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1. BIODIVERSIDADE. 

Algumas definições: 

Biodiversidade. 
A diversidade das formas de vida, tão numerosa quanto 
desconhecida. Foram descritas cerca de 1,4 milhões de 
espécies de todos os tipos de organismos, até hoje; estima 
se que existam entre 5 a 30 milhões (Wilson, 1988, p. 5). 

Espécies. 
Populações nas quais o livre fluxo de gens ocorre sob 
condições naturais - conjunto de indivíduos capazes de 
cruzamento e reprodução com membros do sexo oposto 
pertencentes à me~ma espécie (por definição, incapazes de 
reproduzirem-se com membros de outras espécies). 

Megadiversidade. 
As florestas tropicais cobrem 7% da superfície do planeta 
mas contêm mais de 50% das espécies. o Brasil, com J,57 
milhões de km2 de florestas tropicais, é o pais mais rico do 
mundo em biodiversidade; tem 30% das florestas tropicais, 
três vezes mais do que a Indonésia, o segundo pais mais rico 
(Mittermeir, 1988, p. 147). 

Utilidade. 
A civilização moderna depende de menos de 1% das espécies 
vivas. Elas provêm alimentos, remédios, fibras e matéria 
prima para produtos e processos agrícolas, químicos e 
industriais (fertilizantes, pesticidas, plásticos, 
lubrificantes, adesivos, óleos industriais, celulose, 
texteis). 

*Agricultura.Plantas tropicais sustentam a 
agricultura moderna de três formas: como matrizes de 
novos gêneros que podem ser cultivados, como fonte 
para reprodução melhorada de variedades de plantas e 
como insumo para pesticidas biodegradáveis. 85% do 
alimento consumido no mundo provém, direta ou 
indiretamente, de apenas 20 tipos de plantas e dois 
terços de apenas quatro carbohidratos: milho, trigo, 
arroz e batata (Plotkin, 1988, p. 107 e Raven, 1988,p. 
121). 
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Colonialismo. São originários de países tropicais: 
milho, arroz, batata, batata-doce, cana-de-açucar, 
frutas cítricas, banana, tomate, coco, amendoim, 
chocolate, café e baunilha, entre outros. A maior 
parte da dieta moderna "foi determinada por padrões 
de exploração desenvolvidos quando os paises 
tropicais eram colônias da Europa" (Plotkin, 1988, p. 
107). 

Melhoramento. Espécies comerciais precisam ser 
constantemente cruzadas com outros membros da familia 
para melhorar a qualidade nutricional, fertilidade, 
rendimento, durabilidade, resposta a solos e climas 
diferentes e resistência a pestes e doenças. Como 
muitas das espécies cultivadas provêm dos trópicos, 
as regiões equatoriais são um banco de espécies 
selvagens ou semidomesticados para manutenção e 
melhoramento das colheitas das espécies comerciais. 

*Medicina.A medicina usa 119 substâncias químicas, 
extraídas de menos de 90 plantas para fabricar 
medicamentos (Farnsworth, 1988, p. 93). Quantas 
poderão ser extraídas de 250 mil plantas não 
estudadas? 

Povos Tradicionais: 74% das 119 substâncias 
medicinais foram descobertas pelo estudo de 
informação folcl6rica, de domínio popular 
(Farnsworth, 1988, p. 95). Como as florestas 
tropicais contem mais de 50% das espécies, o 
conhecimento dos povos das florestas é uma chave de 
acesso à biodiversidade. Milho e chocolate foram 
descobertos e utilizados primeiro por índios. Um 
grupo indígena na Amazônia pode usar mais de 100 
diferentes tipos de plantas medicinais, mas a 
Etnobotânica praticamente desconhece a cultura 
medicinal indigena. Conhecê-la torna-se mais 
importante a cada dia que passa. Fala-se muito da 
extinção de espécies, mas no conhecimento de como 
usar essas espécies está desaparecendo mais rápido do que 
as espécies" (Plotkin, 1988, p.115). 
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2.BIOTECNOLOGIA. 

Algumas definições: 

Biotecnologia. 
Conjunto de inovações tecnológicas baseadas na utilização de 
microrganismos e processos microbiológicos com o uso 
intensivo do conhecimento científico das propriedades e 
características estruturais e funcionais dos organismos, 
para aplicação prática e superação de limites naturais no 
desenvolvimento de novos produtos e processos. 

Biotecnologia tradicional. 
* Desde a antiguidade: fermentação, seleção de culturas 

e hibridação. 
Biotecnologia moderna: * Penicilina (1928), antibi6ticos (1940). * Indústria petroquímica. * Uso de variedades híbridas na produção de milho 

nos EUA (1930) - "Revolução Verde" (fertilizantes, 
pesticidas e mecanização aumentam dramaticamente 
o rendimento agrícola). 

* Imobilização de enzimas (moléculas de proteína 
capazes de catalizar reações químicas - 1953). 
Vitaminas * Engenharia genética (1973). Insulina e Interferonas 
(proteínas que regulam a resposta imunológica). 
Anticorpos monoclonais (clones de anticorpos de ação 
especifica). A "indt1stria do ADN recombinante". 

* Anos 80. Expansão na agricultura, farmácia, 
alimentação, diagnose, medicina, química, mineração, 
informática. 

Biotecnologia molecular: 
* É cada vez mais possível modelar em computador 

estruturas moleculares promissoras, criando 
sequências de reações químicas e relações de 
estrutura-atividade sintetizáveis, por analogia, em 
laboratórios. Nos anos 70, o maior grau de certeza do 
patentamento sintético em relação ao patenteamento de 
microorganismos naturais, as flutuações na 
percentagem de elementos químicos ativos em cada 
carregamento de microorganismos naturais e a 
oferta instável de matéria-primas naturais induziram 
a um "boom" da biotecnologia molecular. Seu custo, 
entretanto, é muito mais alto. Por causa disso, nos 
anos 80, a prospecção química "na natureza" voltou a 
mobilizar as empresas. 



2.1. Um novo ciclo econômico. 

Diante das perspectivas, cada vez mais uma s6lida 
proteção patentária torna-se primordial para garantir 
recuperação de custos por altos investimentos em ciência na 
biotecnogia e aferição de lucros pelo desenvolvimento de 
novas drogas e espécies. Estima-se em OS$ 350 milhões o 
custo do descobrimento de uma nova molécula (Tachinardi, 
Maria Helena, 1993, p. 161). Nos Estados Unidos, em média, 
as empresas investem, em 12 anos de trabalho de laboratório, 
US$ 231 milhões para desenvolver um remédio novo (CRS Report 
for Congress. 1993, p. 16). 

como os laboratórios avançados de pesquisa e bancos de 
germoplasma situam-se nos paises industrializados, a difusão 
das técnicas biotecnológicas coloca os paises periféricos 
diante da dependência de aquisição de produtos elaborados a 
partir de germoplama proveniente de seus territórios - de 
acesso não remunerado. A produção de alimentos, no Sul e no 
Norte, depende cada vez mais do rendimento permitido por 
variedades comerciais patenteadas nos paises centrais - às 
quais agrega-se, para paises em desenvolvimento, o custo 
adicional de fertilizantes e pesticidas apropriados. 

Variedades industriais modernas da batata, tomate, 
arroz, cana-de-açucar, trigo e milho, não existiriam sem 
germoplasma do Sul (BID, 1988, p. 283). Torna-se comum que, 
para ter acesso a variedades originárias de seus territórios 
pai ses como o Brasil tenham de pagar direi tos. Todavia, é 
bom não esquecer que a crescente globalização das relações 
comerciais vem de longa data. Café, cana de açucar, soja e 
laranja, as culturas de exportação que ferram a economia 
nacional, não são originárias do Brasil. o café, que o 
sargento Palheta roubou da Guiana Francesa, ê originário da 
Etiópia e chegou na Guiana vindo da Martinica depois de ter 
sido importado de Java. 

A biotecnologia polariza a velha oposição entre 
fornecedores de matéria-prima e fornecedores de tecnologia, 
entre possuidores de germoplasma que não têm capacidade 
econômica para explorá-lo, e os detentores da capacidade 
científica, tecnológica e econômica para obtê-lo, manipulá 
lo e controlá-lo. Cada vez mais, o que dá valor econômico 
aos recursos naturais ê a tecnologia. Ressalte-se que a 
pesquisa avança abrindo a si mesmo novos campos. o BID 
assinala, por exemplo, o caso de híbridos agricolas 
resistentes a herb.icidas, que "gerou certa polêmica devido à 
estratégia de algumas empresas multinacionais de vincular a 
obtenção da nova variedade ao consumo do pesticida por ela 

_ produzido" (BID, 1988, p. 246). 
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Há observadores que estimam que a atividade científico 
industrial das biotecnologias está destinada a mudar o 
paradigma das relações mundiais. As indústrias moleculares 
do seculo XXI - química, química fina, farmacológica, 
sementes, alimentos e agroindústria - revelarão inovações 
terapêuticas revolucionárias e novos produtos de uso 
cotidiano, inclusive indústrias menos poluentes e melhor 
aproveitamento dos recursos naturais. Permitirão substituir 
materiais de origem biológica, provenientes da agricultura 
ou de recursos naturais, por mercadorias genéticamente 
transformadas, oferecendo independência às companhias 
manufatureiras em relação a fatores naturais e políticos. 

Países em desenvolvimento especializados na produção de 
substâncias de alto valor social e pouco valor absoluto 
(como o café), terão menos mercados, como de depreende da 
comparação entre um kilo de TPA - droga desenvolvida pelo 
laboratório inglês Genentech para tratamento de problemas 
cardiovasculares - que custa 2 2 milhões de dólares, e um 
kilo de baunilha, que custa 70 dólares. Se os mercados forem 
mantidos, sofrerão pressão para a produção de animais e 
plantas modificados geneticamente, que assegurem perfis 
nutricionais, bioquímicos e de qualidade determinados pelos 
países importadores. 

As biotecnologias vêm reforçar a supremacia industrial 
e comercial dos países centrais, cujas atividades de 
pesquisa estão solidamente concentradas em universidades e 
instituto de pesquisa tão fora do alcance da periferia como 
estiveram (e estão) os supercomputadores, as pesquisas sobre 
estrutura da matéria e as tecnologias aeropespaciais e 
nucleares avançadas. A imitação biotecnológica da periferia, 
que copia produtos de primeira geração destinados a pequenos 
mercados cativos gerados por protecionismo, está condenada a 
ser substituída por produtos biotecnolõgicos de segunda 
geração, de qualidade superior, que serão cada vez mais 
difíceis de copiar ã medida em que sistemas globais de 
patenteamento estrito forem implantados mundialmente. 

