de estreitar relações comerciais, atualmente 

com 14 parceiros comerciais e 13 acordos assinados66. A Índia, por sua vez, possui 15 

acordos e também um país que vem adotando uma estratégia em evolução, 

principalmente a partir dos anos 2000, assim como a China67. Essas informações ficarão 

mais claras pelos gráficos abaixo que apresentam a evolução da assinatura de acordos 

por cada país/bloco. Por meio deles, também pode-se atentar a estratégia comercial de 

cada país, priorizando negociações bilaterais em certo momento e, em outros, 

abandonando ou diminuindo o ritmo da assinatura de acordos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 European Comission: Bilateral relations agreements. Informação disponível em: 
<http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/agreements/#_europe>.  
65 USTR, Free trade agreements. Disponível em: <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-
agreements>. 
66 China FTA network. Informação disponível em: <http://fta.mofcom.gov.cn/english/index.shtml>. 
67 WTO. Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS). Disponível em: 
<http://rtais.wto.org/ui/PublicMaintainRTAHome.aspx>. 
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Gráficos 2-5: Evolução histórica do número de acordos celebrados pelas economias 

selecionadas 
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Fonte: SANCHEZ BADIN, 2012, p. 33.  

  

 O critério de seleção dos acordos foi o mesmo adotado em pesquisa realizada 

pelo IPEA sobre Regulação do Comércio Global intitulada “Tendências nos acordos 

regionais e bilaterais de comércio face ao sistema multilateral de regras de comércio: 

elementos para um debate sobre direito e desenvolvimento no Brasil” 68. Dentre os 

acordos assinados por esses países, foi feito um recorte metodológico, de modo a 

estabelecer como critério de seleção (i) acordos de livre comércio e áreas de integração 

econômica, excluídos os acordos com perfil de união aduaneira, os acordos-quadro e os 

acordos de escopo parcial (com exceção do acordo Chile-Índia) – estes são os acordos 

recentemente qualificados pela OMC como FTA+, dadas as características dos 

compromissos que prevêem; (ii) apenas acordos em vigor; (iii) excluídos os acordos 

com algum referencial político ou relacionado a estratégias de expansão geográfica; e 

(iv) excluídos também aqueles celebrados entre as economias selecionadas e mais de 

um parceiro comercial.  Foram, assim, selecionados 17 acordos69, conforme a tabela 

abaixo:  

 

 

 

 
                                                 
68 Supra nota 12. 
69 Op. Cit. RORIZ, 2012, p.7-8 
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Tabela 02: Acordos preferenciais de comércio selecionados 

 

Acordos analisados 
Data de 
assinatura 

Data de 
entrada em 
vigor 

Acordos da União 
Europeia 

México 8/12/97 7/1/00 
África do Sul 11/10/1999 1/5/2004 
Chile 30/12/2002 2/1/03 
Coréia do Sul 6/10/10 7/1/11 

Acordos dos Estados 
Unidos  

Cingapura 6/5/03 1/1/04 
Chile 6/6/03 1/1/04 
Austrália 18/05/2004 1/1/05 
Marrocos 15/06/2004 1/11/06 
Peru 12/4/06 2/1/09 

Acordos da China 

Chile 18/11/2005 Oct-06 
Nova Zelândia 7/4/08 Oct-08 
Cingapura 23/10/2008 Jan-09 
Peru 28/04/2009 Mar-10 
Costa Rica 8/4/10 Aug-11 

Acordos da Índia  
Cingapura 29/06/2005 8/1/05 
Chile 8/3/06 9/11/07 
Coréia do Sul 7/8/09 1/1/10 

 
Fonte: tabela elaborada com base nos dados disponíveis no Global Preferential Trade Agreements 

Database do Banco Mundial. Disponível em: <http://wits.worldbank.org/gptad/library.aspx>. Acessado 

em: 22 de julho de 2012. 

 

 Na pesquisa do IPEA, os autores analisaram os temas que foram incluídos 

nas negociações bilaterais com um mapeamento horizontal e, em seguida, analisaram a 

profundidade dos compromissos assumidos com um mapeamento vertical dos principais 

assuntos de comércio internacional: propriedade intelectual, serviços, investimentos, 

medidas de defesa comercial (antidumping e salvaguardas) e regras de origem; e 

também novos temas que não possuem acordos multilaterais na OMC com as áreas de 

meio ambiente, cláusula trabalhista, compras governamentais e concorrência.  

 A análise profunda dos compromissos naquele projeto traz as bases para a 

análise que faremos neste trabalho. A partir do mapeamento horizontal, pudemos ver 

quais acordos os autores identificaram com regulações de PI e, a partir destes com 
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previsão no tema, quanto esses acordos regulam, levando em conta a classificação 

OMC-in, plus e extra70.  

 A partir desses acordos selecionados, nas seções a seguir, vamos apresentar 

primeiramente as particularidades da negociação do assunto, em seguida, 

particularidades dos acordos de cada país e como eles inserem o assunto no capítulo dos 

seus APCs, inclusive os temas discutidos multilateralmente na OMC, sendo eles 

indicações geográficas e a patenteabilidade de plantas, animais e conhecimento 

tradicional e folclórico - com a análise da estratégia de cada país e verificação da 

regulamentação adotada por cada um deles no tema, verificando a profundidade e 

detalhamento da regulação, bem como quão vinculantes são esses compromissos.  

 

5.2. Particularidades das negociações bilaterais de PI 

 

 O grande dilema da negociação dos acordos bilaterais e plurilaterais em PI é 

que sempre se esbarra na rivalidade entre países desenvolvidos versus países em 

desenvolvimento71. Para países desenvolvidos, é uma questão de proteger a indústria 

inventiva local, enquanto para países em desenvolvimento PI vem a ser uma barreira ao 

desenvolvimento de políticas públicas e a criação de monopólios sobre produtos que 

acabam por encarecer certos setores da indústria e prejudicar o consumidor.  

 Apesar deste embate e com esses argumentos sendo expostos até 

multilateralmente pelos países para barrar ou avançar no tema, a verdade é que na 

grande maioria dos acordos de comércio assinados, o assunto está inserido. Ademais, 

como veremos nas seções a seguir, na grande maioria como assuntos OMC – plus. Há 

particularidades nas negociações de PI que tornam o tema praticamente indispensável 

em um APC e, apesar de ser uma desvantagem para países em desenvolvimento, o tema 

sempre aparece regulado nos acordos.  

                                                 
70 Para este trabalho especificamente, foram usados dois textos de discussão escritos para a pesquisa do 
IPEA mencionada acima, sendo eles: Op. Cit. SANCHEZ BADIN, 2012 e RORIZ, 2012 (no prelo).  
71 Este debate aparece em grande parte da literatura sobre proteção de direitos de propriedade intelectual. 
Para citar alguns exemplos: na questão TRIPS e saúde pública com a utilização do exemplo do 
licenciamento compulsório de patente para medicamentos de combate a AIDS do Brasil (GUISE, Monica 
Steffen. “Comércio Internacional, patente e saúde pública.” Curitiba: Juruá, 2007). Outro exemplo é 
aquele citado por Rosenberg que estabelece esse panorama nas negociações de PI (Op. Cit. 
ROSENBERG, 2005) e também este debate como uma das características das negociações de PI, em que 
os países tem interesses contrapostos na negociação (FINK, Carsten. Intellectual Property rights in 
Chaffour, Jean-Pierre and Maur, Jena-Christophe (ed.). Preferential Trade Agreement Policies for 
development: a handbook. The World Bank: 2011, p.387-405.) .  
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 Essas particularidades no tema são analisadas por alguns autores para 

justificar a presença constante de PI em acordos comerciais. Uma delas é a necessidade 

de estabelecer marcos regulatórios na área. Depois de quinze anos da assinatura do 

acordo TRIPS, governos tem necessidade de adaptar melhor o texto do Acordo à 

realidade que estão vivendo e a certas áreas que foram identificadas como mais 

problemáticas pela prática e implementação da regulação no dia-a-dia. Outro motivo 

para a inclusão é que, principalmente para países desenvolvidos, PI faz parte do pacote 

quid pro quo para fechar o acordo, para proteger a indústria inovadora local e também 

como uma ferramenta de acesso a mercado. Enquanto países desenvolvidos cedem em 

bens manufaturados e agrícolas, exigem por outro lado a proteção de PI. Por esta razão, 

PI está mais presente em acordos de países desenvolvidos entre si ou entre estes e um 

país em desenvolvimento e, com menos frequência, entre países em desenvolvimento 

entre si, por conta do desinteresse desses países em aumentar as proteções, já exigidas 

no TRIPS72.   

 Há ainda outras considerações a serem levadas em conta nas negociações. 

Primeiramente, cabe uma diferenciação entre as negociações tarifárias e as negociações 

de temas regulatórios. Em temas tarifários os países estão concedendo uma preferência: 

um produto entrará no território do outro por uma tarifa mais baixa que no território de 

qualquer outro membro que não faz parte do acordo bilateral. Em temas regulatórios, as 

concessões incorrem em custos, inicialmente com a aprovação de novas regras que vão 

formar o arcabouço jurídico do Estado-nacional. Para implementar essas regras serão 

necessários uma agência, pessoas capacitadas, um sistema que julgue o descumprimento 

das regras. Uma vez desenvolvido este aparato, por conta dos compromissos assumidos 

em um APC, multilateralmente, é provável que estes países cedam em maiores 

regulamentações no tema, por conta de já estar incorporado à legislação interna, não 

incorrendo em mais custos, além daqueles que o país já teve.  

 Portanto, no caso de temas em que as concessões implicam no 

desenvolvimento de um aparato regulatório, não há custo algum em transpor aquilo que 

foi incorporado internamente a novos APCs, já que os custos internos de desenvolver 

uma estrutura já foram feitos pelo país. Os temas tarifários, ao contrário, restringem-se a 

                                                 
72 Op. Cit. FINK, 2011, p.387.  
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concessões aos países do acordo, não havendo incentivo para disseminar a mesma tarifa 

a todos os países, a não ser que haja outra vantagem em contrapartida73. 

 Outros efeitos ainda podem ser citados: os ganhos das diminuições tarifárias, 

por exemplo, são evidentes para todos, ao contrário de direitos de PI, por conta destes 

representarem monopólio do produto advindo das ideias e de acesso a elas, 

especialmente para a sociedade não fica tangível o ganho inicial do aumento da 

proteção em PI. Cada nova invenção no mercado será protegida, o que implica em um 

trade off para o consumidor: custos versus os benefícios de uma nova invenção, por 

exemplo.  Além disso, fica difícil prever a produtividade e o valor das invenções das 

empresas, desta forma não há como prever que maiores proteções em PI trarão maiores 

ganhos para a sociedade contribuindo com grandes invenções. 

