
A Associação Comercial de Porto Alegre celebra o Dia Mundial da Propriedade Intelectual 

 

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) celebrou o Dia Mundial da Propriedade 

Intelectual, realizada anualmente no dia 26 de abril. A entidade se junta às outras organizações 

internacionais de livre mercado ao enfatizar a importância de todos os tipos de propriedade 

intelectual. É preciso que todos os governos apoiem a propriedade intelectual (PI) e celebrem também 

o Dia Mundial da Propriedade Intelectual 2016 com o tema: “Criatividade Digital: Cultura 

Reimaginada.” 

 

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) criou esta data em 2000 para 

conscientizar seus estados membros sobre o papel da PI na vida diária, e celebrar a contribuição dos 

inovadores e criadores para o desenvolvimento das sociedades ao redor do mundo.  

 

Em vez de enfraquecerem os direitos de PI, os responsáveis pelas políticas públicas deveriam refletir 

no papel integral que os direitos de propriedade intelectual desempenham nas lideranças econômicas, 

tecnológicas e culturais. De tal forma, que os governos e as ONGs deveriam se focar na preservação e 

melhoria destes direitos, estimulando soluções para o problema generalizado de apropriação indevida 

dos direitos de propriedade intelectual.  

 

Os direitos de propriedade intelectual são necessários por muitos motivos: 

 

 O direito de ser proprietário é um direito humano fundamental.  

 Criar um ambiente onde os direitos de propriedade são protegidos e legalmente 

assegurados em seu cumprimento contribuem para o desenvolvimento social e econômico.  

 A importância de garantir os direitos de propriedade intelectual é reconhecido em 

tratados internacionais e convenções. 

 Diversos estudos e índices confirmam a forte correlação positiva entre a garantia dos 

direitos de propriedade intelectual e o PIB per capita. 

 A forma integral em que os trabalhos criativos são produzidos, distribuídos, 

consumidos e aproveitados globalmente, foram reimaginados como uma consequência 

tecnológica. 

 Deve existir um equilíbrio claro ao se recompensar os criadores e inovadores que 

enriquecem nossas vidas, e ao mesmo tempo assegurar o benefício social de difundir o acesso 

a estes trabalhos.  

 Marcas, patentes e logomarcas são uma forma de proporcionar informações de marcas 

aos consumidores, o que é uma segurança para que eles possam comprar um produto legítimo 

e de qualidade.  

 O enfraquecimento dos direitos de propriedade intelectual não somente é prejudicial 

para a economia, mas pode colocar em risco a segurança e saúde do público.  

 

A FEDERASUL e a ACPA foram signatárias de uma Carta Aberta à OMPI (Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual) em 2015, junto com outras 85 entidades de 51 países, ao endossarem as 

diretrizes que fortalecem os direitos de Propriedade Intelectual. Organizador do documento foi o Sr. 

Lorenzo Montanari, da Property Rights Alliance. A carta foi endereçada ao Diretor Geral da OMPI, 

Dr. Francis Gurry.  

 