Análises cáusticas, como a de David Goldstein, realçam 
que a nova divisão de trabalho gerará uma categoria de 
"jobless countries", aqueles que investiram e investirão seu 
esforço econômico· e intelectual na produção de matérias 
primas impróprias para exportação. "Em sua imensa maioria, 
os produtos "caros" exportados pelo mundo periférico 
aproveitando fatores naturais derivados da localização 
geográfica dos países, da flexibilidade de trabalho 
catalizada pela repressão social e da disponibilidade do 
território - estão condenados a serem substitu1dos por 
produtos industriais biotecnológicos, produzindo-se países 
desocupados ou condenados à desocupação: Cuba (açucar), 
Argentina (grãos, carnes, azeites oleginosos), Brasil (café, 
cacau, suco de laranja), Zâmbia (cacau), República 
Dominicana (café), Costa Rica (café)". (Goldstein, David. 
1994, p , 60). 

,,. 
0 



-:,r 

Biotecnologia significa conversão de "commodities" como 
laranjas, tomates, óleos, açucares e proteinas moleculares 
em produtos patenteados cuja produção e utilização 
industrial deverá exigir pagamento de 11royalties11• Para 
Goldstein, a compreensão cabal do significado politico dessa 
evolução "permite estimar a magnitude da nossa desgraça e 
apreciar a pobreza conceitual de certas interpretações, tão 
em voga entre charlatães de periferia, especializados em 
divagar sobre ciência (que nunca fizeram e que nunca 
entenderam) e t~cnologia (que desconhecem)". (Godstein, 
David. Idem). 

Durma-se com um barulho desses. 

2.2. Desenvolvimentos Interessantes. 

* EUA e Japão, 1970 - a produção de frutose de milho 
(isoglicose) acabou com a importação da açúcar 
de cana para alimentos. 

* No Japão, três empresas (Ajinomoto, Hakko e Toray) 
controlam 90% do mercado mundial de aminoácidos. 

* A Gist Brocades (Holanda) e a Novo (Dinamarca) 
produzem 60% da produção mundial de enzimas. 

* As Grandes da Biotecnologia: Hoechst (Alemanha), 
Rhone-Poulenc e Elf-Aquitaine (França), Laval 
(Suécia), Hoffman-La Roche, Ciba-Geigy, Sandoz 
(Suiça), Girst Brocades {Holanda), Ajinomoto, Kyowa 
Hakko e Toray (Japão) Imperial Chemical, G.D. Searle, 
Celletech, Inveresk, Monotech e Imperial 
Biotechnology (Reino Unido), Dupont, Merck, Sharp & 
Dome, Ely Lilly, Bristol, Johnson-Johnson, Upjohn e 
Monsanto (EUA). 

2.3. Biotecnologia x Biodiversidade. 

A demanda global continua por bens e produtos implica 
padronização, rendimento e produção em escala. No futuro, as 
20 espécies que hoje alimentam 85% da humanidade, poderão 
ser 10 - plantadas, homogeneamente, em áreas cada vez 
maiores. A transformação de espécies em mercadorias globais 
exige controle e uniformidade. 



Especialmente na agricultura, mas também na 
silvicultura e na psicultura, a biotecnologia porta um 
paradoxo: o melhoramento das espécies, que depende da 
biodiversidade, iinplica no decl1nio da biodiversidade. A 
concentração da produção em um tipo (uma espécie), cuja 
uniformidade genética responde satisfatoriamente a inputs 
elevados de capital, água, energia e químicos e atende às 
exigências das indústrias de processamento de alimentos, 
fibras ou madeiras, induz à instituição da monocultura 
(eucaliptus, soja, cana-de-açucar, café, algodão). Por sua 
vez, monoculturas são vulneráveis a pestes, doenças e 
variações climáticas e precisam da variedade das espécies 
para subsistir e se aprimorar. 

A busca de variedades economicamente eficientes pode, 
assim, resultar na gradativa redução das variedades. Na área 
farmacêutica a situação é mais específica, uma vez que basta 
uma espécie para revelar o código genético de um componente 
passive! de reprodução sintética. Mas nos casos em que é 
mais barato colher, ou quando a síntese é problemática, 
também são necessárias quantidades expressivas de coleta 
silvestre. Volumes significativos de materiais de plantas e 
animais contribuem para a diminuição da sua variedade. 

No caso da produção de híbridos com sementes e grãos 
economicamente estéreis (como certos híbridos de milho, cuja 
reprodução não é compensatória), a erosão biotecnológica se 
revela absoluta:· o ciclo biológico natural (plantio 
replantio) é substituído pelo fluxo de germoplasma de 
lavouras e florestas para laboratórios e pelo refluxo de 
sementes modificadas (mercadorias) das empresas para 
lavouras e florestas. 

A transformação tecnológica, assim, "converte o 
recurso renovável da biodiversidade em recurso não-renovável 
da biotecnologia" - afirma Vandana Shiva (Shiva, 1991, p. 
52). A fórmula, de impacto, não é inteiramente correta, na 
medida em que o recurso renovável da biodiversidade vira 
recurso não-renovável da biotecnologia do ponto de vista 
"jurídico", já que a patente da espécie transformada não 
pertence ao agricultor e sim à empresa patentária, 
interditada, juridamente, ao replantio. Sementes 
transformadas {como as de soja, trigo, arroz, feijão) não 
são biologicamente estéreis - podem ser replantadas. 

De qualquer maneira, na agricultura moderna não há 
dúvida de que "contrariamente a todas as expectativas, a 
biotecnologia não morre de amores pela biodiversidade", como 
observa Laymert Garcia dos Santos (Novos Estudos Cebrap, 
1994, p.174). A defesa da preservação da biodiversidade em 
termos de valor econômico no m1nimo é controversa uma vez 
que a biotecnologia trabalha para integrar a biodiversidade 
no mercado global de maneira perversa, até contrária à 
preservação. 



..... 
.•. 

o mesmo pode ser dito a respeito da preservação do 
conhecimento dos povos da floresta, na medida em que a 
corrida para codificar e explorar· o conhecimento indigena 
sobre a diversidade biológica pode ser "a última de uma 
longa história de expropriações de recursos perpetuadas 
contra os indios" (Durning, 1992, p. 36). Certamente não 
haverá chance se as empresas tiverem livre acesso à "herança 
natural" e os direitos das populações tradicionais não forem 
assegurados. 

3. BIOTECNOLOGIA NO BRASIL 

Referências importantes: 

* o Proálcool é um programa nacional de biotecnologia. 
* Soja: a produção de cepas nativas e inóculos de 

rizóbio (Embrapa,1965) permitiu ao Brasil, em 1988, 
tornar-se o segundo produtor mundial, depois dos EUA. 

* Sucursais de empresas estrangeiras são responsáveis 
por 83% da vendas de produtos farmacêuticos no pais; 
68% dos componentes básicos (fármacos) usados no 
Brasil na produção de medicamentos são importados 
(BID, 1988, p.260). 

* Existem 117 empresas do segmento farmoquimico e 500 
laboratórios farmacêuticas no Brasil. Desses, 400 são 
de capital nacional; 300 não chegam a controlar 
1% das vendas. 

* O mercado farmacêutico do Brasil, que registrou 
vendas de US$ 2,9 bilhões em 1991, é o nono do mundo. 

* A verticalização das empresas nacionais de médio e 
grande porte na área químico-farmacêutica depende de 
escala, ou seja, necessita de amplo mercado comprador 
de fármacos, que não existe na medida em que as 
multinacionais, que controlam 83% do mercado, se 
abastecem nas matrizes. t nas matrizes que as 
empresas estrangeiras desenvolvem a pesquisa sobre 
princípios ativos de medicamentos e biotecnologias. 
As empresas brasileiras também adquirem fármacos no 
exterior. 
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As Estatais. 

* EMBRAPA/Cenargen (Centro Nacional de Recursos 
Genéticos): pesquisas com feijão, mandioca, batata, 
dendê, amendoim, plantas forrageiras, biopesticidas, 
pecuária. * Fundação Instituto Oswaldo Cruz - Laboratório Bio 
Manguinhos (vacinas, diagnose de doenças). 

* Instituto Butantã (vacinas). * Universidade de Campinas (inseticidas para cana-de 
açucar, convênio com o Programa Nacional para 
Melhoramento de Cana-de-Açucar do Estado de são 
Paulo (Planalsucar). 

* Universidade de São Paulo (vasodilatadores e 
antineoplásicos). * Bio-Rio (Universidade Federal do Rio de Janeiro). * Centro de Pesquisas Agrárias do Trópico úmido (Belém) 

* Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Manaus). 

As Empresas. 

* Agroceres, Solorrico, Pioneer (sementes). 
* Bradesco (Pecplan), Lagoa da Serra (Bamerindus), 

Volkswagem, Sembra, Volta Agropecuária, Yakult 
(inseminação artificial, melhoramento animal) * Aché, Sintofarma e Biossintética - os três maiores 
laboratórios nacionais. 

* Biobrás (cristais de insulina/ anticorpos 
monoclonais) 

* Cibran - Companhia Brasileira de Antibióticos. * Bayer, Basf, Ciba-Geigy, Du Pont, Hoechst, Hokko, 
Monsanto, Merck Sharp & Dome, Laboratório silva 
Araújo Roussel, Rhodia Agro, Rohm and Hass, sandoz, 
Sipcam Agro., Sumimoto, Uniroyal Química, ISK 
Biotech, Zeneca Agricola, Cynamid, Dowelanco, FMC 
do Brasil - agrotóxicos e biotecnologia agrícola. 

As Multinacionais Farmacêuticas. 

* Roche, Bristol Meyers, Boehringer De Angeli, Merrell 
Lepetit, Biogalênica, Lilly, Schering, Johson & 
Johson, Hoechst, Rhodia, Abbot, Wyeth, Byk, 
Sidney Ross. 

os Lobbies. 

* Associação Brasileira de Química Fina (Abifina). 
* Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica 

(Abifarma) - lobby das multinacionais. * Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais 
(Alanac) - lobby das empresas nacionais. * Associação Nacional de Defesa Vegetal - produtores de 
agrotóxicos. 