 Diferente das negociações tarifárias - em que estas são preferenciais com 

relação àquele parceiro econômico - em PI, não só aquele que assinou o acordo se 

beneficiaria dos direitos, mas todos os países, por conta de, no acordo TRIPS, não ter 

exceção à cláusula de nação mais favorecida para países fora do APC. Este ponto traz 

considerações importantes para a barganha nas negociações. Enquanto para tarifas, o 

país pode negociar diferentes trocas com diferentes países, em PI, uma vez feita uma 

concessão, esta será beneficiada por todos os países e, então, perde-se a moeda de troca. 

Por esta razão, negociar concessões de PI é mais vantajoso multilateralmente que 

bilateralmente, onde se pode usar esta barganha para outras áreas do comércio 

internacional, atingindo concessões em agricultura e acesso a bens industrializados74.  

 Após essas considerações por que, ainda assim é vantajoso para os países 

negociarem PI nos acordos? Isso pode ocorrer por vários motivos, mas podemos citar 

dois deles: primeiramente, a possibilidade de aumento de investimentos externos 

diretos, embora outros fatores possam ter maior peso nesta decisão. O segundo fator, é 

que o benefício do acordo em geral é maior que a perda em PI75.  

 

                                                 
73 Cf. FINK, Carsten and Jansen, Marion. Services provisions in regional trade agreements: stumbling 
blocks or building blocks for multilateral liberalization? In Baldwin, Richard and Low, Patrick. 
Multilateralizing regionalism: challenges for the global trading system. New York: Cambridge University 
Press, 2009, p. 221, outra particularidade das negociações tarifárias multilateralmente é o desinteresse dos 
países em aumentar a regulação no tema, principalmente por conta de terem atingido multilateralmente 
concessões tarifárias muito baixas. Esse é um dos motivos de as negociações internacionais também 
perderem o foco tarifário e focarem cada vez mais em questões regulatórias.  
74 Op. Cit. FINK, 2011, p. 388 -389.  
75 Op. Cit. FINK, 2011, p. 389.  
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5.3. Descrição dos Acordos selecionados 

 

5.3.1. Como o tema é regulado?  

  

 Para a análise de como o tema é regulado, levaremos em conta, dentro da 

classificação OMC-in, extra ou plus, como se encaixam nesse conceito as previsões dos 

acordos analisados. 

 Essa escolha se justifica para demonstrar primeiramente o quanto os países 

vêm avançando nos temas já regulados no acordo TRIPS. Esta seria uma forma de 

demonstrar quanto os governos querem avançar no tema, demonstrando como as 

negociações multilaterais podem estar em um diferente patamar com relação à demanda 

dos países, ou seja, temas podem estar sendo incluídos bilateralmente para que se possa 

alcançar o nível desejado de regulação, mas que não está sendo alcançado 

multilateralmente, principalmente por conta da paralisação da Rodada Doha.  

 Para análise desse ponto contaremos com a tabela 03 que apresentará os 

principais temas incluídos nos APCs76.  

 

                                                 
76 A Tabela 03 faz parte do mapeamento vertical realizado pelo projeto do IPEA conforme mencionada na 
introdução desta seção. Na área de PI, o mapeamento vertical realizado no âmbito deste projeto pode ser 
encontrado em: Op. Cit. RORIZ, 2012. 
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Fonte: RORIZ, 2012, p. 12, com revisão da autora.  

* A UE negociou com esses países acordo em separado com relação ao tema, com a África do Sul, um acordo de vinhos e com o México um acordo de destilados. Embora o 

assunto seja tratado em separado, faz parte do pacote de negociação entre estes países. (Op. Cit. FINK, 2011, p.398-399).

Tabela 03. Tópicos de Propriedade Intelectual nos acordos UE , EUA, Chi na e Índia  

 
Acordos CE Acordos EUA Acordos China  Acordos Índia 

México  África 
do Sul  Chile  Coréia 

do Sul 
Cinga -
pura.  Chile  Aus -

trália  
Marro -

cos  Peru Chile  Nova 
Zelandia  

Cinga -
pura  

Peru Costa 
Rica  

Cinga -
pura  Chile  Coréia 

do Sul  

Direito do Autor e Direitos Conexos     X X X X X X         

Marcas     X X X X X X         

Indicações Geográficas  X* X* X X X X X X X X   X X    

Desenhos Industriais     X X X X X X         

Patentes     X X X X X X         

Topografias de Circuitos Integrados                   

Proteção de Informação Confidencial      X X X X X         

Controle de Práticas de Concorrência 
Desleal em Contratos de Licenças      X X X  X         

Aplicação de normas de proteção    X X      X   X X   X 

Domínios na internet      X X X X X         

Promoç ão da inovação e do 
desenvolvimento tecnológico          X     X    

Proteção de programas encriptados 
/sinais de satélites      X X X X X         

Recursos genéticos, conhecimento 
tradicional e folclore     X       X  X X    

Plantas    X    X X         

Saúde pública     X   X  X X    X    

Transferência de tecnologia     X          X    

Cooperação  X X X       X X  X X X  X 
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 Observando a tabela acima, nota-se alguns temas comuns a certo grupo de 

países, por exemplo indicações geográficas nos acordos da UE; marcas, indicações 

geográficas, desenhos industriais, domínios de internet, direito do autor, direitos 

conexos, programas encriptados e sinais de satélite e patentes nos acordos dos EUA. 

Essas economias já consolidaram seus modelos de acordo e, portanto contam com temas 

comuns nos acordos assinados. Em contraponto, Índia e China ainda estão consolidando 

sua estratégia de assinatura de acordos. Esses países, porém já apresentam alguns temas 

comuns nos APCs que assinam. A China prefere estabelecer obrigações de natureza 

cooperativas e há dois temas bastante recorrentes em seus acordos: indicações 

geográficas, recursos genéticos e conhecimento tradicional e folclórico. A Índia, por 

outro lado, não adiciona nenhum tema OMC – plus em seus acordos, optando por 

manter PI como uma área de cooperação. 

 Os temas OMC-plus variam de acordo com cada país ou bloco. A UE, por 

exemplo, acrescenta indicações geográficas, com uma regulação muito mais detalhada 

que o acordo TRIPS. Para os EUA, além de outros, o tema de patentes apresenta 

regulação na área de saúde, com a exclusão em alguns acordos da licença compulsória e 

inserindo a patenteabilidade de seres vivos, por exemplo. Nos acordos da China, há a 

inserção do reconhecimento de patentes de recursos genéticos e conhecimento 

tradicional e folclórico. Por fim, a Índia, sujeita o tema a investimentos, estendendo a 

regulação do tema para outra área.  

 Embora haja uma inserção de temas e PI seja recorrente em APCs, para 

China e Índia a assinatura de acordos com o assunto não parece ser uma 

obrigatoriedade, já que deixaram de incluir previsões nesta área nos acordos com outros 

parceiros. A China com Cingapura e a Índia com o Chile. Esta parece não ser uma 

restrição dos parceiros comerciais desses países, uma vez que Cingapura e Chile 

assinaram acordos mais vinculantes e detalhados na área com outros países - o Chile 

com EUA, UE e China; e Cingapura com a UE.  

 Outra tendência regulatória observada nos acordos é a inclusão de obrigações 

específicas por meio da inserção de mecanismos de melhores esforços ou obrigações 

vinculantes para assinar e cumprir as previsões de tratados ou convenções específicos 

em certas áreas. Muitos desses tratados regulam assuntos não inclusos no TRIPS. Esta 

prática – como pode-se observar na tabela 04 – está consolidada nos APCs de EUA e 

UE, não havendo obrigações desta natureza nos acordos de Índia e China.  
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 Note que as tabelas apresentam dois tipos de informação. A Tabela 03 

apresenta alguns temas de PI e a inclusão destes nos acordos analisados, sendo estes 

uma regulação desenvolvida pelos países negociadores. Diferente do que é apresentado 

na Tabela 04, que traz acordos assinados multilateralmente em organizações 

internacionais com diversos países, além daqueles que estão participando do APC. 

Esses tratados são incluídos nos acordos como parte deste, primeiro como uma 

obrigação de assinar o acordo e segundo obrigação de cumprir as previsões ali 

estabelecidas. Importante atentar que esses tratados estabelecem marcos regulatórios 

específicos nos mais diversos assuntos. O grau de vinculação varia de obrigações 

vinculantes a não vinculantes conforme a descrição que segue.  
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Fonte: Roriz, 2012, p.13 

Tabela 04. Compromissos sobre Propriedade Intelectual n os acordos da União Europeia e dos Estados Unidos  

 
Acordos CE  Acordos EUA  

México 
África 
do Sul Chile 

Coréia 
do Sul Cingapura Chile Austrália Marrocos Peru 

A
co

rd
os

 c
ob

er
to

s 
pe

la
 O

M
C

 

International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 
Broadcasting Organisations (Roma, 1961); 

NV NV NV DV - - - - - 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property in the 1967 Act of Stockholm (Paris 
Union); 

NV NV NV - - - DV - - 

Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works in the Act of Paris of 24 July 
1971; NV NV NV DV - - DV - - 

Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (1989) - - - - - - - - - 

A
co

rd
os

 n
ão

 c
ob

er
to

s 
pe

la
 O

M
C

 

Locarno Agreement establishing an International Classification for Industrial Designs 
(Locarno Union 1968, amended in 1979) - - DV - - - - - - 
Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks in the 1969 Act of 
Stockholm (Madrid Union) - - NV -- - - - - - 
Patent Cooperation Treaty (Washington 1970, amended in 1979 and modified in 1984) NV NV DV - DV DV DV DV DV 
Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorised 
Duplications of their Phonograms (Geneva 1971) 

- - DV - - - - - - 

Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification (Strasbourg 1971, 
amended in 1979) - - DV - - - - - - 

European Patent Convention (1973) - - - - - - - - - 
Vienna Agreement establishing an International Classification of Figurative Elements of 
Marks (Vienna 1973, and amended in 1985) 

- - NV - - - - - - 

Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by 
Satellite (1974) - - - - DV DV DV DV DV 
Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-Organisms for the 
Purposes of Patent Procedure (1977/1980) 