JO 



3.1. Um Projeto Nacional. 

As biotecnologias são resultado de longos processos de 
pesquisa e desenvolvimento (10-15 anos) que requerem 
vultuoso financiamento. Em diversos países, s6 o Estado pode 
proporcionar fundos, seja devido ao volume, seja à incerteza 
e aos riscos do investimento. Nos paises industrializados 
(Alemanha, Japão, França, EUA e Inglaterra) as grandes 
empresas não contribuíram para o 11start" da biotecnologia e 
só entraram no campo depois de assentarem as bases dos 
benefícios econômicos da introdução de novos produtos e 
processos no mercado (BID, 1988, p. 266). 

Praticamente todos os países passaram por maiores ou 
menores períodos de não reconhecimento de patentes e 
práticas de imitação e c6pia de produtos estrangeiros, até 
atingirem capacitação tecnológica. A maioria dos países 
primeiro reconheceram processos químicos e farmacêuticos e 
só muito depois produtos, como a Alemanha (1967), a Suíça 
{1977), a Itâlia (1978), a Espanha (1992), e o Japão (1976) 
- quando já era o segundo produtor mundial de especialidades 
farmacêuticas e 80% do seu mercado era controlado por 
capitais nacionais. (Tachinardi, Maria Helena. 1993, p. 181) 

No Brasil, e na América Latina em geral, a histórica 
falta de vinculação entre a pesquisa acadêmica-científica e 
o setor produtivo ~ificulta a introdução e o desenvolvimento 
de tecnologias. As universidades desenvolvem atividades 
docentes e raramente orientam pesquisas para aplicação 
prática. Observa-se frequente falta de comunicação até entre 
centros universitários. A falta de financiamento para 
capital de risco e as dificuldades orçamentárias para o 
setor científ ice debilitam ainda mais o quadro. Por outro 
lado, salvo excessões, as empresas ignoram atividades de 
pesquisa e desenvolvimento e tampouco possuem instalações 
experimentais. A tradição é a aquisição de tecnologias 
estrangeiras, importadas prontas por subsidárias. 

A biotecnologia já foi reconhecida como estratégica 
para o desenvolvimento brasileiro. São evidentes a enorme 
riqueza do patrimônio biogenético do país, a disponibilidade 
de terras e o potencial de expansão da fronteira agrícola. o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento cientifico e 
Tecnológico (CNPq), a Financiadora de Estudos e Projetos 
{FINEP), o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (PADCT), a Secretaria de Tecnologia Industrial 
( STI) , a antiga Central de Medicamentos ( CEME) , a 
Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e outras agências financiaram e financiam programas 
de desenvolvimento biotecnológico e apoiam empresas 
brasileiras de serviços de engenharia e consultoria, 
fornecendo recursos para pesquisa & desenvolvimento da 
indústria nacional. 

l l 



Todavia, o exame desses instrumentos revela que têm um 
caráter consultivo ou de coordenação e que dão ênfase à 
pesquisa e desenvolvimento "sendo pouca, ou por vezes 
inexistente, a colocação estratégica com vistas ã aplicação 
prática em atividades produtivas" (BID, 1988, p. 274). A 
capacidade de traduzir estratégias em programas especificos 
é limitada. Iniciativas empresarias não resultam de planos 
nacionais, respondendo, antes, a situações conjunturais 
especificas. o Proãlcool, desencadeado não como um programa 
biotecnológico mas em resposta à uma situação de crise nos 
preços de petróleo e na balança de pagamentos, é um exemplo. 

o Brasil pode aproveitar os recursos do seu vasto 
patrimônio natural e desenvolver a biotecnologia para 
alavancar recursos, especialmente para a abandonada região 
Norte, onde a megadiversidade se concentra. Dispõe da 
experiência de populações tradicionais (índios, seringueiros 
e ribeirinhos), tem alguma capacidade instalada de pesquisa 
(estatal) e as empresas nacionais já mostraram que sabem 
aproveitar oportunidades econômicas, quando elas se abrem. 
Entretanto, não são capazes de abri-las. A iniciativa 
privada é débil quando se trata de correr riscos. o ignorado 
potencial das florestas do Norte é uma evidência eloquente. 

Por outro lado, inexiste, no Brasil, reconhecimento aos 
direitos de propriedade intelectual de índios, seringueiros, 
ribeirinhos e fazendeiros que descobriram, selecionaram e 
manejaram espécies com propriedades farmacêuticas, 
alimentícias e agrícolas ao longo dos anos. o sistema de 
patentes não protege a cultura popular. Mas as empresas de 
biotecnologia têm livre acesso às informações folclóricas, 
de domínio público. O desenvolvimento das biotecnologias no 
Brasil dispõe de uma formidável base de recursos genéticos 
mas carece de cultura, instrumentos e leis que garantam 
benefícios mínimos para as comunidades locais que os 
preservaram. 

Nota-se, entretanto, uma sensibilidade crescente às 
possibilidades do patrimônio natural brasileiro diante das 
biotecnologias. O Programa de Governo do Partido dos 
Trabalhadores é um dos que ressalta: 11Desenvol vendo seu 
potencial bioambiental o Brasil deve tornar dinâmica a 
vantagem comparativa representada pela sua biodiversidade, 
isto é, tornâ-la permanentemente adequada para suprir um 
mercado mundial em expansão. As imensas reservas naturais do 
Brasil e sua extra·ordinâria biodiversidade constituem a mais 
importante, senão a única, vantagem comparativa do pais com 
longa perspectiva de futuro. Identificar e explorar 
ecologicamente estes recursos naturais que possuímos e 
oferecer, em troca de vantagens nas relações econômicas e 
políticas internacionais, além de suprir partes das 
necessidades internas do pais, é uma estratégia central para 
o desenvolvimento nacional". (PT. 1994, p.92) 



3.2. o Acordo Merck-Costa Rica. 
A falta de capital e tecnologia concorre para a atração 

de capital e tecnologia estrangeiras, em todos pai ses em 
desenvolvimento. Em 1991, a Costa Rica firmou um acordo 
pioneiro e controverso com a Merck - a maior empresa 
farmacêutica dos EUA -, para a prospecção de espécies 
medicinais. A multinacional participa - com US$ 1,3 milhões 

de um 11pool" de financiamentos, com universidades, 
fundações e agências governamentais e não-governamentais 
norte-americanas e européias, para o Instituto Nacional de 
Biodiversidad (InBIO)- centro de pesquisa estabelecido pelo 
governo costa-riquenho - realizar o inventário nacional da 
flora e fauna - um projeto para 10 anos, estimado, 
inicialmente, em US$ 56 milhões). 

O InBIO mobilizou e treinou a população de parques e 
reservas florestais, especialmente jovens, contratando-os 
para o trabalho de coleta de espécies. O acordo, de dois 
anos de duração, prevê a cessão de 10.000 espécies de 
plantas, animais e microorganismode do InBIO à Merck e 
também pagamento à Costa Rica de uma percentagem dos 
direitos de comercialização de produtos que vierem a ser 
elaborados pela Merck. (JOYCE, Christopher, 1991). Outros 
arranjos semelhantes estão em negociação com outras 
empresas. Nepal, México, Indonésia e Nicarágua estão 
interessados. 

Setores nacionalistas criticam o acordo como lesivo ao 
interesse costariquenho. US$ 1, 3 milhões é o preço de um 
filme barato, ou o orçamento anual de uma Ong ambientalista 
de grande porte. Como acordo bi-lateral, é pouco. Sobretudo 
quando se sabe que a quantia representa O, 7 % do orçamento 
anual da Merck para pesquisa e menos de 1% do seu custo 
médio para desenvolvimento de uma nova droga (CIR Comment, 
1993, p.17). Para quem gasta de US$130 a 200 milhões para 
fabricar uma nova droga, US$ 1,3 milhões não é nada. 

Mesmo assim, o acordo pode ser lucrativo: O World 
Resources Insti tute estimou que se dez drogas comerciais 
forem desenvolvidas e a Merck pagar 2% em royalties, a Costa 
Rica poderá receber, por ano, mais do que recebe pela venda 
de bananas e café, os dois maiores itens de exportação (CRS 
Report for Congress, 1993, p. 12). O cálculo é otimista: em 
geral é necessário investigar 10 mil espécies para 
descobrir-se uma droga nova. Outro detalhe é que desconhece 
se (ninguém sabe), qual é, realmente, o percentual de 
royalties da Costa Rica. Sigilo comercial? 

Apesar dos poréns, o mérito do acordo parece estar no 
reconhecimento formal e pioneiro dos direitos de soberania 
( e comercialização) de um pais sobre sua base de recursos 
genéticos. Em geral, as empresas transnacionais simplesmente 
se apoderam de espécies e conhecimentos (que desenvolvem e 
apuram) onde quer que estejam. Regular esse livre e 
predatõrio acesso através de legislação e fiscalização 
adequadas torna-se cada vez mais um imperativo para os 
países tropicais. 



'' 

O arranjo lança pressupostos para acordos futuros - 
como o Brasil poderia estabelecer. Considere-se que os 
países de megadiversidade biol6gica (Brasil, Indonésia, 
India, Malásia, Venezuela, etc) poderiam atuar em conjunto, 
como fizeram nas negociações da Convenção da Biodiversidade, 
no sentido de, como já foi sugerido em diversos f6runs 
internacionais, trabalhar para a fundação de uma OPEP 
BIOLÓGICA. 

ry 
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4. A LEI DAS PATENTES. 

4.1. Como era. 

Está em vigor, até promulgação de nova lei, o Código 
Brasileiro de Propriedade Industrial (Lei 5. 722, de 21 de 
dezembro de 1971), promulgado no governo Médici e elaborado 
de acordo com a convenção de Paris, de 1883 (sobre 
propriedade industrial), e a Convenção de Berna, de 1886 
{sobre propriedade artística e literária). A Convenção de 
Paris é administrada pela ONU e a de Berna pela Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, em inglês). 

O Brasil não limitou patentes até 1945, quando o 
governo Vargas deixou de reconhecê-las para produtos 
químicos-farmacêuticos. Em 1969, o governo Costa e Silva 
ampliou a exclusão para processos guimicos-farmacêuticos. 
Ambas exclusões foram confirmadas pelo Código de 1971, 
repetindo decisões adotadas, na década de 7 o, por pa1ses 
como o Japão, a Itália e a Suiça, para proteger e estimular 
suas indústrias infantes nacionais. 

o artigo 9 do Código Brasileiro de Propriedade 
Industrial determina que não podem ser patenteadas, no 
Brasil, entre outras, invenções de processos e produtos 
aliment1cios, químico-farmacêuticos e medicamentos; usos e 
empregos relacionados com descobertas de microorganismos; e 
substâncias resultantes de transformação do núcleo atômico. 

O não reconhecimento de patentes não bastou, como se 
pretendia, para fortalecer uma indústria nacional de capital 
brasileiro nos setores excluídos. Mas não impediu o 
surgimento de uma indústria multinacional instalada no 
Brasil. Os investidores estrangeiros não se sentiram 
desestimulados a aplicar no Brasil e acharam formas 
satisfatórias de remuneração tanto para o capital investido 
quanto para amortizar o custo de origem da pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologia - mesmo com a proibicão das 
filiais pagarem às matrizes royalties por patentes. 

Tanto assim que, entre 1970 e 1990, os investimentos 
estrangeiros diretos aumentaram mais de oito vezes na área 
química e mais de treze na farmacêutica (NOGUEIRA BATISTA, 
Paulo, 1993) num ritmo, em ambos os casos, muito mais 
acelerado do que o do investimento estrangeiro em outras 
áreas em que já era possível pleitear proteção patentária. 



4.2. o que mudou. 

Três novas pautas foram introduzidas nas negociações do 
GATT, Acordo Geral de Comércio e Tarifas, em 1986: serviços, 
investimentos e tecnologia - sinal da mudança dos tempos. 

O comércio mundial não se restringe mais a bens 
manufaturados, commodities e matérias-primas. Os anos 70 
assistiram ao declínio da hegemonia dos Estados Unidos na 
economia mundial e a expansão do Japão e dos "novos países 
industrializados" asiáticos e latino-americanos. A 
participação dos EUA no comércio internacional reduziu-se de 
13%, em 1965, para 12%, em 1975, e 11,6%, em 1980, enquanto 
Coréia, Tailândia, Cingapura, Hong-Kong, Brasil, México e 
Argentina cresceram de 6% em 1970, para 9,3% em 1980, e 
11,4% em 1983. (TACHINARDI, 1993, p. 46 e p. 50). 

Esses países desenvolveram capacidade cientifica e 
tecnológica e adquiriram conhecimento para incorporar, 
adaptar e desenvolver novas tecnologias. O comércio 
internacional, antes baseado em vantagens comparativas 
determinadas por mão-de-obra, capital e matérias primas, 
mudou. A reestruturação industrial das ültimas décadas 
instituiu a tecnologia como elemento fundamental que dá 
valor aos recursos naturais e estabeleceu a competitividade 
como decorrência da capacidade das empresas controlarem 
mercados internacionais - grandes mercados, como o Brasil, a 
India e o México. 

As novas tecnologias - biotecnologia, fibras 6ticas, 
microeletrônica, aeroespacial - requerem formas de 
apropriação cada vez mais seguras dos resultados das 
atividades derivadas de pesquisa e desenvolvimento, por 
causa dos elevados investimentos necessários para tornar a 
inovação uma vantagem comparativa. A invenção é um produto 
intelectual e a inovação um fenômeno econômico. A taxa de 
inovação e de rapidez com que as inovações são imitadas e 
desenvolvidas é o que define o novo dinamismo industrial. 
Assim, o valor de uma patente baseia-se na capacidade dos 
seus detentores entrarem no mercado com um processo ou 
produto no momento certo e garantirem o seu controle pelo 
maior per1odo de tempo possível. 

Ocorre que a internacionalização da ciência e da 
tecnologia gera .contradição com as leis nacionais. de 
propriedade intelectual. Manter a liderança tecnológica e a 
competitividade nos mercados internacionais depende cada vez 
mais de sistemas adequados de proteção à propriedade 
intelectual, razão pela qual os paises industrializados 
lutam por modificar as leis nacionais dos países-mercados e 
buscam introduzir no GATT regulamentos que co!bam a cópia, a 
imitação de produtos e a contrafação de marcas. 
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Ao contrário, para os países que querem se capacitar 
tecnológicamente e que não se resignam a aceitar a 
"imobilidade internacional dos fatores de produção " 
(NOGUEIRA BATISTA, Paulo, 1993), trata-se de resistir e 
dificultar a penetração do seu mercados por empresas 
estrangeiras, negando-lhes patentes e autorizando empresas 
domésticas a copiarem os produtos de congêneres 
estrangeiras. A capacidade de assimilação dos pai ses em 
desenvolvimento, de adaptar, incorporar e desenvolver 
tecnologias reduzindo seu tempo de difusão, é crescente. 

Pouco se cria e muito se copia em países em 
desenvolvimento. Dai a queixa norte-americana sobre a 
"pirataria" e "competição desleal" de países como Japão, 
Coréia, Brasil e Cingapura que valem-se de subsidies 
estatais para promover suas indústrias a imitarem bens de 
alta tecnologia - como os "software" de computador no Brasil 
cobertos pela Lei da Reserva de Mercado para Informática, 
até 1992. Na área farmacêutica, por exemplo, a Glaxo, da 
Grã-Bretanha, revolucionou o mercado dos medicamentos 
antiulcerosos com o lançamento da ranitidina. Mas, no 
mercado brasileiro, divide os lucros com cinco empresas 
locais que o registraram com diferentes marcas de fantasia. 

A argumentação neo-liberal sustenta que existe uma 
conexão entre desenvolvimento econômico e proteção 
patentária. Países com sólido sistema patentário 
experimentariam crescimento econômico mais rápido na medida 
em que as patentes estimulam o desenvolvimento e atraem 
investimentos em atividades inovadoras e em tecnologia. 
Supõem-se que uma legislação patentária apropriada criaria 
parques tecnológicos e cientistas, estimulando a interação 
entre universidade, governo e iniciativa privada e atraindo 
capital de risco para setores baseados em tecnologia. 

Esse seria o caso, por exemplo, da biotecnologia 
agrícola, vital em um pais como o Brasil, que expande a 
fronteira agricola a cada ano, quase confinada às pesquisas 
de agências públicas que vivem de verbas e não de venda de 
sementes. 11Por mais competentes que sejam - e a Embrapa é 
respeitada interna.cionalmente - elas não dependem da difusão 
de tecnologias para sobreviverem. Empresas privadas de 
pesquisa, ao invés, só sobrevivem se levam a semente à casa 
do agricultor, aumentando-lhe a produtividade" (CAMPOS, 
Roberto, 20/3/1994). 

Outras análises, entretanto, indicam que países em 
desenvolvimento necessitam menos de inovação tecnológica do 
que de tecnologia de base. o que mais lhes faltaria é a 
habilidade para assimilar o "estado da arte" nas bases 
industriais. Sob essa ótica, é mais provável a existência de 
uma relação não entre proteção patentária e inventos, mas 
entre o grau de desenvolvimento alcançado pelo pais e a 
capacidade de inventar. Ou seja, dever-se-ia buscar a causa 
ou a explicação para as atividades de inovação no grau de 
desenvolvimento alcançado e não no regime jurídico da 
proteção patentária. 
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4.3. Como mudou. 

Pressionados pela perda de competitividade, o déficit 
comercial e pela percepção de que sofriam perdas com 
produtos e processos imitados por paises que não têm o ônus 
da invenção, empresas norte-americanos começaram a 
rei vindicar, na década de 7 o, maiores garantias para a 
proteção dos direitos de propriedade intelectual. Em 1979, 
pressionaram para a inclusão de patentes e copyright na 
Rodada de Negociações Comerciais do GATT, em T6quio. 
Receberam apoio de outros paises industrializados, mas 
sofreram forte oposição de países em desenvolvimento, 
sobretudo o Brasil e a Índia, que defendiam o World 
Intellectual Property Organization (WIPO) como organismo 
mais adequado para tratar do assunto. 

Em setembro de 1986, em Punta del Este, os EUA 
conseguiram incluir o tema da propriedade intelectual na 
agenda da Rodada Uruguai do GATT, argumentando que alguns 
direitos de propriedade intelectual deveriam ser 
considerados como serviços. No mesmo ano, o Departamento de 
Comércio, através da International Trade Administration 
(ITA) e da Patent and Trademark Office (PTO) adotou 
programas específicos para reduzir o uso desautorizado de 
patentes e copyrights dos EUA. A ITA identificou ameaças em 
dez paises-chave: Taiwan, Coréia, Cingapura, Indonésia, 
Malásia, Tailândia, Filipinas, Índia, Brasil e México. 

Em 1984, várias empresas formaram a International 
Intellectual Property Rights Alliance (IIPA), integrando os 
setores relevantes da indústria de copyright: Computar 
Software and Services Industry Association, American Film 
Marketing Association, Association of American Publishers, 
Computer and Bussiness Equipment Manufacturers Association, 
Motion Picture Association of America, National Music 
Publisher Association e Recording Industry Association of 
Amer ica. A Intellectual Property Commi ttee ( IPC) , a 
Intellectual Property Owners (IPO) e a Pharmaceutical 
Manufacturers Association (PMA) passaram a liderar a 
campanha, à qual aderiram a Central Sindical AFL-CIO, a us 
Chamber of Commerce e a National Association of 
Manufacturers, entre outros. 

o "Trade and Tariff Act", aprovada em 1984, alterou a 
Lei do Comércio de 1974, tornando a propriedade intelectual 
um critério "mandatõrio" tanto para a concessão de 
benefícios como para seleção e qualificação dos paises no 
Sistema Geral de Preferências (SGP) - no qual certos 
produtos industrializados de certos pa1ses recebem tarifa 
zero, estimulando as exportações dos países em 
desenvolvimento. Em setembro de 1985, o presidente Reagan 
instruiu o USTR a acabar rapidamente com práticas de 
contrafação e pirataria de produtos norte-americanos. 



A Seção 301 do Trade and Tariff Act, que autoriza o 
presidente americano a retaliar contra governo estrangeiro 
que viole um aooz dc internacional de comércio, permitiu a 
apresentação de inúmeras queixas de empresas privadas contra 
países. Foi aplicada dezenas de vezes: contra a Guatemala 
por restringir a navegação, contra o Canadá por impor cotas 
sobre importação de ovos, contra a China por elevar tarifas 
sobre importação de eletrodomésticos, contra a Argentina por 
cobrar seguros marítimos e contra o próprio Brasil por 
restringir a importação de calçados de couro e por subsidiar 
a exportação de soja. 