NV NV DV - - - DV DV DV 
Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
purposes of the Registration of Marks (Geneva,1977/1979) NV NV DV - - NV DV DV DV 
International Convention for the Protection of the New Varieties of Plants (1978, Act of 
Geneva, 1991) NV NV NV DV DV DV DV DV DV 
Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks 
(1989); - NV NV DV NV NV DV DV NV 

Trademark Law Treaty (Geneva, 1994); - - DV DV DV DV DV DV DV 
WIPO Copyright Treaty (Geneva, 1996); NV NV DV DV DV DV DV DV DV 
WIPO Performances and Phonograms Treaty (Geneva, 1996); NV - DV DV DV - DV DV DV 
Hague Agreement for the International Registration of Industrial Designs (1999); - - - - NV NV NV NV NV 
Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks 
(1999); 

- - - - DV NV - - - 

Patent Law Treaty WIPO (2000); - - - NV - NV NV NV NV 
Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006) - - - NV - - - - NV 
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Legenda: 
DV: Dispositivo Vinculante. Exemplos: shall accede or ratify; shall give effect to the following articles (...); affirm it has ratified; shall comply with. 
NV: Dispositivo Não Vinculante. Exemplos: recognise/confirm the importance; continue to ensure; express attachment; shall endeavour to accede; shall make its best efforts 
to comply; shall give effect to substantive provisions of. 
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Como parte da estratégia apenas de EUA e UE, podemos notar uma preferência 

por alguns tratados em certos temas. A UE requer em todos os seus acordos analisados 

que sejam assinados: Convenção de Roma, Convenção de Berna – ambas já partes do 

TRIPS. Fora deste destacam-se: UPOV e Tratado de Direito do Autor da OMPI. Esses 

acordos tratam respectivamente da proteção de artistas e produtores de fonogramas e aos 

organismos de radiodifusão; proteção literária e artística, proteção de novas variedades de 

plantas e direito do autor. Outros tratados também são previstos variando de acordo com 

os parceiros comerciais. Nota-se também uma diferença na natureza dos compromissos 

requeridos com cada parceiro comercial. Considerando que os acordos estão listados na 

ordem de assinatura de cada um deles, vê-se que as obrigações vão de não vinculantes 

(e.g obrigações apenas de melhores esforços no acordo com México e África do Sul) 

àquelas majoritariamente vinculantes (e.g. acordo com a Coréia do Sul)77. 

 Com relação aos acordos dos EUA, observa-se que estão sempre presentes 

obrigações de assinar: Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, Convenção 

Relativa à Distribuição de Sinais Portadores de Programas Transmitidos por Satélite, – 

tema OMC-extra – UPOV, Protocolo do Acordo de Madrid relativo ao Registro 

Internacional de Marcas, Tratado de Direito de Marcas e Tratado de Direito do Autor da 

OMPI. Todos estes com previsões vinculantes de fazê-lo, com exceção do Protocolo do 

Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas para Cingapura e Chile, 

que corresponde a uma obrigação não vinculante. 

 Outro tratado que requer a assinatura em todos os acordos dos EUA, mas com 

previsão não vinculante é o Acordo de Haia Relativo ao Registro Internacional de 

Desenhos Industriais.  

 Dentre os acordos obrigatórios, vê-se uma prevalência entre aqueles que 

regulam marcas, constando três deles em todos os acordos do país.  

 Na comparação entre os países, o que se destaca é a natureza das obrigações 

que cada um impõe aos seus parceiros comerciais: a UE com uma estratégia menos 

                                                 
77 Este fenômeno pode ter relação com a diferença de estratégia que a UE teve com relação à assinatura de 
acordos comerciais, em que há dois tipos de acordo pelo país. Os de primeira geração, assinados na década 
de 90 e os de segunda geração, assinados após os anos 2000. Essa diferença será explicada mais 
detalhadamente na seção seguinte com a explicação da estratégia de cada país/bloco.  
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vinculante, na maior parte dos acordos, e EUA, com grande quantidade de obrigações 

vinculantes.  

 A assinatura de tratados específicos em certos temas, além de trazer uma 

regulamentação mais específica, submete os países a obrigações em outros fóruns 

internacionais, que não a OMC. Como pode-se ver, há muitos acordos listados que estão 

sob a jurisdição da OMPI e UPOV, por exemplo, trazendo obrigações extensivas para o 

comércio internacional que vão além da OMC.   

O grande ponto de incluir novos acordos sobre o APC é aumentar as obrigações 

dos países, podendo ainda submetê-los ao sistema de solução de controvérsias do acordo, 

caso não o façam. 

 

5.3.2. Estratégias de cada país e bloco  

 
 

 As similaridades nas estratégias adotadas pelos países e bloco na negociação e 

assinatura de APCs com diferentes parceiros comerciais fazem com que se configurem 

“famílias” de acordos, podendo chama-los de hubs do comércio internacional78.  

 Atentar para esses modelos apresentados é fundamental: primeiro para que se 

possa notar os interesses fundamentais destes países, segundo para identificar a regulação 

empregada por eles seguindo esta estratégia por meio do mecanismo bilateral e, por 

último, havendo uma estratégia que avança bilateralmente atentar que pode haver uma 

reciprocidade entre aquilo que é regulado bilateralmente e o que pode vir a ser discutido 

no futuro multilateralmente. É verdade também que ver a regulação mostra muito daquilo 

que é o interesse dos países, e este vai ter bastante impacto no multilateral, por conta de 

mostrar modelos, prioridades e temas que estão sempre presentes. Por isso, nesta seção 

faremos uma análise breve individual de cada país aqui selecionado observando as 

                                                 
78 Os hubs regulatórios são o que podemos chamar de família de acordos, podendo-se destacar, 
principalmente UE e EUA. Estes acordos possuem compromissos além daqueles apresentados na OMC e 
com características regulatórias bem particulares de cada país. Estas características demonstram que estes 
países possuem uma estratégia montada e bem definida. Alguns estudos estabelecem que esses padrões 
regulatórios se parecem em muito com a regulação interna desses países e do bloco, internacionalizando-se 
a regulação interna. (HORN, H.; Mavroidis P.; Sapir A.; Beyond the WTO - An anatomy of EU and US 
preferential trade agreements, 2009.) 
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estratégias negociadoras de cada um, os objetivos regulatórios e como estes são 

alcançados nos APCs.  

 

5.3.2.1. EUA  

 
 

 Os EUA, principalmente, possuem uma série de temas OMC- plus e são o país 

que mais inova, em termos de acrescentar temas de PI nos seus acordos. A política do 

país no tema é bastante clara e, conforme o Trade Act de 2002 tem como objetivos: (i) 

assegurar proteção adequada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual; (ii) 

implementação das previsões do acordo TRIPS e de quaisquer acordos multilateral e 

bilateral no tema que assegure um padrão de proteção similar àquele presente nas leis 

norte-americanas; (iii) eliminação das discriminações na aplicação dos direitos de 

propriedade intelectual; (iv) assegurar que as proteções acompanhem o desenvolvimento 

tecnológico e que os detentores de direitos tenham os meios legais e tecnológicos de 

controlar o uso de seu trabalho; (v) assegurar meios de implementação desses direitos por 

meio de mecanismos cíveis, administrativos e criminais; (vi) assegurar acesso a mercado 

aos seus cidadãos em lugares que protejam os direitos de PI; e (vii) respeito à Declaração 

no acordo TRIPS e saúde pública, adotados pela OMC na quarta Conferência Ministerial 

em Doha, em 14 de novembro de 200179.  

 Podemos observar a inserção destes objetivos nos acordos dos EUA, com 

destaque para o desenvolvimento de um aparato e regulação do país mais detalhada se 

comparado com os acordos dos demais países em temas que vão de patentes a proteção 

de programas encriptados e sinais de satélite. Há a aparição constante de assuntos com 

uma regulação muito semelhante – para não dizer praticamente idêntica em todos os 

acordos. O desenvolvimento deste aparato atende principalmente ao objetivo de assegurar 

a construção de uma regulação em propriedade intelectual que atenda a indústria 

inovadora.   

                                                 
79 Esses objetivos são especificados no Trade Act de 2002 e estão transcritos ABBOTT, Frederick M. 
Intellectual property provisions of Bilateral and Regional Trade Agreements in light of US Federal Law. 
UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development: February, 2006, p. 3.  



 
 

52 
 

 Por meio da leitura dos objetivos políticos dos EUA com relação a PI, o que se 

percebe é a importância para o país em estabelecer mecanismos de implementação em 

seus acordos. Por isso o acordo é coberto por um sistema de solução de controvérsias 

próprio, bem como por mecanismos nacionais de sanção nos âmbitos cíveis, 

administrativos e criminais para violações dos dispositivos do acordo, incluindo questões 

de defesa a concorrência e padrões de confidencialidade. 

 Certamente, os EUA têm como objetivo desenvolverem um sistema de PI que 

cubra as mais diversas áreas e que ele seja efetivo. É o que pode-se observar com a 

inclusão variada de temas, mas especialmente com o tema de patentes e direito do autor. 

 Com relação a patentes, é latente a preocupação do país em proteger a 

indústria farmacêutica, estabelecendo restrições ainda maiores nesta área. O país 

estabelece como no acordo com Cingapura, restrição de licenças compulsórias, 

permitidas apenas em casos de emergências nacionais, remédios antitruste e para uso 

público não comercial. Estabelece também – em todos os acordos analisados - a proteção 

de dados de testes para produtos farmacêuticos, ou seja, está proibida a aprovação de 

mercado a qualquer medicamento genérico enquanto o produto estiver protegido por 

patente, a não ser quando autorizado pelo dono desta, devendo este ser notificado sobre a 

empresa que está requisitando a aprovação.   

 Além das proteções patentárias, o país estabelece em seus acordos regras 

relativas a direito do autor, com a proteção da obra por setenta anos para além da vida do 

autor, além de exigir a assinatura dos tratados negociados na OMPI sobre o tema80.  

 Outra forma de incrementar a regulação dos acordos, conforme já mencionado, 

é pela assinatura de tratados internacionais de PI, que destacamos principalmente tratados 

de marcas, constando três deles em todos os APCs do país. Nota-se que o único acordo 

que foi requerido a assinatura para todos os países sem obrigações vinculantes, no 

entanto, é o Acordo de Direito de Patentes da OMPI de 2000, presente em todos os 

acordos, exceto com Cingapura.  

  Por sua vez, nos temas de negociação da Rodada Doha, os EUA trazem uma 

regulação bastante diferente daquela discutida multilateralmente, demonstrando uma 

política defensiva em PI.  

                                                 
80 Dados retirados da análise da tabela presente em op. cit. FINK, 2011, p. 392- 393.  
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Em indicações geográficas, por exemplo, o país traz uma regulação conjunta com 

o tema de marcas, estabelecendo inclusive que em caso de um conflito entre eles, 

prevalece esta. O acordo TRIPS, ao contrário, estabelece que em um conflito entre 

indicações geográficas e marcas, prevalecerá aquela, de acordo com o art. 22.381, que 

estabelece que o Membro pode anular uma marca que coincida com uma indicação 

geográfica e art. 23.2.82, que regula o caso anterior, mas específico para vinhos e 

destilados. O art. 24.583 do TRIPS, por sua vez, é considerado uma exceção, em que 

prevalece uma marca caso esta seja registrada de boa-fé e ainda tenha sido registrada 

antes da aplicação dos dispositivos de transição do acordo TRIPS ou, antes de indicações 

geográficas serem protegidas pelo seu país de origem.  

Neste cenário, há ainda acordos que apresentam tanto a regulação conjunta com 

marcas, quanto em capítulo separado como nos acordos com: Chile, Marrocos e Peru. No 

acordo com a Austrália, porém a regulação se dá somente no acordo de marcas.  

 Essa escolha regulatória tem algumas consequências na aplicação de 

indicações geográficas. Primeiramente, um capítulo conjunto de indicações geográficas e 

marcas tende a ofuscar a definição de indicações geográficas e colocar no mesmo pacote 

que marcas, mesma proteção e mesmos requisitos. Segunda consideração é que, mesmo 

em capítulo separado, indicações geográficas não deixam de estar inclusas em marcas, 

apenas apresentam uma regulação extra em relação àquilo que já foi regulado. Terceira 

consideração a se fazer é que, de fato, a escolha regulatória conjunta é uma estratégia de 

não entrar nas minúcias do tema e sim, regular o que mais lhe interessa: acesso a 

                                                 
81 De acordo com a versão oficial do acordo, em inglês: “Art. 22.3. A Member shall, ex officio if its 
legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a 
trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in 
the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a 
nature as to mislead the public as to the true place of origin”. 
82 De acordo com a versão oficial do acordo, em inglês: “Art.23.2. The registration of a trademark for 
wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or for spirits which 
contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, ex 
officio if a Member's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such 
wines or spirits not having this origin”. 
83 De acordo com a versão oficial do acordo, em inglês: “Art. 24.5. Where a trademark has been applied 
for or registered in good faith, or where rights to a trademark have been acquired through use in good 
faith either: (a) before the date of application of these provisions in that Member as defined in Part VI; or 
(b) before the geographical indication is protected in its country of origin; measures adopted to implement 
this Section shall not prejudice eligibility for or the validity of the registration of a trademark, or the right 
to use a trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical 
indication”. 
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mercado, proteção às inovações e implementação das regras. Para a política do país, 

indicações geográficas, por ser uma área que está ligada a produção agrícola apenas 

prejudica o acesso a mercado84.  

 Diferente da UE, portanto, os EUA não vêm o tema como fundamental e busca 

uma regulamentação conjunta com marcas, que é um tema mais propositivo em sua 

agenda. A implicação desta escolha pode trazer uma regulação ainda mais protetiva, 

considerando a regulação em marcas do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TRIPS e CBD, por sua vez, dentre os temas discutidos na OMC, o país 

insere em seus acordos apenas a patenteabilidade de seres vivos, sem incluir a proteção 

de material genético e conhecimento tradicional e folclórico, por conta da oposição dos 

EUA da inclusão do tema no TRIPS. 

 Há, dentre os acordos analisados do país, quatro tipos de regulação diferente 

na área. O primeiro tipo é o que está presente nos acordos com Cingapura e Chile em que 

não há exclusão expressa de patentes de plantas e animais, diferente do acordo TRIPS 

que expressa que os Membros podem excluir esses seres da proteção por patentes. 

 O segundo tipo de proteção é a menção explícita de que pode haver a 

patenteabilidade de seres vivos, como se pode observar no acordo com Marrocos.  

                                                 
84 DAS, Kasturi. Protection of Geographical Indications: An Overview of Select Issues with Particular 
Reference to India. New Delhi: Centre for Trade and Development (Centad), 2007, p. 58-60. 

Acordo EUA- Austrália  

Article 17.2 : Trademarks, including Geographical Indications 
 
1. Each Party shall provide that marks shall include marks in respect of goods and 
services, collective marks, and certification marks. Each Party shall also provide 
that geographical indications are eligible for protection as marks.17-5 
17-5A geographical indication shall be capable of constituting a mark to the extent that the geographical 
indication consists of any sign, or any combination of signs (such as words, including geographic and 
personal names, as well as letters, numerals, figurative elements and colours, including single 
colours), capable of identifying a good as originating in the territory of a Party, or a region or 
locality in that territory, where a given quality, reputation, or other characteristic of the good is 
essentially attributable to its geographical origin. For the purposes of this Chapter, originating does 
not have the meaning ascribed to that term in Article 1.2 (General Definitions). 
(…) 
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 No acordo com a Austrália, a patenteabilidade é permitida, porém excluída nos 

casos de atentados contra a moral, perigo a saúde e questões de segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quarto e último tipo de regulação, seria aquela presente no acordo com Peru, em 

que requer-se das partes melhores esforços para promover a proteção de patentes de seres 

vivos.  

Acordo EUA- Marrocos  
 
Article 15.9: Patents 
 
(…) 
2. Each Party shall make patents available for the following inventions: 
(a) plants, and 
(b) animals. 
In addition, the Parties confirm that patents shall be available for any new uses or 
methods of using a known product, including new uses of a known product for 
thetreatment of humans and animals. 
(…) 

Acordo EUA – Austrália 
 
Article 17.9 : Patents 
 
(…) 
2. Each Party may only exclude from patentability: 
(a) inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of 
which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, 
animal, or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, 
provided that such exclusion is not made merely because the 
exploitation is prohibited by law; and 
(b) diagnostic, therapeutic, and surgical methods for the treatment of humans and 
animals. 
(…) 
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 A presença do tema nos acordos dos EUA não é uma novidade, já que o país 

sempre coloca temas OMC-plus na regulação de patentes. Além de exigir a proteção de 

patentes, os EUA em todos os seus acordos exigem a assinatura da UPOV como uma 

obrigação vinculante.  

 Na OMC, no entanto, a negociação da patenteabilidade de seres vivos está 

inserida na discussão da patenteabilidade de material genético e conhecimento tradicional 

e folclórico por meio da interpretação conjunta do TRIPS e CBD, proposta que os EUA 

já se pronunciaram que não apoiariam, como mencionado anteriormente, com receio de 

que a inserção de requisitos de origem, consentimento prévio fundamentado e divisão de 

benefícios colocassem barreiras à proteção de patentes. 

 Esses exemplos ilustram como os EUA vêm atingindo seus objetivos de 

política externa com relação a PI pela assinatura de APCs. Pela análise dos acordos e dos 

dados do mapeamento realizado, pode-se notar uma padronização dos temas regulados 

Acordo EUA – Peru 
 
Article 16.9: Patents 
 
1. Each Party shall make patents available for any invention, whether a product or 
process, in all fields of technology, provided that the invention is new, involves an 
inventive step, and is capable of industrial application. For the purposes of this 
Article, a Party may treat the terms “inventive step” and “capable of industrial 
application” as being synonymous with the terms “non-obvious” and “useful,” 
respectively. 
2. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from excluding 
inventions from patentability as set out in Articles 27.2 and 27.3 of the TRIPS 
Agreement. Notwithstanding the foregoing, a Party that does not provide patent 
protection for plants by the date of entry into force of this Agreement shall undertake 
all reasonable efforts to make such patent protection available consistent with 
paragraph 1. Any Party that provides patent protection for plants or animals on or 
after the date of entry into force of this Agreement shall maintain such protection. 
(…) 
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com a inserção de um padrão mínimo de regulação para o país que corresponde aos 

padrões estipulados na legislação doméstica do país85. 

 

5.3.2.2. União Europeia  

 

 Assim como os EUA, a UE é outro parceiro comercial que possui estratégia 

específica e bem estruturada nas negociações de APCs, por ser parte de sua estratégia 

comercial, por conta das negociações multilaterais não terem avançado em temas que 

eram importantes para o bloco. Portanto, o meio de atingir os objetivos regulatórios foi 

pela assinatura de APCs86.  

 Nesta tendência, a UE desde a década de 1990 tem uma estratégia de 

negociação de acordos bilaterais. Porém esta estratégia nem sempre foi constante. Um 

primeiro momento se iniciou na década de 90 – representado nesta análise pelos acordos 

com Chile, México e África do Sul - formando o grupo de acordos de primeira geração. 

Estes estabelecem relações cooperativas entre estes países e o bloco, sem mecanismos 

vinculantes e previsões gerais sobre o assunto. Os temas incorporados neste modelo 

regulatório são listados nas cláusulas dos acordos, conforme segue no exemplo abaixo:  

 

                                                 
85 O Congresso não permite que sejam negociadas em acordos internacionais previsões que vão contra o 
que está determinado na lei interna, caso ocorra deve ser analisado pelo Congresso. (Op. Cit. ABBOTT, 
2006, p. 4-5) 
86 Além de Fink, outros autores dizem isto como: op. cit. HORN, MAVROIDIS, SAPIR, 2009. 
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 Além da cooperação, no acordo há uma lista de tratados além do acordo 

TRIPS que as partes – na maioria dos casos – devem fazer os melhores esforços para 

assinar e se comprometer, conforme já mencionados e listados na Tabela 04. 

 A grande estratégia por trás desses acordos, porém, é estabelecer um sistema 

de indicações geográficas e aprofundar as previsões no assunto. Para a UE, o assunto 

sempre foi uma prioridade nos capítulos de PI.  

 O bloco que pouco regulou nos assuntos de PI em acordos de primeira 

geração, no caso de indicações geográficas, apresentou dispositivos detalhados, com 

regras claras e previsões de desenvolvimento de um aparato técnico e regulatório para 

assegurar a proteção e qualidade de vinhos e destilados nesses acordos. 