Pressionados pela legislação norte-americana muitos 
países abrandaram restrições protecionistas e contratos de 
transferência de tecnologia, passando a adotar legislações 
sobre propriedade intelectual mais adequadas aos requisitos 
dos países industrializados. 

Em junho de 1987, a Pharmaceutical Manufacturers 
Association, que reúne as principais empresas farmacêuticas 
norte-americanas, apresentou ao United States Trade 
Representative (USTR) uma petição contra o Brasil devido à 
ausência de proteção às patentes farmacêuticas. O USTR 
iniciou uma investigação com base na Seção 301 da Lei do 
Comércio e abriu consultas bilaterais com o governo 
brasileiro. 

o setor farmacêutico é o mais desnacionalizado no 
Brasil depois da indústria automobilística. Existem cerca de 
500 laboratórios; 80% são de capital nacional, mas detêm 
apenas 15% do faturamento do setor. Algumas grandes empresas 
estrangeiras dominam 85% do mercado brasileiro, que é o nono 
maior do mundo (TACHINARDI, 1993, p. 113). Em 1985, atuavam 
no mercado brasileiro 18 empresas norte-americanas filiadas 
à Pharmaceutical Manufacturers Association. o Brasil, além 
de ser um mercado vital às multinacionais americanas, é um 
pais exemplar para países em desenvolvimento que optam por 
não proteger patentes farmacêuticas. 

Em junho de 1988, o Grupo de Trabalho Interministerial 
criado no Ministério da Indústria e do Comércio para 
examinar a política brasileira em química fina e indústria 
farmacêutica, recomendou a manutenção da política de 
patentes farmacêuticas (Lei 5.722) argumentando que os 
paises industrializados primeiramente concederam patentes 
para processos e, somente muito tempo depois, patentes para 
produtos. 

o presidente Sarney decidiu adotar patentes para 
processos farmacêuticos, mas o governo americano considerou 
ª insuficiente. Em julho de 1988, o presidente Reagan acusou 
a política brasileira de "unreasonable" e, em 20 de outubro, 
invocou a Seção 301 para aplicar uma tarifa de 100% sobre 
papéis, artigos quimices e eletrônicos brasileiros. A 
indústria do papel alegou prejuízos de OS$ 250 milhJEes 
(Tachinardi,1993 p. 111). o Brasil protestou junto ao GATT e 
requereu um Comitê de Arbitragem para julgar o contencioso. 
Foi a primeira vez em que abriu-se uma queixa, no GATT, 
contra a (unilateral) legislação comercial americana. 
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4.4. A nova lei. 

A eleição do presidente Fernando Collor, com uma 
plataforma neoliberal, precedida do anúncio, em Washington, 
em 1990, de que iria providenciar legislação para proteger 
patentes farmacêuticas, modernizar a economia e liberalizar 
o comércio, induziram o USTR americano a suspender a 
aplicação das tarifas retaliatórias. As autoridades do 
comércio dos EUA anunciaram que iriam monitorar de perto os 
esforços brasileiros para regulamentar a nova legislação. 

Em abril de 1991, o novo presidente enviou um projeto 
de lei ao Congresso - o projeto 824/91 - reformando o Código 
de Propriedade Industrial e prevendo patenteamento de 
produtos e processos farmacêuticos, de química fina e de 
alimentos processados. A Interfarma, Associação da Indústria 
Farmacêutica no ·Brasil (que congrega 39 laboratórios 
multinacionais), considerou inaceitável diversos artigos. As 
empresas nacionais, por sua vez, também criticaram o projeto 
através da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 
Nacionais (Alanac) e a Associação Brasileira das Indústrias 
de Quimica Fina (Abifina). 

o projeto do governo Collor ganhou cerca de 1.000 
emendas e se transformou em dois substitutivos, de autoria 
do deputado Ney Lopes (PFL-RN). Nas audiências públicas, em 
19 9 2, o substitutivo sofreu cr 1 ticas contudentes do 
secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, D. Luciano Mendes de Almeida, que acusou-o de ser 
lesivo aos interesses nacionais e de possibilitar alterações 
do código genético quer poderiam produzir mutações que 
atentem contra o "direito a vida". O relator Ney Lopes 
respondeu enumerando as salvaguardas do projeto em relação à 
ârea de biotecnologia. O deputado Roberto Campos (PDS-RJ) 
retrucou afirmando que a biotecnologia trata da melhoria da 
vida e que a Igreja não deveria opor-se ao direito de 
doentes recorrerem à insulina ou ao hormônio de crescimento 
obtido por alteração genética. 

Em maio de 1992, o substitutivo estava prestes a ser 
votado quando ir~ompeu a crise política que culminou no 
impeachment do presidente Collor. O novo governo instituiu 
uma Comissão Interministerial, para obter consenso interno, 
constituída pelos Ministérios de Relações Exteriores, 
ciência e Tecnologia, e Indüstria, Comércio e Turismo. 
Embora sob a chefia do ministro José Eduardo de Andrade 
Vieira (Indústria, Comércio e Turismo), na prática, o 
chanceler Fernando Henrique Cardoso assumiu a condição de 
porta-voz do grupo. No inicio de 93 - em meio a novas 
pressões e ameaças de retaliação econômica da Pharmaceutical 
Manufacturers Association e do United states Trade 
Representative - o governo encaminhou novas emendas ao 
substitutivo Ney Lopes, introduzindo as seguintes mudanças: 



1) Seres Vi vos: Apenas podem ser patenteados 
microorganismos (vírus, bactérias), bem como processos 
biotecnológicos, quando pertinentes a processos industriais. 
Excluem-se plantas, animais transgenéticos e seres vivos 
"superiores" (atendendo à Igreja): 110 todo ou parte de seres 
vivos naturais e materiais biol6gicos encontrados na 
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou 
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos 
biológicos naturais" (SENADO FEDERAL, 1993, Artigo 10, 
Inciso VI). As excessões agradaram os setores nacionalistas 
e de esquerda, embora esses pretendessem, também, a exclusão 
de microorganismos transformados. 

2) Pipeline: Reconhece-se a proteção para produtos 
estrangeiros que conseguirem reconhecimento no exterior 
desde que ainda não vendidos no mercado externo e no Brasil. 
Privilegia-se, assim, processos e produtos em 
desenvolvimento (em "pipeline") ainda não explorados 
comercialmente mas que podem gerar benefícios à sociedade a 
curto prazo, cuja trajetória de pesquisa e desenvolvimento é 
longa, como os fármacos (ingredientes de medicamentos). 

3) Licença Compulsória: Licencia-se a fabricação de 
produtos em caso de abuso do poder econômico ou de não 
atendimento do mercado interno. 

4) Importação: A importação poderá ser feita por 
terceiros, desde que o produto tenha sido colocado no 
mercado pelo detentor da patente. 

5) Validade da patente: Vinte anos para invenções, a 
contar do pedido, .sem prorrogação; até 25 anos para desenhos 
industriais. 

6) Remédios Essenciais: levanta-se restrição ao 
patenteamento de produtos considerados "essenciais" pela 
organização Mundial da Saúde. 

Em novas audências públicas, em abril, a Igreja 
rechaçou o patenteamento de seres vi vos mesmo no caso de 
microorganismos. Já a Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) aceitou-o, desde que melhor definido. A 
controvérsia chegou ao auge com o surgimento de uma nova 
proposta, a "Emenda de Salvação Nacional", apresentada pela 
Frente Parlamentar Nacionalista e defendida no Congresso 
pelo professor Batista Vida1, ex-Secretário de Tecnologia 
Industrial dos governos Geisel e Sarney, em nome de uma 
ampla e inédita coalização política: PT, UDR, PCdoB, PDT, 
PSB, SBPC, Embrapa, instituições estatais e ONgs 
ambientalistas - cerca de 100 entidades. 



A "Emenda" recusava patenteamento para remédios, 
alimentos e produtos qu1micos, opunha-se ao patenteamento 
dos seres vi vos .e rei vindicava uma lei separada para a 
biotecnologia. Além de criticar as propostas anteriores 
(ver, abaixo, "Fórum Pela Liberdade do Uso do Conhecimento") 
seu efeito real foi contribuir para fortalecer as tendências 
menos liberalizantes do governo ao substitutivo Ney Lopes. 

Para os liberais, como o deputado Roberto Campos, a 
Emenda de Salvação Nacional configurou a "terceira coalizão 
obscurantista contra o Brasil" - sendo a primeira, a do 
petróleo, nos anos 50, e a segunda, a da informâtica, nos 70 
e 80. Supreso com a adesão da UDR, Campos atribuiu-a à 
oposição equivocada de fazendeiros desinformados ao comércio 
de "sementes tecnológicamente transformadas". 

Em artigos em jornais, Campos argumentou que os 
laboratórios de biotecnologia da Monsanto e Shell 
abandonaram o Brasil por falta de proteção patenteária. 
Disse, também, que a Roche - "que faz pesquisas sobre a 
malária e a doença de Chagas na Suiça, enquanto que o doente 
está no Brasil-, apesar da biodiversidade das florestas 
amazônicas ser muito maior do que a da China, resolveu 
implantar um centro de pesquisas nesse pais, que, em janeiro 
de 1993, modernizou sua lei de patentes". Segundo o 
deputado, o Brasil sofre de uma mentalidade de pingente 
adaptada ao "efeit;o Gerson11: "quer embarcar no trem da alta 
tecnologia sem pagar passagem, mas quando aumenta a 
velocidade do trem o pingente cai". (CAMPOS, Roberto, 
27/4/94} 

Também nos jornais, Rogério Cerqueira Leite rejeitou as 
posições de Roberto Campos lembrando que a indústria 
farmacêutica brasileira perdeu o mercado nacional, nos anos 
50, por causa da substituição da indústria extrativa pela 
indústria de síntese. Até 1945, os fármacos eram produzidos 
por extração de produtos naturais, mas com o advento da 
química fina, os métodos extrativos foram substituídos por 
processos de síntese. Como não havia ainda petroquímica, nem 
química de base no pais, implantadas ente 75-85, no governo 
Geisel, o Brasil não teve como competir com a química fina 
sintética dos desenvolvidos. 