 No caso de México87 e África do Sul88, o assunto foi regulado em acordo 

separado, mas que faz parte do pacote de negociação do APC entre as economias89. O 

                                                 
87 No caso do México o acordo assinado se intitula “Agreement between the European Community and the 
United Mexican States on the mutual recognition and protection of designations for spirit drinks” e foi 
assinado pelos países em 27/05/1997, e entrou em vigor em 01/07/1997, antes da assinatura do APC 
analisado neste trabalho. O acordo regula as condições de venda de destilados e regras de reconhecimento 
de origem de destilados. A UE lista mais de 250 produtos, enquanto o México listou apenas dois produtos: 
tequila e mezcal. Para mais informações e acesso ao conteúdo completo do acordo, acessar: 
<http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&re
direct=true&treatyId=430>. 
88 O acordo com a África do Sul - Agreement between the European Community and the Republic of South 
Africa on trade in spirits - Protocol - Final Act - Declarations e Agreement between the European 
Community and the Republic of South Africa on trade in wine - Protocol - Final Act - Declarations– foi 
assinado em 28/01/2002 e entrou em vigor na mesma data. Os acordos regulam a produção e venda de 
vinhos e destilados e asseguram um sistema de proteção a esses produtos. Para mais informações e acesso 

Acordo UE- México  
 
Article 12 Intellectual, industrial and commercial property 
 
1. Reaffirming the great importance they attach to the protection of intellectual 
property rights (copyright — including the copyright in computer programmes and 
databases — and neighbouring rights, the rights related to patents, industrial designs, 
geographical indications including designation of origins, trademarks, topographies 
of integrated circuits, as well as protection against unfair competition as referred to 
in Article 10a of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and 
protection of undisclosed information), the Parties undertake to establish the 
appropriate measures with a view to ensuring an adequate and effective protection in 
accordance with the highest international standards, including effective means to 
enforce such rights. 
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acordo com o Chile apresenta um anexo com a regulação no assunto em vinhos e outro 

separado para destilados.  

 Esta regulação apresenta um alto padrão de restrição com relação ao uso do 

registro da indicação geográfica com a proibição do uso de expressões “tipo” (e.g. 

expressão vinho tipo espumante), tradução do nome ou até mesmo indicação do local de 

origem. O acordo também indica que em caso de conflito entre uma indicação geográfica 

e marcas, prevalece aquela, assim como a previsão no acordo TRIPS. O anexo ainda 

protege o uso de expressões tradicionais e menções complementares de qualidade. Esses 

anexos regulam, além de indicações geográficas, outros aspectos da produção e acesso a 

mercados, que não apenas a proteção a PI, como a rotulagem, padrões de qualidade, 

salvaguardas, certificação nas importações, medidas sanitárias e outros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
ao conteúdo completo dos acordos, acessar: 
<http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&re
direct=true&treatyId=379> e 
<http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&re
direct=true&treatyId=380>.   
89 Por conta de estar em acordo em separado, não analisaremos seu conteúdo neste trabalho. Para a análise 
dos acordos de primeira geração utilizamos o acordo UE- Chile, que segue a mesma estratégia regulatória e 
foi assinado no mesmo período que os outros acordos aqui analisados.  

Acordo EU- Chile  
 
Anexo V – Agreement on trade in wine  
 
Article 5 
(…) 
3. Protection as referred to in paragraphs 1 and 2 shall provide in particular for the 
exclusion of any use of the names referred to in Article 6 for wines that do not 
originate in the geographical area in question, even if: 
(a) the actual origin of the product is shown; 
(b) the name in question is used as a translation; 
(c) the name is accompanied by terms such as ’kind’, ’type’, ’style’, ’imitation’, 
’method’ or other expressions of the sort. 
(…) 
Article 7 
1. Registration of a trademark for wine within the meaning of Article 3 which is 
identical with, or similar to, or contains a geographical indication protected under 
Article 5 shall be refused. 
(…) 
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 Após este primeiro período de negociação de APCs, a UE estabeleceu uma 

estratégia de política comercial com duas frentes: uma primeira estratégia multilateral 

com ambições na Rodada Doha para o avanço de temas de seu interesse, como facilitação 

comercial, política concorrencial, investimento e indicações geográficas. Com a 

paralisação da Rodada Doha, no entanto, os acordos comerciais acabaram se proliferando 

entre as grandes economias e UE deu um segundo passo na sua estratégia que foi entrar 

na nova tendência do comércio internacional para aumentar oportunidades comerciais 

para o bloco. Por volta do ano de 2006, o bloco introduz os acordos de segunda geração90 

aqui representado pelo acordo com a Coréia, último acordo assinado pelo bloco datando 

de 06/10/10. 

 Os acordos de segunda geração possuem previsões sobre outras temáticas de 

PI, por meio de obrigações mais vinculantes e específicas, em áreas como a proteção de 

direito do autor, marcas, indicações geográficas, design e patentes. Além destes, é o 

primeiro acordo da UE, dentre os analisados, que apresenta o tema da patenteabilidade de 

plantas e animais e reconhecimento genético e conhecimento tradicional e folclórico.  

  Em indicações geográficas, permaneceu o mesmo tipo de regulamentação que 

vinha apresentando os acordos de primeira geração – com regulamentação detalhada, 

vinculante e plus com relação ao que já há na OMC. Desta vez com algumas 

características que permitem que haja uma distinção entre esses momentos estratégicos, a 

citar a extensão da proteção para temas além de vinhos e destilados, incluindo produtos 

agrícolas e alimentícios.  

 Uma peculiaridade no acordo UE – Coréia que não foi encontrado em nenhum 

outro acordo analisado é a regulamentação do conflito de proteção de variedades de 

plantas e patentes de seres vivos com indicações geográficas, prevalecendo o primeiro, 

conforme pode-se ver da leitura do artigo abaixo. Este mesmo posicionamento é 

apresentado na OMC pela leitura das propostas do bloco. 

  Com a extensão das indicações geográficas para produtos agrícolas e 

alimentícios e a proteção de variedades de plantas também presente neste acordo torna os 

temas intercruzáveis. Este aspecto mostra o grau de detalhamento das previsões nos 

acordos da UE no tema.  

                                                 
90 Op. cit. FINK, 2011, p. 397-398. 
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Já no tema de patenteabilidade de material biológico e genético e proteção de 

conhecimento tradicional, a única vez que o tema aparece é no acordo com a Coréia. O 

acordo prevê a proteção de variedades de plantas, por meio da assinatura da UPOV. E no 

que diz respeito à proteção de recursos genéticos e conhecimento tradicional e folclórico, 

as partes se comprometem a proteger esse tipo de informação, reconhecendo que o 

assunto deve ser debatido na OMPI, OMC e, por meio da relação entre estes e a CBD. 

Ainda as partes se vinculam a incorporar as discussões multilaterais no tema ao APC. 

 

Acordos UE – Coréia 
 
Article 10.24 Addition of geographical indications for protection 
 
(…) 
3. A name may not be registered as a geographical indication where it conflicts with 
the name of a plant variety, including a grape variety, or an animal breed and as a 
result is likely to mislead the consumer as to the true origin of the product. 
(…) 
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 Tendo em vista o exposto, a UE traz como foco atual de sua política comercial 

a negociação de APCs, como meio de evoluir em temas de seu interesse. No que 

concerne a PI, o grande objetivo do bloco é a proteção de indicações geográficas.  

 A UE é um exemplo claro de como o abandono das negociações multilaterais 

pode trazer efeitos ao comércio internacional trazendo expansões regulatórias no âmbito 

bilateral. Vê-se uma diferença clara entre como PI foi regulado nos acordos de primeira 

geração, o impasse da Rodada Doha e o que foi regulado nos acordos de segunda 

geração. Em indicações geográficas, a UE mantém o padrão regulatório nos dois tipos de 

acordo aqui analisados – de primeira e segunda geração, porém em outros assuntos, vê-se 

Acordo UE- Coréia 
 

Article 10.39 Plant varieties 
 
Each Party shall provide for the protection of plant varieties and comply with the 
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1991). 
 
Article 10.40 Genetic resources, traditional knowledge and folklore 
 
1. Subject to their legislation, the Parties shall respect, preserve and maintain 
knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying 
traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological 
diversity and promote their wider application with the involvement and approval of 
the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable 
sharing of the benefits arising from the utilisation of such knowledge, innovations and 
practices. 
2. The Parties agree to regularly exchange views and information on relevant 
multilateral discussions: 
(a) in WIPO, on the issues dealt with in the framework of the Intergovernmental 
Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore; 
(b) in the WTO, on the issues related to the relationship between the TRIPS Agreement 
and the Convention on Biological Diversity (hereinafter referred to as the ‘CBD’), 
and the protection of traditional knowledge and folklore; 
and 
(c) in the CBD, on the issues related to an international regime  on access to genetic 
resources and benefit sharing. 
3. Following the conclusion of the relevant multilateral discussions referred to in 
paragraph 2, the Parties agree, at the request of either Party, to review this Article in 
the Trade Committee in the light of the results and conclusion of such multilateral 
discussions. The Trade Committee may adopt any decision necessary to give effect to 
the results of the review. 
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a evolução da regulação o quão detalhada e vinculante91 ela se tornou de quando a UE 

priorizava o multilateral e quando este falhou como o bloco viu na alternativa bilateral a 

chance de regular o tema. 

 A importância de observar o bilateral para transpor ao multilateral está 

exatamente em ver como as mudanças estratégicas dos países podem trazer 

consequências regulatórias de um âmbito para o outro. Da mesma forma que a UE trouxe 

para o bilateral os temas que desejava incluir multilateralmente na Rodada, nada impede 

que com um possível andamento da Rodada esses temas voltem para a mesa. 

 O exemplo da UE ilustra a importância desta análise cruzada e como as 

negociações bilaterais e multilaterais podem estabelecer diálogos entre si e trazer 

consequências uma para a outra92. 

 

5.3.2.3. China  

 
 

 A China, como um país que acedeu à OMC apenas em 2001 e sendo um país 

que se intitula como socialista de mercado, possui uma estrutura legal com relação aos 

direitos de propriedade diferente dos outros países. Com a Revolução Cultural chinesa 

foram estabelecidos os direitos de propriedade, e esses vêm se aprimorando com o 

aumento do investimento externo. Os direitos de PI, como uma vertente dos direitos de 

propriedade, evoluíram com o desenvolvimento rápido da indústria tecnológica, 

principalmente sendo estas estrangeiras. Porém a China ainda tem grandes problemas 

para a aplicação destes direitos e um debate interno do quão extensivo estes devem ser. 

Por um lado o país deseja ter espaço para políticas públicas, enquanto os investidores 

externos e multinacionais inovadoras buscam proteger suas invenções no país. Nesse 

sentido, a China vem aprimorando sua regulação interna de modo a acomodar seu 

momento econômico, interesses internos, externos e privados.  

                                                 
91 Por vinculante, entende-se aqui, previsões que são assertivas com o uso de expressões shall, must e 
outras expressões que colocam obrigação que não meramente colaborativas e de melhores esforços. 
92 Neste sentido: op. cit. ESTEVADEORDAL, SUOMINEN, TEH, 2009 (dizendo que os sistemas 
estabelecem relações entre si e que o sistema bilateral não pode ignorar o multilateral e vice-versa). 
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 Em estudo realizado, e publicado pela OCDE em 200493, a China estabelece 

como objetivos da sua política na área de propriedade intelectual: (i) observância das 

regras internacionais, considerando o estágio de desenvolvimento chinês; (ii) adaptação 

da experiência internacional a realidade do país; (iii) ênfase na proteção e utilização 

razoável e disseminação tecnológica; e (iv) proteção dos interesses dos detentores de 

direitos de propriedade intelectual, salvaguardando o interesse público e nacional, e a 

importância de uma compreensão abrangente e precisa e implementação de um sistema 

de PI. 

 A estratégia bilateral chinesa segue no sentido de inserir novos temas, 

inclusive com aqueles que ela tem interesse na Rodada Doha, mas de forma muito mais 

branda, com mecanismos cooperativos e obrigações não vinculantes. Dentre os acordos 

chineses, aquele que apresentam a maior quantidade de temas é o acordo com a Costa 

Rica que – assim como os demais – inclui patenteabilidade de recursos genéticos e 

conhecimentos tradicional e folclórico e indicações geográficas, além de incluir a 

promoção de inovação e transferência tecnológica entre os países.  

 O tema de indicações geográficas está presente em todos os acordos da China, 

dentre aqueles que incluem PI. As partes limitam a matéria a ser tratada por indicações 

geográficas ao que está definido no art. 22.1 do TRIPS94. Portanto os acordos assinados 

pela China não aumentam o escopo de regulação já apresentado na OMC, mas inovam ao 

listar os produtos que serão protegidos. Com a ausência de um sistema de registro na 

OMC e sem uma base de dados internacional no assunto, fazer uma lista de produtos em 

acordos internacionais pode significar uma grande inovação, no sentido de se alinhar 

àquilo que está sendo debatido multilateralmente.  

                                                 
93 Estudo realizado por Lu Wei do Development Research Center of State Council (DRC) e Dong Tao do 
State Intellectual Property Office (SIPO) e traduzido por Hu Yuzhang, Liu Jian e Li Zhong. Anexo 1 
China’s Intellectual Property System: Challenges and Policy Trends in OCDE. Promoting IPR policy and 
enforcement in China: Summary of OECD- China Dialogues on Intellectual Property rights policy and 
enforcement. 2004. p. 55.  
94 Na versão em inglês do artigo: “Art. 22.1. Geographical indications are, for the purposes of this 
Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or 
locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially 
attributable to its geographical origin”. 
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Por sua vez, no tema de patenteabilidade de materiais biológicos e genéticos e 

conhecimento tradicional, a menção do tema se dá apenas com relação à proteção de 

recursos genéticos e conhecimento tradicional e folclórico, sem obrigações vinculantes. 

Dos acordos do país, o mais completo é o assinado com a Costa Rica que menciona a 

questão de repartição de benefícios, prevista na CBD. O acordo com a Nova Zelândia 

apenas menciona que as partes estabelecerão medidas de proteção no assunto. Já o acordo 

com o Peru – assim como o acordo com a Costa Rica – reconhece a ligação do tema com 

a CBD, a necessidade de adaptar a legislação nacional e a necessidade de inclusão do 

tema nas discussões internacionais de PI.  

Acordo China – Costa Rica  
 
Article 116 Geographical Indications 
 
1. The names listed in the Annex 9 (Geographical Indications as Referred to in Article 
116.1) are geographical indications in China, within the meaning of paragraph 1 of 
Article 22 of the TRIPS Agreement. Subject to domestic laws and regulations in a 
manner that is consistent with the TRIPS Agreement, such names will be protected as 
geographical indications in the territory of Costa Rica. 
2. The names listed in Annex 10 (Geographical Indications as Referred to in Article 
116.2) are geographical indications in Costa Rica, within the meaning of paragraph 1 
of Article 22 of the TRIPS Agreement. Subject to domestic laws and regulations in a 
manner that is consistent with the TRIPS Agreement, such names will be protected as 
geographical indications in the territory of China. 
3. Subject to consultations and by mutual consent, the Parties may extend the accorded 
protection for geographical indications listed in Annexes 9 (Geographical Indications 
as Referred to in Article 116.1) and 10 (Geographical Indications as Referred to in 
Article 116.2) to other geographical indications of the Parties. 
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 A China é um país que defende junto com o Brasil a inserção multilateral do 

tema. Nos seus acordos, o país ressalta a importância da continuação dos debates na 

OMC, OMPI e CBD sobre o assunto, bem como a possibilidade de transpor as mudanças 

atingidas internacionalmente para o bilateral.  

 O acordo Chile e Costa Rica ainda trazem previsões de TRIPS e saúde pública 

reconhecendo a “Declaração de Doha no Acordo TRIPS e Saúde Pública” (2001) pela 

Conferência Ministerial da OMC, a “Decisão do Conselho Geral da OMC” sobre a 

Implementação do Parágrafo 6 da Declaração de Doha (2003) e o Protocolo emendando o 

acordo TRIPS (2005)95.  

 Ainda que haja inovação nos acordos do país, estas são muito restritas e 

mantém em grande parte aquilo que está no TRIPS. O que vem sendo acrescentado pela 

China nos APCs são temas que estão em negociação multilateralmente, que o país tem 

                                                 
95 Todos os documentos, bem como mais informações, datas e nomes oficiais, estão disponíveis em:  
<https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/pharmpatent_e.htm>. 

Acordo China – Costa Rica  
 
Article 111 Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore 
 
1. The Parties recognize the contribution made by genetic resources, 
traditional knowledge and folklore to scientific, cultural and economic development. 
2. The Parties acknowledge and reaffirm the principles and provisions established in 
the Convention on Biological Diversity adopted on 5th June 1992 and encourage the 
effort to establish a mutually supportive relationship between the TRIPS Agreement 
and the Convention on Biological Diversity, regarding genetic resources and the 
protection of traditional knowledge and folklore. 
3. Subject to each Party’s international obligations and domestic laws, the 
Parties may adopt or maintain measures to promote the conservation of biological 
diversity, share equitably benefits arising from the use of traditional knowledge, 
innovations and practices relevant to the conservation of biological diversity and the 
sustainable use of its components in conformity with what is established in the 
Convention on Biological Diversity. 
4. Subject to future developments of domestic laws and the outcome of negotiations in 
multilateral fora, the Parties agree to further discuss the disclosure of origin or 
source of genetic resources; and/or prior informed consent obligations in patent 
applications; and the grant of a patent for an invention that involves or relies on 
genetic resources, when such resources were acquired or exploited without 
complying the relevant domestic laws or regulations. 
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interesse que avance, mas que por conta da paralisação da Rodada Doha não foi possível 

fazer, como no exemplo citado acima de patenteabilidade de material genético e 

conhecimento tradicional e folclórico. 

  Novamente, vê-se o diálogo do bilateral com um multilateral e eles se 

interconectando. Quando a China se compromete a atentar às negociações internacionais 

multilaterais em algum tema, está colocando bilateralmente que as modificações advindas 

dessas negociações devem ser levadas em consideração, ou até mesmo incorporadas nos 

acordos, como acontece com o acordo China – Costa Rica que os países se propõem a 

renegociar o assunto de reconhecimento de material genético e conhecimento tradicional 

e folclórico de acordo com as negociações multilaterais. 

  

5.3.2.4. Índia 

 

 

 A Índia tradicionalmente tem uma estratégia de negociação defensiva, ao 

mesmo tempo em que é uma potência emergente ativa na OMC junto com Brasil e China. 

O país apresenta uma política bastante delineada a respeito de quais são seus interesses 

em PI multilateralmente e participa com propostas nos dois temas negociados na OMC: 

indicações geográficas e TRIPS e CBD.  

 Bilateramente, por outro lado, os acordos do país apresentam certas 

particularidades, principalmente com seus parceiros de Cingapura e Coréia do Sul com a 

inclusão de PI no capítulo de investimentos, que traz como consequência submeter este 

assunto à cláusula de solução de controvérsias investidor- Estado, tratamento nacional, 

indenizações em caso de expropriação, entre outros. Embora haja exclusão expressa da 

licença compulsória como forma de expropriação nos acordos, ainda assim o assunto fica 

sujeito a esse mecanismo por outras fontes. Exceto por estas particularidades nos acordos 

da Índia, o país não inclui nenhum tema OMC–plus, apenas objetivos de cooperação. 

 A estratégia bilateral da Índia com a inserção do tema em investimentos, e por 

outro lado, a ausência de temas OMC-plus nos capítulos de PI, pode demonstrar uma 

estratégia ainda tímida na área, ou ainda, não totalmente delineada. Por um lado inova 
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com a inclusão de PI em investimentos e, por outro mantém apenas a regulação do 

TRIPS. 

 A ausência de regulação nestes acordos pode ter dois significados: uma 

preferência pelo multilateral, que seria a hipótese de a Índia estar aguardando avanços na 

OMC para depois avançar no bilateral; e ainda pode significar uma posição defensiva no 

tema, ao considerar a regulação da OMC suficiente e que o país não quer aumentar a 

regulação em nenhum assunto além daqueles regulados no TRIPS.  
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6. AS PROPOSTAS BRASILEIRAS EM CONTRAPONTO COM OS APCS 

 
 Como levantado no capítulo anterior, os temas de negociação da Rodada Doha 

e em que o Brasil enviou propostas são: (i) indicações geográficas; e (ii) patenteabilidade 

de recursos genéticos e conhecimento tradicional. 

 Vamos nesta seção traçar um paralelo entre o que acontece bilateralmente e 

multilateralmente nos temas negociados na Rodada para observarmos a interrelação entre 

estas esferas e, finalmente, comparar com a posição do Brasil na OMC.  