Cerqueira Lei te negou "evidência de que a adoção ou 
suspensão de privilégios de patentes induza ou impeça 
investimentos externos em produção ou em pesquisas em países 
em desenvolvimento como o Brasil". Observou que a Shell e a 
Monsanto instalaram laborat6rios no Brasil, nos anos ao, 
sabendo que não havia legislação protetora de propriedade 
industrial, "porque tal regulamentação era irrelevante para 
suas atividades". E criticou a proposta de uma legislação 
patentária rígida~ imposta de fora. Na sua opinião, "o 
Brasil precisa de mais algum tempo para tentar desenvolver 
uma competência tecnológica própria no setor de fármacos e 
sua indústria farmacêutica" (CERQUEIRA LEITE, Rogério, 
5/5/94} • 
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Na verdade, o drama da desnacionalização e da 
incapacidade do setor farmacêutico no Brasil deve ser 
atribuído sobretudo à ausência de políticas de 
desenvolvimento para o setor (incentivos fiscais, 
financiamento etc), ao contrário do que aconteceu com a 
siderurgia, a petroquímica, as telecomunicações ou a 
informática. o BNDES, criado em 1952, não incluiu a 
indústria farmacêutica entre as prioritárias para o 
desenvolvimento. Com a introdução das sínteses químicas, nos 
anos 40, a produção farmacêutica nacional passou a sofrer de 
obsolescência e pressão competitiva intensa. Sempre 
importanto fármacos e sem investir em P&D, dedicou-se à 
produção de remédios tradicionais e populares. 

A partir da Segunda Guerra Mundial começou a haver 
intensa penetração das empresas f armoquímicas estrangeiras 
no Brasil através de aquisição de laboratórios nacionais, 
que permitiam a continuação do uso da sua marca comercial 
junto ã classe médica e acesso ã uma rede de distribuição já 
montada. De 1957 a 1975, 47 empresas nacionais foram 
transferidas para· controle estrangeiro (GAZETA MERCANTIL, 
11/3/75 e TACHINARDI, Maria Helena, 1993, p. 193). 

A entrada das multinacionais trouxe pouca difusão 
tecnológica, uma vez que os fármacos continuaram a ser 
importados, agora pelas subsidiárias direto das matrizes. As 
multinacionais não investem em P&D no Brasil não por causa 
de ausência de proteção patentária, mas por economia de 
escala: procuram não dispersar o caro investimento em 
tecnologia para evitar ineficiência econômica. A evasão de 
laboratórios estrangeiros do Brasil obedece à estratégia do 
setor que busca concentração, tanto na redução do custo de 
investimento quanto no número de empresas - como indicam as 
fusões de empresas como Marion Merrel Dow, Rhõne-Poulenc 
Rorer, Bristol Myers Squibb e Du Pont Merck. Cada vez mais o 
mercado é dominado por "global players". 

Por um lado, as multinacionais alegam que o lucro no 
setor depende cada vez mais do novo conhecimento tecnológico 
e que, portanto, seu controle não pode ser dividido 
justificando a concentração da pesquisa no exterior. Por 
outro, as empresas nacionais também continuam a importar 
fármacos, mesmo tendo o Brasil uma indústria petroquímica 
relativamente avançada. A única P&D farmoquímica nacional é 
a reversa, isto é, a decodificação dos produtos originais 
para a produção de cópias. o custo estimado de criação de um 
novo fármaco (USS 100 milhões) é quatro vezes o faturamento 
anual da maior empresa farmacêutica nacional (TACHINARDI, 
Maria Helena, 1993, p.185). 

Em função dos debates, no dia 28 de abril, a comissão 
especial da Camara dos Deputados encarregada de examinar o 
substitutivo Ney Lopes, modificou o projeto nos seguintes 
pontos: 
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1) Seres Vivos: Reconhece-se patente a microorganismos 
desde que o objeto da patente seja usado em processo 
industrial. Isso significa que organismo modificado 
geneticamente só pode ser patenteado se for usado na 
produção de um produto, reconhecendo-se patente também para 
o processo de sua obtenção. 

2) Pipeline: Reconhece-se a patente ao pipeline até a 
entrada em vigor do produto no mercado. Dessa forma, 
produtos farmacêuticos que já estiverem sendo vendidos no 
exterior, não poderão ser patenteados no Brasil. 

Segundo a Interfarma, essa decisão fará com que 80% dos 
1.522 produtos farmacêuticos em desenvolvimento nos EUA 
fiquem sem proteção no Brasil (FSP, 7 / 5/93, "Acordo de 
Lideres Aprova Projeto Básico"). 

No dia 30 de abril, o governo americano colocou o 
Brasil numa lista de paises prioritários para sanções 
comerciais por não protegerem a propriedade intelectual, 
junto com a Tailândia e a Índia. Foi estabelecida uma data 
limite para mudanças adequadas na legislação brasileira: 
janeiro de 1994. 

Em 2/6/93, finalmente, o Projeto de Lei 824/91 foi 
aprovado pela Câmara de Deputados com texto acordado na 
Comissão Especial, somente com alterações introduzidas pelo 
Colégio de Lideres, previamente aprovadas por voto das 
lideranças em Plenário, sendo enviado para o Senado, onde 
ganhou o número 115/93. 

A controvérsia, entretanto, não acabou. Enquanto um 
novo "round" de emendas se anunciava para a tramitação no 
Senado - que uns prevêm para julho, mas que o ano eleitoral 
de 1994 pode acabar adiando para o pr6ximo Congresso, em 
1995 -, simultaneamente o embaixador brasileiro em 
Washington, Paulo Tarso Flecha de Lima, negociava com o 
representante do USTR americano, Mickey Kantor, 
paralelamente ao ·avanço, no Uruguai, das negociações do 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) sobre Direitos de 
Propriedade Intelectual (Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights - Trips). Em fevereiro de 94, o 
Ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, 
foi a Washington, liderando um time de negociadores 
brasileiros, para tentar solucionar os litigios com o 
governo americano. 

Os compromissos do Trips, aprovados por 170 pa1ses, em 
dezembro de 1993, sequestraram a controvérsia sobre patentes 
do debate nacional, condicionando-a ao acordo internacional 
(ver "As Trips do Gatt). Pouco se conhece sobre o que ficou 
acordado no Uruguai. As informações disponíveis indicam que 
a Lei brasileira será readaptada, no Senado, de forma a 
conciliar com os compromissos do GATT. Também a evolução das 
negociações bilaterais com os Estados Unidos implicaria em 
mudanças na Lei brasileira. E depois de ser modificada no 
Senado a lei terá de voltar à Câmara. 
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4.4. O Fórum Pela Liberdade do Uso do Conhecimento. 

O F6rum surgiu em 1990, mas deslanchou, mesmo, nos 
primeiros meses do governo Itamar Franco, com a proposta da 
''Emenda de Salvação Nacional", traduzindo a oposição de uma 
parte organizada da sociedade civil - CNBB, Embrapa, SBPC, 
cientistas, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 
Nacionais, fazendeiros, UDR, CUT-Departamento Nacional dos 
Trabalhadores Quimices e Similares, Ongs ambientalistas, PT, 
PDT, PCdoB, PSB - a um regime liberal de patentes, sobretudo 
pelas suas consequências para a biodiversidade e para as 
biotecnologias. 

o Fórum irrompeu no debate propondo mais restrições aos 
direitos de patentes revindicados pela multinacionais, e a 
retirada, pura e simples, da Lei das Patentes dos aspectos 
relati vos à biotecnologia, adiados para uma futura Lei de 
Biotecnologias. Para o Fórum, a matéria é complexa demais 
para ser definida às pressas por parlamentares ou cientistas 
sob pressão econômica e diplomática. 

sua abordagem tudo-ou-nada foi descartada como 
impraticável e utópica pelos politicos. Mas a negociação das 
tecnicalidades, visando um compromisso "aceitável" ou 
"consensual", revelou a vasta (e desanimadora) ignorância 
dos parlamentares sobre a questão. 

No Fórum, existe, se não um consenso, uma opinião 
majoritária, de .que plantas e animais não devem ser 
patenteados e que as patentes não devem alienar a soberania 
nacional sobre a biodiversidade brasileira. 

Para a direita oligárquica, representada pela UOR, o 
patenteamento de sementes, gado e cavalos ameaçam as 
empresas nacionais de sementes e criação, controladas por 
capitais rurais, grandes fazendeiros e cooperativas. Trata 
se de defender o mercado. 

O Fórum opõem-se ao reconhecimento de patentes para 
produtos e processos farmacêuticos e biotecnológicos e 
microorganismos; considera demasiada a expansão do prazo de 
patenteamento para 20 anos; defende mais restrições aos 
direitos de "pipeline"; e pede um prazo longo para a entrada 
da lei em vigor no pais (segundo a Lei, um ano - embora o 
Parlamento Europeu tenha demorado quatro para definir uma 
lei de proteção à biotecnologia, e ainda a esteja 
discutindo). 

Além disso, há desencontro entre as provisões da Lei, a 
Convenção da Biodiversidade e o Gatt. A Convenção obriga os 
estados-membros a reconhecerem direitos de propriedade 
intelectual na área da biodiversidade desde que tomem 
medidas para que os pai ses em desenvolvimento, que provêm 
recursos genéticop, tenham acesso a esses recursos e à 
tecnologia que permite o seu uso (CONVENTION ON BIOLOGICAL 
DIVERSITY, 1992, Art. 7). A Lei aprovada na Câmara ignora 
essa condicionalidade. 
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4.4. O Fórum Pela Liberdade do Uso do Conhecimento. 

O Fórum surgiu em 1990, mas deslanchou, mesmo, nos 
primeiros meses do governo Itamar Franco, com a proposta da 
"Emenda de Salvação Nacional", traduzindo a oposição de uma 
parte organizada da sociedade civil - CNBB, Embrapa, SBPC, 
cientistas, Associação dos Laborat6rios Farmacêuticos 
Nacionais, fazendeiros, UDR, CUT-Departamento Nacional dos 
Trabalhadores Quimices e Similares, Ongs ambientalistas, PT, 
PDT, PCdoB, PSB - a um regime liberal de patentes, sobretudo 
pelas suas consequências para a biodiversidade e para as 
biotecnologias. 

O Fórum irrompeu no debate propondo mais restrições aos 
direitos de patentes revindicados pela multinacionais, e a 
retirada, pura e simples, da Lei das Patentes dos aspectos 
relativos à biotecnologia, adiados· para uma futura Lei de 
Biotecnologias. Para o Fórum, a matéria é complexa demais 
para ser definida às pressas por parlamentares ou cientistas 
sob pressão econômica e diplomática. 

Sua abordagem tudo-ou-nada foi descartada como 
impraticável e utópica pelos políticos. Mas a negociação das 
tecnicalidades, visando um compromisso "aceitável II ou 
"consensual", revelou a vasta (e desanimadora) ignorância 
dos parlamentares sobre à questão. 

No Fórum, e:>eiste, se não um consenso, uma opinião 
majoritária, de que plantas e animais não devem ser 
patenteados e que as patentes não devem alienar a soberania 
nacional sobre a biodiversidade brasileira. 

Para a direita oligárquica, representada pela UDR, o 
patenteamento de sementes, gado e cavalos ameaçam as 
empresas nacionais de sementes e criação, controladas por 
capitais rurais, grandes fazendeiros e cooperativas. Trata 
se de defender o mercado. 

o Fórum opõem-se ao reconhecimento de patentes para 
produtos e processos farmacêuticos e biotecnológicos e 
microorganismos; considera demasiada a expansão do prazo de 
patenteamento para 20 anos; defende mais restrições aos 
direitos de "pipeline"; e pede um prazo longo para a entrada 
da lei em vigor no pais (segundo a Lei, um ano - embora o 
Parlamento Europeu tenha demorado quatro para definir uma 
lei de proteção à biotecnologia, e ainda a esteja 
discutindo). 

Além disso, há desencontro entre as provisões da Lei, a 
Convenção da Biodiversidade e o Gatt. A Convenção obriga os 
estados-membros a reconhecerem direitos de propriedade 
intelectual na área da biodiversidade desde que tomem 
medidas para que ·os países em desenvolvimento, que provêm 
recursos genéticos, tenham acesso a esses recursos e à 
tecnologia que permite o seu uso (CONVENTION ON BIOLOGICAL 
DIVERSITY, 1992, Art. 7). A Lei aprovada na Câmara ignora 
essa condicionalidade. 
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"Compreende-se que pa1ses industrializados não tenham 
pressa para ajustar as leis nacionais à Convenção da 
Biodiversidade, mas é incompreensível que um pais como o 
Brasil, grande fornecedor de recursos genéticos, não use 
essa oportunidade para incorporar na Lei das Patentes às 
questões de acesso à tecnologia" (HATHWAY, David, 1993). 

Ao assinar o texto Trips do Gatt, o governo brasileiro 
condicionou sua lei a compromissos que não foram submetidos 
à discussão interna. A falta de debate, a pressa e a 
desinformação prejudicou, inclusive, os artigos da Lei nos 
quais os parlamentares acreditam terem preservado os 
interesses nacionais. A redação vaga, imprecisa e descuidada 
do texto permite, segundo o F6rum, que mesmo os artigos 
fundamentais possam vir a ser burlados. 

O artigo 10, por exemplo, que define "não-invenções" 
impatenteáveis, exclui "seres vivos naturais e materiais 
biológicos encontrados na natureza", mas não define o grau 
de manipulação genética que qualifica uma invenção. "Assim, 
qualquer gen encontrado na natureza transferido para um 
outro organismo poderia ser definido como novo e patenteado" 
(Hathway, David, 1993). 

O artigo 18 diz que não são patenteáveis "seres vivos, 
inclusive microorganismos, quando isolados de processo 
industrial". A redação vaga permite que um microorganismo 
seja patenteado, por seus "novos" componentes genéticos, 
para ser usado, por exemplo, no "processo de obtenção de 
plantas transgênicas". "Uma vez que os gens do microrganismo 
sejam transferidos para a planta, todos os usos da planta 
supostamente não-patenteável podem ser sujeitos aos direitos 
de quem controla a patente do microorganismo" (Hathway, 
David, idem,). Como está, o artigo permitiria que fossem 
patenteados não só microrganismos no sentido biológico 
clássico (como bactéria, vírus, alguns tipos de fungos, 
algas etc), mas também material genético, plantas, células 
animais, culturas de tecidos e sementes, dada a falta de 
definição clara para microorganismo. 

outros artigos dão margem à interpretações opostas à 
pressuposta. Por exemplo: de acordo com as explicações do 
relator Nei Lopes do projeto na Câmara, a Lei permitiria a 
fazendeiros retirarem de suas colheitas sementes patenteadas 
para serem replantadas ( garantindo a permanência do 
"privilégio do agr.icultor"). Mas não é isso que o Inciso VI, 
do Artigo 43, diz ao proibir "a multiplicação ou propagação 
comercial da matéria viva em causa". Replantio é propagação 
comercial. 

Hathway admite que a abordagem tudo-ou-nada do F6rum 
"simplesmente é muito radical para a a maioria dos 
políticos, acostumados, como são, a acomodarem-se em alguma 
solução conciliadora" • Mas, ao mesmo tempo, a retirada da 
questão biotecnológica da Lei das Patentes "já é uma solução 
conciliatória", visando a elaboração de uma nova lei no 
futuro. Por isso, o Fórum vai insistir na estratégia também 
durante a tramitação no senado. (HATHWAY, David. 1993). 
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o analista observa, também, que, depois de inúmeras 
reuniões e debates públicos, o Fórum percebeu que uma 
proposta alternativa "terá que se defrontrar com 
considerações realistas". Inclusive porque 11a maior parte da 
comunidade cientifica do pais realmente acha que há 
inventividade a ser recompensada no campo das 
biotecnologias" (Idem). 

4.5. As Trips do Gatt. 

Em 15 de dezembro de 1993, foram concluídos sete anos 
de negociações da Rodada Uruguai do GATT - o Acordo Geral 
sobre Preços e Tarifas. Do ponto de vista ambiental, adiou 
se para o futuro a resolução das questões correlatas entre 
comércio e ambiente, frustrando intenções de reformar as 
regras globais do comércio mundial. Contudo, para os 
negociadores que estabeleceram novas regras de comércio para 
milhares de produtos de centenas de pa1ses, a conclusão do 
acordo foi celebrada como um grande feito. 

No fim das negociações, 170 paises signatários afirmaram 
o compromisso de preparar "um programa de trabalho para 
identificar a relação entre práticas de comércio e práticas 
ambientais, para promover o desenvolvimento sustentável" e 
fazer "recomendações apropriadas sobre eventuais 
modificações necessárias das provisões do Sistema 
Multilateral de Comércio". (FOE, 1994). o programa deverá 
ser apresentado no dia 15 de abril de 1994, quando os 
ministros se encontrarão em Marrakech, no Marrocos, para 
assinar o acordo final. Sô então o novo GATT - que entrará 
em vigor em 1995 - começará a ser conhecido em toda 
extensão, inclusive repercussões para o meio ambiente, 
direitos de patente, biotecnologia e biodiversidade. 

Da reunião no Marracos surgirá a Organização Mundial do 
Comércio (World Trade Organization, WTO) , que sucederá. o 
GATT e que começará a funcionar em janeiro de 1995. O 
processo de ratificação dos acordos da Rodada Uruguai terâ 
de ser concluido pelos respectivos congressos e parlamentos 
nacionais das nações signatárias. A WTO estabelece um novo 
sistema mundial de solução de controvérsias comerciais. A 
partir dela espera-se que um pais seja impedido de decidir 
unilateralmente se seus interesses comercais foram 
prejudicados ou não - como fazem os Estados Unidos com a 
seção 301. 



Um primeiro relatório independente, provisório, adverte 
que o texto Trips terá impacto no ambiente global, 
especialmente para as nações biologicamente ricas do Sul, já 
que 11ã medida em que empresas farmacêuticas e laboratórios 
de pesquisa procuram material para patente genética em 
países em desenvolvimento, tentarão capturar os lucros 
derivados desses recursos. Pode resultar que as regras sobre 
patentes, marcas de fantasia e outros direitos de 
propriedade impeçam as nações biologicamente ricas de 
receber compensação justa pelos recursos genéticos 
adquiridos em seus territórios". (National Wildlife 
Federation. 1994, p 18). 

Embora o Trips estabeça novos procedimentos para 
proteção de direitos de propriedade intelectual, 
aparentemente ficou em aberto a questão da definição de 
patentes sobre materiais genéticos. Ficou estabelecido o 
prazo, até janeiro de 2005, para que "microorganismos" e 
todos os processos que constituam invenções sejam passiveis 
de patentamento - o que significa um prazo de carência de 
10 anos para o Brasil. 

O artigo 27. 2 do texto afirma: 110s signatários podem 
excluir da patenteabilidade invenções cuja prevenção da 
exploração comercial dentro do seu território seja 
necessária à proteção da ordem pública ou moralidade, 
inclusive à proteção da vida e da saúde humana, animal ou 
vegetal, para evitar prejuízos sérios ao ambiente". (NWF, 
1994). 

A incerteza g~ral sobre o efeito dos acordos com o GATT 
e com o governo americano sobre a Lei das Patentes no 
Brasil, induziu um observador a ponderar que o pais corre 
dois riscos: o do Congresso aprovar um texto em desacordo 
com as negociações ou em desacordo com a sociedade: "Por 
tudo isso, parece vital que o Executivo esclareça, sem perda 
de tempo, exatamente, o que foi acordado nas negociações com 
os Estados Unidos. Para que a comunidade cientifica, os 
religiosos e os empresários possam se manifestar, assim como 
a sociedade em geral. Para que os congressistas saibam 
exatamente o que pensa o Pais a respeito. E legislem de 
acordo". (NOVAES, Washington. 1994) 

Em fevereiro, as informações disponíveis indicavam que 
o governo brasileiro tinha enviado 43 emendas ao Senado para 
a adaptação da Lei aos acordos com o GATT e com o governo 
norte-americano. o embaixador Roberto Abdenur, Secretário 
Geral do Itamaraty, informava que tanto o Brasil quanto os 
Estados Unidos teriam cedido em prol de uma conciliação. Os 
EUA teriam concordado com as posições brasileiras a respeito 
de pipeline e biotecnologia (negando patentes ã produtos já 
comercializados no exterior, a seres vivos e microorganismos 
isolados na natureza, de acordo com a suposta interpretação 
do GATT). 



. ' 

Quanto à exploração local da patente, segundo o 
embaixador Abdenur, o Brasil acataria "as decisões que o 
GATT vier a tomar na interpretação do artigo 27.1 do texto 
Trips" ("Brasil assumiu compromisso de incorporar texto do 
Gatt ao projeto de lei". Gazeta Mercantil, 28/2/94). 