 

6.1. Indicações geográficas 

  
 

 O tema de indicações geográficas é um tema com duas bases de discussão na 

OMC: (i) a extensão do tema para outros produtos que não apenas vinhos e destilados; e 

(ii) um sistema de notificação e registro.  

 Bilateralmente, as negociações trazem outras discussões que não apenas estas e 

as mais diferentes formas de regulação de acordo com cada país e bloco.  

 Pela análise individual, veremos que as posições multilaterais influenciaram o 

modo de regular nos APCs, apesar de terem diferenças regulatórias nessas duas esferas.  

 A UE, a maior defensora do tema, negocia multilateralmente a extensão do 

tema para outros produtos além de vinhos e destilados e, ainda, defende um sistema de 

notificação compulsório a todos os membros da OMC. Esse sistema conterá os requisitos 

para aceitação do produto, regulação no caso de conflito com marcas, variedades de 

plantas, bem como com raças de animais. Ainda um sistema com taxas a serem pagas 

pelos Membros para manutenção do sistema. Em suma, o bloco propõe um sistema de 

indicações geográficas com padrões mínimos a serem cumpridos, ou seja, uma base de 

dados para consulta dos Membros que evite proteções de produtos que não atendam aos 

requisitos exigidos, e que permita a extensão da proteção dada por um país se estenda aos 

outros Membros da OMC.  
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 O bloco, neste sentido propõe que haja emendas para adaptar o acordo à 

extensão, e ainda que comporte um novo anexo no acordo TRIPS, que traga a regulação 

de um sistema de registros e notificação.  

 Bilateralmente, em todos os acordos selecionados para análise a UE incluiu um 

anexo voltado para a proteção de vinhos e destilados, nos acordos de segunda geração. 

Esta regulação se ampliou a todos os produtos, perseguindo um padrão de regulação 

detalhado e rígido como aquele proposto multilateralmente. 

 No caso dos EUA, o país defende multilateralmente que sejam mantidas as 

previsões do TRIPS e, com isso, não se dificulte o acesso a produtos agrícolas por meio 

de um sistema complexo de indicações geográficas. O país é bastante claro quanto a 

manter a proteção de indicações geográficas apenas a vinhos e destilados, e ainda afirma 

que um sistema de notificação e proteção deveria servir como uma base de dados, de 

modo a ser voluntária e facilitar a aplicação do TRIPS, e não inserir mais requisitos.  

 Nos APCs do país, a regulamentação, porém segue em um sentido bastante 

diferente das discussões tidas multilateralmente. Indicações geográficas vêm reguladas 

junto com marcas e no caso de conflito desta com uma indicação geográfica, prevalece a 

primeira. Isso pode demonstrar um interesse por marcas, mas também pode ser um 

contracenso no sentido de que se pode estar aumentando o escopo de indicações 

geográficas na regulação com marcas, posição contrária à defendida multilateralmente.  

 Esta diferença regulatória demonstra que o país pode não ter interesse que o 

tema evolua nos termos das negociações multilaterais e, por isso, as mudanças estão 

sendo incorporadas bilateralmente.  

 A China, na OMC, negocia junto com Brasil e Índia. Estes países apresentaram 

uma proposta em conjunto com a UE defendendo a extensão da proteção para além de 

vinhos e destilados, e ainda um sistema de notificação e registro de indicações 

geográficas. Em 2011, porém em relatório editado pelo presidente do Conselho de 

negociação em TRIPS, Índia e China continuaram a defender a proposta com a UE e o 

Brasil mudou de posição colocando o acordo como voluntário e apenas para vinhos e 

destilados.  
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 Bilateralmente, a China não aumenta o escopo da regulação de indicações 

geográficas, bem como seus requisitos, porém estabelece uma lista de produtos a serem 

protegidos na esfera do acordo, formando uma base de dados.  

 A Índia, bilateralmente, não regula nada no tema. Esta posição pode 

demonstrar uma preferência pela esfera multilateral. 

 O que se pode notar da posição destes países é uma sequência e evolução do 

seu posicionamento, UE mantém o interesse na área e por conta do impasse da Rodada 

Doha, procura inserir o tema nos APCs. A China, ainda que tenha uma posição tímida 

multilateral e, embora tenha apresentado uma proposta, manteve sua posição 

recentemente e vem regulando o tema. A Índia, por sua vez, se ausenta no debate do 

tema, bilateralmente, e por fim, os EUA possuem uma posição bastante diferente daquela 

assumida multilateralmente.  

 Para o Brasil, estas posições podem ser bastante significativas. Apesar de ter 

assumido uma posição junto com UE e posteriormente a reiterado, o reflexo ou não dos 

interesses multilaterais para o bilateral pode dizer muito dos próximos passos das 

negociações. Sendo assim, pode-se ver que há pouco consenso em se deve estender a 

proteção e como fazê-la, bem como há pouco consenso no que deve ser um sistema de 

notificação e registro. Multilateralmente este dilema já é grande, bilateralmente vê-se que 

há muitas regulações conflitantes e que impossibilitam imaginar um acordo na área.  

 A própria posição do Brasil no tema não segue uma linha pelos documentos 

apresentados. O país se apresentou ao lado da UE com a proposta de extensão para outros 

produtos e ainda de um sistema de registro e notificação compulsório. Mais 

recentemente, porém, se posicionou junto com EUA e o Joint Proposal Group, contra a 

extensão para outros produtos e a favor de um sistema de notificação e registro 

voluntário. 

 Para o Brasil, a importância deste panorama é de ver os temas que estão na 

mesa e buscar vantagens dentro do que se tem nas negociações internacionais.  
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6.2. TRIPS e CBD 
 

 

 O tema TRIPS e CBD é negociado na OMC em três frentes: (i) patente de 

plantas e animais; (ii) interpretação conjunta do acordo TRIPS e CBD; e (iii) declaração 

de origem, divisão justa e equitativa de benefícios e evidência de consentimento prévio 

fundamentado na proteção de material genético e conhecimento tradicional e folclórico.  

 Este tema é típico dos países em desenvolvimento, sendo principalmente 

defendido por Brasil, Índia e China multilateralmente.  

 Bilateralmente, a peculiaridade do tema é que ele foi incorporado muito 

recentemente na agenda dos países, mas em todos os países analisados há a inserção deste 

de alguma forma.  

 A UE defende o tema multilateralmente pelo documento W52, já mencionado, 

junto com Brasil, Índia e China. O bloco lançou apenas esta proposta no tema na Rodada 

Doha, e este defende a declaração de origem de materiais genéticos ou conhecimento 

tradicional associado. Em seus APCs, no entanto o tema é incluído, mais especificamente 

nos acordos de segunda geração, em que o bloco defende que o tema seja negociado 

multilateralmente nos fóruns competentes – OMC, OMPI e CBD. Ainda, os países se 

comprometem a inserir o que foi negociado multilateralmente no acordo.  

 Para os EUA, multilateralmente, o país se declara a favor dos objetivos do 

ponto (iii) mencionado acima, porém defende que seja colocado nas respectivas leis 

nacionais, e não multilateralmente no TRIPS. Defende, ainda que não há qualquer 

incongruência entre o TRIPS e a CBD e, portanto, não é necessária uma emenda ao 

Acordo TRIPS. A maior preocupação do país é que a emenda ao TRIPS traga obstáculos 

ao sistema de patentes.  

 Bilateralmente, dos temas englobados nesta área, o país colocou apenas a 

patente de plantas e animais, pelo seu interesse claro em inovação especialmente na área 

agrícola e pecuária.  

 A China, junto com a Índia, acompanha o Brasil em todas as propostas, 

defendendo a emenda ao TRIPS para interpretação conjunta com a CBD, e ainda 

declaração de origem, divisão justa e equitativa de benefícios e evidência de 
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consentimento prévio fundamentado na proteção de material genético e conhecimento 

tradicional e folclórico. Os países não mencionam, porém patentes de plantas e animais 

em nenhuma das propostas analisadas.  

 Em seus acordos, a China adota a mesma posição que a UE – manter a 

regulação do tema multilateramente e os avanços alcançados seriam incorporados ao 

acordo.  

 A Índia, assim como em indicações geográficas, não traz o tema para a 

regulação bilateral. 

 Pelo exposto, vemos que diferente do tema de indicações geográficas, o tema 

de TRIPS e CBD possui uma coerência maior entre os países analisados, não havendo 

estratégias muito diferentes entre eles, embora haja diferentes posições multilaterais. 

 Para a UE, que defendeu o tema apenas uma vez multilateralmente, vê-se que a 

estratégia foi de deixar que o tema evoluísse por este meio. Para a China, que é defensora 

do tema e adota a mesma posição bilateral da UE, não acrescentar o tema nos seus APCs 

pode demonstrar um interesse na evolução multilateral deste, mas também pode ser um 

abandono, na medida em que multilateralmente as negociações estão paradas e a única 

forma da China avançar regulatoriamente no tema seria adotando uma regulação no 

âmbito bilateral.  

 A Índia, por sua vez, defende o tema multilateralmente, e bilateralmente não 

acrescentou nenhuma regulação, deixando que os avanços ocorram na OMC.  

 Os EUA, por sua vez, só têm interesse na evolução do tema no que diz respeito 

a patente de plantas e animais, incorporado bilateralmente, e já se posicionou 

multilateralmente contra qualquer emenda ao TRIPS para incorporação da CBD.  

 Para o Brasil, que adotou uma estratégia multilateral e que defende avanços na 

área, os países deixarem o tema para multilateral – como o fez a UE e China - pode ser 

uma forma de dar mais força para o multilateral. Já que não houve avanços regulatórios 

bilateralmente, os países terão que alcança-los multilateralmente reforçando assim, as 

tendências regulatórias assumidas pelos países defensores do tema, incluindo o Brasil. 

Por outro lado, pode ser apenas uma forma política de barrar as negociações, já que o 

consenso multilateral é mais difícil e, portanto os países teriam uma estratégia de ganhar 

tempo e barrar avanços.  
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 A posição da Índia em não avançar bilateralmente a coloca como uma grande 

aliada do Brasil, já que estes países deixaram seus temas de interesse serem negociados 

na OMC. Do outro lado da mesa, porém, há os EUA, que podem vir a barrar qualquer 

avanço, por não ser um tema propositivo em sua agenda.  