O Secretário Executivo do Ministério de Comércio e 
Industria e do Turismo, Ailton Barcelos, afirmou que "os 
ajustes na lei de patentes serão feitos sem pressão, na 
linha dos entendimentos com os Estados Unidos e subordinados 
ao que prescreve o GATT". Há quem preveja turbulência: 
dificilmente o Senado brasileiro aceitará uma pura 
subordinação aos compromissos do GATT. 

4.6. A Convenção Sobre Biodiversidade. 

Em 29 de dezembro de 1993, entrou em vigor a Convenção 
sobre Biodiversidade, assinada por 157 paises na Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(Eco-92), no Rio de Janeiro. O Brasil foi o primeiro pais a 
assinar o documento, em junho de 1992, mas demorou a 
ratificá-lo, o que s6 aconteceu depois da aprovação da 
Câmara (18/1/93) e do Senado (28/1/93). Com o reconhecimento 
do Congresso, o pais passou à condição de membro pleno, 
habilitando-se a participar da primeira "Conferência das 
Partes Contratantes", que definirá a implementação da 
Convenção - talvez, em novembro de 1994. 

A Convenção é um acordo importante e tal vez o mais 
avançado para paises em desenvolvimento detentores de 
patrimônio biológico. Um sinal disso foi a persistente 
oposição do governo norte-americano (administração Bush). Os 
EUA, justamente por questões de transferência de tecnologia 
e reconhecimento de patentes, combateram e não assinaram o 
acordo na Eco-92. A posição foi revista em 5/6/93 e o 
presidente Bill Clinton assinou a Convenção, mas enviou-a 
para a aprovação do Senado (que ainda terá de aprová-la) com 
interpretações e ressalvas especificas. 

A Convenção reconhece os direitos de soberania dos 
Estados sobre seus recursos biológicos, reconhece a primazia 
da conservação in-situ (no habitat natural, por oposição à 
conservação ex-situ, em bancos genéticos) e "encoraja" os 
signatârios a respeitar o conhecimento e a cultura dos povos 
tribais, reconhecendo-lhe direitos nos beneficies da 
exploração da biodiversidade, prevendo financiamento dos 
países desenvolvidos para os paises em desenvolvimento e 
transferência de tecnologia para programas de conservação da 
biodiversidade. Como isso será feito, cabe à Conferência de 
Partes definir. 
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Os objetivos da Convenção, segundo o Artigo 1 são: "a 
conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dos 
seus componentes e a reparticão justa e equitável dos 
benefícios advindos da utilização dos recursos genéticos, 
incluindo o apropriado acesso aos recursos genéticos e a 
apropriada transferência de tecnologias relevantes, levando 
em consideração todos os direi tos sobre esses recursos e 
tecnologias, através dos financiamentos apropriados" 
(CONVENTION, 1992). 

o artigo 3 estabelece que "de acordo com a carta das 
Nações Unidas e os princípios da lei internacional, os 
estados tem o direito soberano de explorar seus pr6prios 
recursos de acordo com suas politicas ambientais". 

Artigo 8 (j) prevê que os signatários, "tanto quanto 
possível e apropriado, de acordo com sua legislação 
nacional, devem re·spei tar, preservar e manter conhecimentos, 
inovações e práticas de povos indígenas e comunidades locais 
que incorporem estilos de vida tradicionais relevantes para 
a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica, 
promovendo sua ampla aplicação, com aprovação e participação 
dos portadores desses conhecimentos, encorajando a 
repartição equitável dos benefícios da utilização desses 
conhecimentos, práticas e inovações" (CONVENTION, 1992). 

Artigo 18 (4) estabelece que cada parte deve, "de 
acordo com sua legislação e políticas nacionais, encorajar e 
desenvolver métodos de cooperação para o desenvolvimento e 
uso de tecnologias, incluindo tecnologias indigenas e 
tracionais, de acordo com os objetivos dessa Convenção". 

Artigo 19 (2) afirma que cada parte deverá tomar "todas 
as medidas práticas para promover o acesso prioritário das 
partes, em bases justas e equitáveis, em especial países em 
desenvolvimento, aos resultados e benefícios advindos das 
biotecnologias baseadas em recursos genéticos providos pelos 
contratantes. Tal acesso deverá basear-se em termos 
mutuamente acordados". 

Artigo 20 (2) estabelece que "os signatários 
desenvolvidos deverão providenciar recursos financeiros 
novos e adicionais para permitir aos paises em 
desenvolvimento enfrentar os custos combinados da 
implementação das medidas que cumprem com as obrigações 
dessa Convenção". O mesmo artigo (inciso 3), diz que "países 
desenvolvidos podem fornecer e avalizar recursos financeiros 
para a implementação da Convenção através de canais 
bilaterais, regionais e multilaterais". 

A Convenção inova na medida em que estabelece um 
instrumento legal para a abordagem das questões relativas a 
biodiversidade no contexto Norte-Sul. Seu pronto fraco ê a 
linguagem vaga, permeada de expressões como "tanto quanto 
possivel", "tanto quanto apropriado" e "termos mutuamente 
acordados". A falta de precisão permitirá, por exemplo, que 
os Estados Unidos, pressionem países para adotarem 
interpretações que enfraqueçam as disposições da Convenção. 

SI 



Negociações bilaterais Norte-Sul geralmente colocam 
países em desenvolvimento e populações carentes à merçê de 
articulados governos e empresas do Norte. Negociações 
globais permitem um equilíbrio mais justo, mais favorável 
aos países do Sul. Assuntos globais dificilmente encontram 
soluções sustentáveis numa negociação entre duas partes. 

outras criticas apontam para a omissão da Convenção 
sobre os bancos genéticos que já existem no Norte, o que 
significaria que "quatro milhões de exemplares de sementes 
saqueadas de fazendeiros do Sul continuarão fora de controle 
governamental, material de alto valor comercial uma vez que 
já disponível" (CIIR Comment. 1993). 

4.7. Direitos Tradicionais de Propriedade Intelectual. 

Como mostra a Convenção da Biadi versidade - o 
instrumento jurídico mais avançado para a proteção da 
biodiversidade -, não existe linguagem que garanta, 
inequivocamente, direi tos de povos indígenas e populações 
extrativistas, fazendeiros, ribeirinhos etc, sobre 
conhecimentos e tecnologias tradicionais. Os signatários da 
Convenção são estimulados a preservar e a respeitar esses 
conhecimentos e promover sua aplicação com a aprovação e a 
participação dos povos tradicionais, mas são obrigados 
apenas a encorajar uma distribuição equitável dos benefícios 
do uso desses conhecimentos. 

Do ponto de vista legal, "não hâ obrigação, em 
legislação internacional existente ou proposta, que 
reconheça quaisquer direitos de propriedade para povos 
indígenas sobre conhecimentos científicos tradicionais" (CRS 
Report For Congress. 1993. p 43). Diversas iniciativas 
internacionais, nacionais e privadas, em fóruns e por meios 
diferentes, trabalham, atualmente, no sentido de eliminar 
essa ausência. Repassando, as principais são: 

* A nova Organização Mundial do Comércio, que sucederá 
o GATT, deverá estabelecer, através do Acordo sobre Aspectos 
Sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 
Comércio (TRIPS), o instrumento de lei mais poderoso 
(universal) sobre propiedade intelectual - que deverâ ser 
ratificado por todos os países-membros. 

* A primeira "Conferência de Partes" da Convenção sobre 
Biodiversidade tratará especificamente da proteção do 
conhecimento tradicional e da transferência de tecnologia 
para a promoção da biodiversidade. 
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outras iniciativas: 

* A Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(World Intellectual Property Organization - WIPO) trabalha 
para a elaboração de um tratado mundial de harmonização de 
patentes que contemple o reconhecimento de propriedade 
intelectual tradicional. 

* O Grupo de Trabalho Sobre Populações Indigenas das 
Nações Unidas (Uni ted Nations Working Group on Indigenous 
Populations), estabelecido em 1982, vem trabalhando desde 
1992 com propostas de proteção para direitos de propriedade 
intelectual de conhecimentos tradicionais. 

* o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos 
Estados Unidos, visando promover a conservação da 
diversidade biol6"gica, e reconhecendo a necessidade de 
compensar instituições nacionais e populações pela 
comercialização de uma droga desenvolvida a partir de um 
organismo coletado dentro de suas fronteiras, criou uma 
"Carta de Intenção" modelo para o estabelecimento de 
contratos de remuneração de direitos propriedade intelectual 
tradicionais. Empresas privadas, orientadas para o 
desenvolvimento sustentável, começam a propor outros modelos 
de contratos justos. 

* Em diversos países, entre os quais o Brasil, surgem 
mobilizações para a elaboração de uma justa proteção 
patentária que contemple os direitos de propriedade 
intelectual na legislação nacional - entre os quais o 
Brasil. 

33 
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5. PROPOSTAS PARA O INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. 

* Monitorar politicas públicas e privadas no Brasil sobre 
biodiversidade e biotecnologia. 

* Apoiar e promover esforços para promover a exploração 
justa e adequada dos recursos naturais da biodiversidade 
brasileira. 

* Apoiar e promover esforços para a realização do Inventário 
da Biodiversidade Brasileira. 

*Acompanharas experiências nacionais e internacionais de 
utilização da biodiversidade para biotecnologias e fins 
econômicos. 

* Discutir, divulgar e promover ações de esclarecimento 
sobre os aspectos sociais, éticos e econômicos da legislação 
sobre patentes e suas implicações para o Brasil. 

* Participar do Fórum Pela Liberdade do Uso do Conhecimento 
e promover ações de sensibilização com parlamentares e 
formadores de opinião sobre a Lei das Patentes. 

* Investigar a situação dos Direitos de Propriedade 
Intelectual no Brasil, tendo em vista a defesa de interesses 
populares e comunitários. 

* Acompanhar as Conferências de Partes da 
Biodiversidade, interagindo com organizações 
internacionais para favorecendo alianças. 

Convenção da 
nacionais e 

*Monitoraras discussões da Organização Mundial do Comércio 
que sucederá o GATT, sobre o texto TRIPS. 

* Elaborar propostas de lei para adoção de legislação de 
proteção aos direitos de propriedade intelectual tradicional 
no Brasil - como a revisão do Estatuto do Índio. 

* Estudar a elaboração de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e aproveitamento dos recursos biológicos em 
âreas onde o CERES desenvolva programas: Alto Rio Negro, 
Área Indígena Araweté, Área Indígena Xikrin do Cateté e 
Parque Indígena do Xingú. 
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