 Este levantamento permitiu observar quem são os países defensores do tema e 

aqueles que são ofensivos e onde o Brasil se encontra entre eles. A partir daí, deve-se 

buscar os efeitos e considerações da posição do Brasil na defesa do tema, e quais os 

ganhos que o país pode tirar pela posição dos demais países bilateralmente e 

multilateralmente.  

 A análise bilateral permite ver quais os temas que os países querem evoluir e 

como, e o levantamento multilateral mostra o quanto as posições adotadas no início da 

Rodada Doha são de fato, posições propositivas dos países e nesta medida o quanto elas 

são perseguidas bilateralmente. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

 Este trabalho se propôs a analisar em que medida a regulação bilateral nos 

APCs dos países se contrapõe às propostas brasileiras no multilateral. Colocamos, então, 

como pergunta final, depois do que foi analisado: Como a regulação sobre PI nos APCs 

pode se tornar um bloco de contenção (stumbling bloc) ou um bloco de integração 

(building bloc) para as propostas apresentadas nas negociações multilaterais em 

andamento na Rodada Doha? 

 Para responder esta questão final, apresento conclusões de três ordens a partir 

pesquisa realizada: (i) a posição do Brasil nas negociações multilaterais; (ii) a regulação 

bilateral adotada pelos países e bloco analisados bilateralmente com relação ao tema 

analisado; e (iii) como o que foi analisado bilateralmente se transpôs para o multilateral e 

vice-versa. 

 Na Rodada Doha, temos duas áreas de negociação: (i) indicações geográficas 

com a negociação de um sistema de notificação e registro, e também com a negociação 

da extensão da proteção para além de vinhos e destilados, e (ii) a revisão do Art. 27.3(b) 

que trata da patente de plantas e animais e, neste tema, estão sendo debatidos 

conjuntamente a possibilidade de proteção de material genético e conhecimento 

tradicional, estabelecendo a relação entre o acordo TRIPS e CBD, bem como os critérios 

de proteção de declaração de origem do material, a exigência de consentimento prévio 

fundamentado, e a divisão justa e equitativa dos benefícios.  

 Como indicado, o Brasil apresenta propostas específicas dentro desses dois 

grandes temas. A respeito de indicações geográficas, o Brasil apoiou, junto com a UE, 

tanto a negociação de um registro de notificação, quanto a extensão da proteção para 

outros produtos além de vinhos e destilados. Esta foi a única proposta do Brasil nestes 

termos. Posteriormente, o país reiterou sua posição com a defesa de outra posição. Na 

outra grande área, o Brasil defende a compatibilidade do TRIPS com a CBD e que seja 

estabelecido como critério da proteção de material genético e conhecimento tradicional a 

declaração de origem do material, a exigência de consentimento prévio fundamentado e a 

divisão justa e equitativa dos benefícios. Aqui, o Brasil evidencia um posicionamento 
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mais ofensivo, ao apresentar propostas frequentes (de 2001 a 2011), com uma clara 

definição de padrões regulatórios pretendidos.  

 Do panorama de cada país, podemos concluir que muito do que foi trazido 

bilateralmente foi incorporado multilateralmente e vice-versa, como se pode ver na 

análise temática de interesses do Brasil trazidos para a OMC em contraponto com a 

regulação apresentada nos APCs: 

• Indicações geográficas: apresenta diferentes formas de regulação nos mais 

diferentes APCs. Os EUA trazem uma regulação junto com marcas, já a UE 

apresenta uma regulação detalhada e restritiva do uso do material protegido e com 

extensão para outros temas. A China, por outro lado, mantém os padrões 

regulatórios da OMC, mas apresenta uma lista de produtos protegidos e a Índia 

não regula o tema. Multilateralmente o foco da negociação recai sobre o debate de 

como fazer um sistema de registro apropriado, com a discussão de se este é 

voluntário ou compulsório, requisitos, formas, taxas, bem como a extensão para 

outros produtos. Os EUA apresentaram propostas no multilateral no tema de 

indicações geográficas para a negociação de um sistema voluntário no início da 

Rodada, atualmente, em 2011, acompanhou a posição do Brasil para um sistema 

voluntário e para vinhos e destilados, não tendo relação com a regulação que o 

país propõe bilateralmente. A UE foi, dentre as economias analisadas, aquela que 

mais transpôs sua posição bilateral no multilateral. Por sua vez, a China 

acompanhou a UE e Brasil na proposta W52 e permanece com a mesma posição 

desde o início da Rodada. 

• TRIPS e CBD: é o tema que demonstra maior diálogo entre o que está sendo 

negociado bilateralmente e o que está sendo negociado multilateralmente, 

principalmente por fazer parte da estratégia dos países – China e UE - vincularem 

os avanços multilaterais aos avanços bilaterais. A Índia possui uma posição 

multilateral aliada com Brasil e China, mas bilateralmente não colocou nada do 

tema nos acordos. Os EUA, por sua vez, incorporam nos seus APCs apenas a 

inclusão de patentes de plantas e animais. Na OMC é um dos países que 

defendem que não há incompatibilidade entre TRIPS e CBD e que não é 
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necessário emendar o acordo, adotando uma posição contrária à China, Índia e 

Brasil multilateralmente. 

 Diante do avanço regulatório bilateral apresentado e como estes contrastam 

com o que está sendo apresentado multilateralmente, pergunta-se até que ponto a 

regulação dos APCs são blocos de contenção ou blocos de integração? 

 Neste sentido, podemos ver aqui dois tipos de consideração pelos dados 

apresentados. No tema de TRIPS e CBD, como a estratégia dos países é no sentido de 

vincular bilateralmente os compromissos às negociações multilaterais em andamento nos 

diversos fóruns internacionais e, a partir desse resultado, incorporá-los nos APCs. Vê-se 

um diálogo entre as duas esferas e uma construção conjunta da regulação do comércio 

internacional. Neste sentido, temos que as negociações bilaterais estão incentivando os 

progressos multilaterais e a negociação a partir do consenso de todos os países e, 

portanto, com esta regulação os APCs são blocos de integração da regulação do comércio 

internacional.  

 Apesar do incentivo às negociações nos acordos bilaterais, elas podem estar 

mascarando uma estratégia, na verdade que é a de aceitar que um consenso multilateral 

pode ser difícil – considerando também que nos encontramos em um momento de 

impasse na Rodada Doha – e que isso pode dificultar a regulamentação, fazendo com que 

o tema não seja regulado bilateralmente, tampouco multilateralmente. Neste sentindo, 

esta estratégia reflete um efeito de contenção no comércio internacional. 

 Por outro lado, no tema de indicações geográficas, a regulação apresentada 

mostrou-se muito variada entre os APCs analisados. A transposição dessas posições para 

o multilateral coloca novas propostas contrastantes na mesa, o que torna difícil um 

consenso. Os EUA, por exemplo, adotam uma posição bilateral diferente daquela adotada 

multilateralmente no tema. A UE estabelece uma regulação tão específica sobre o tema, 

separando dos demais institutos de PI e com uma prevalência deste sobre outras 

proteções. Temos já aí dois interesses contrastantes. Há a posição da China de que o tema 

deve prevalecer como está previsto no Acordo TRIPS. Neste sentindo a dispersão da 

regulação pelos acordos não solidifica o debate multilateral, e sim, dispersa as 

negociações e, portanto, a regulação dos APCs se torna um bloco de contenção para as 

negociações multilaterais.  
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 Se pegarmos individualmente UE e a China, que mantiveram sua posição 

multilateral nos APCs – a UE com a regulação do tema de indicações geográficas e a 

China com uma posição tímida, mas defendendo a extensão da proteção ao multilateral e 

de um sistema de registro – vemos que a continuação de uma linha negociadora faz dos 

acordos bilaterais blocos de integração para a posição multilateral, já que foi possível 

alcançar os avanços desejados multilateralmente, em outra esfera.   

 Refletindo essas considerações para o Brasil, pode-se ter uma posição de bloco 

de integração com relação ao tema de TRIPS e CBD, por conta de os países proporem 

que o tema prossiga multilateralmente. Neste sentido a estratégia brasileira e dos outros 

países se mantém e o Brasil não perde seus aliados políticos. Mas nesta questão, tem a 

consideração de que passar para o multilateral estas negociações pode significar que as 

partes dos acordos talvez não queiram progressos imediatos no tema, e então estaríamos 

enfrentando a estratégia bilateral como um bloco de contenção.  

 Para o tema de indicações geográficas, vê-se um grande impasse. Há diferentes 

marcos regulatórios bilateralmente e posições contrastantes multilateralmente. O Brasil 

na área adotou a defesa com a UE de um sistema de registros e da expansão da proteção 

para outros produtos, e posteriormente mudou este posicionamento em 2011. O contraste 

das estratégias entre todos estes membros pode ser um bloco de contenção para as 

negociações. 

 O cenário atual demonstra e a posição dos países em análise é bem clara que, 

diante do impasse da Rodada Doha, os países perseguirão suas ambições comerciais em 

acordos bilaterais de comércio. Dessa forma, as inovações que podem ser esperadas no 

comércio internacional serão na esfera bilateral e plurilateral. O Brasil, que apostou em 

uma estratégia multilateral, verá a evolução das regras por meio de outros atores que 

estão buscando liberalização e acesso a mercado por meio de APCs.  

 O tema de PI é um dos poucos em que ainda há avanços a serem feitos e 

proteções a serem alcançadas na OMC, com o avanço de novas tecnologias e inovações 

no mercado. No cenário de crise das negociações multilaterais, os padrões bilaterais e 

plurilaterais refletirão a posição dos países e temas que querem ser avançados. A lista 

extensa de novos temas inseridos nos acordos demonstra a ambição dos países comparada 

àquilo que foi possível alcançar na Rodada Doha. 
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 O objetivo deste trabalho, portanto, foi de demonstrar quanto a estratégia 

brasileira pode ser influenciada – considerando-se o cenário de crise das negociações 

multilaterais - pela estratégia bilateral, demonstrando os interesses dos países analisados e 

como eles perseguiram sua estratégia por outros meios. A conclusão final é de que os 

países conseguiram avançar nos seus interesses bilateralmente e muito disto pode ser 

transposto ao multilateral. Na ocorrência desta hipótese, o Brasil se deparará com os 

temas apresentados e deve estar preparado para a barganha política das negociações da 

OMC de modo a determinar parceiros e reconhecer trocas possíveis para o fechamento da 

Rodada Doha.  
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