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Antiguidade e propriedade industrial na cultura chinesa

Como inventores da tecnologia de impressão em papel,  as primeiras referências
feitas na China a protecção de propriedade intelectual terão tido lugar há cerca de
mil  anos  atrás.  Em 1068,  o  Imperador  da  Dinastia  Song  do  Norte  ( 北宋 )  terá
decretado uma ordem proibindo a reprodução sem autorização dos “Quatro Livros” e
“Cinco Clássicos” (四書五經) [Zhang2003].

No entanto, essas alusões ocasionais a protecção de propriedade intelectual
que foram surgindo ao longo da história, proibindo a cópia de certos textos ou a
utilização de alguns símbolos,  nunca aconteceram na perspectiva  de proteger  o
autor  do  trabalho,  mas  sim  a  legitimidade  e  o  poder  imperial  [Kshetri2009].  Na
mentalidade  chinesa  estará  ausente  a  ideia  de  que  a  criação  intelectual  seja
propriedade  de  indivíduos  ou  de  entidades,  aliás  a  China  era  considerada
propriedade  do  Imperador  [Jiang2007].  De  acordo  com  a  tradição  chinesa,  o
conhecimento tem uma natureza pública. O próprio Confúcio (孔子) argumentava que
ele  nada  tinha  criado,  apenas  tinha  transmitido  o  que  lhe  tinha  sido  ensinado
[Farah2010].

Ao longo da história chinesa, materiais e informação sobre o passado eram
postos no domínio  público  para serem estudados e  passados para as gerações
futuras. A cópia destes materiais como ferramenta de estudo era encorajada.

Os  escritores  tradicionais  chineses  eram  basicamente  “compiladores”.
Memorizavam longas sequências dos textos clássicos e criavam os seus trabalhos
através  de réplicas  de  frases  e  passagens  dessas  fontes.  A cópia  era,  mesmo,
considerada um demonstração de respeito pelos antepassados [Cornish2006].

Apesar  de  a  China  ter  sido  durante  certos  períodos  mais  avançada  e
inovadora que a maioria dos países ocidentais, tendo sido a origem de, por exemplo,
a bússola, a pólvora, o papel e a impressão, nunca surgiram leis e regulamentos
para protecção das novas invenções e criações [Yang2003]

Época moderna, até à abertura da China no final da década de 1970

Na época  moderna,  as  medidas  para  protecção  da  propriedade  industrial
tiveram origem já no final do período da Dinastia Qing (清朝),  durante o Movimento
de Ocidentalização ( 务运动洋 ) ocorrido na China a partir de 1860 [Yang2003]. Após a
humilhação de várias derrotas militares e concessões a potências estrangeiras, este
movimento, também conhecido por Movimento de Auto-Fortalecimento ( 运动自强 ), foi
uma  tentativa,  bastante  limitada,  de  introdução  de  tecnologia  ocidental  e  de
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modernização tecnológica da China [Haw2002].
Para que este processo se pudesse desenvolver,  tornaram-se necessários

incentivos a criações e invenções. Em 1882 o Imperador Guangxu ( 绪光 帝) aprovou
uma protecção de 10 anos para técnicas mecânicas industriais de tecelagem, de
produção de papel,  de produção de vinho e de fiação. Em 1898 foi  decretada a
primeira  regulamentação  relacionada  com  tecnologia,  a  Regulamentação  de
Recompensa sobre o Desenvolvimento de Tecnologia [Yang2003].

Já no século 20, em 1904, foi decretado o primeiro regulamento sobre marcas
comerciais  (trademark),  a  Regulamentação Provisória  sobre  o  Registo  de  Marca
Comercial [Yang2003]. Em 1910 foi promulgada a primeira lei de direitos de autor da
China,  baseada  na  lei  japonesa,  os  Direitos  de  Autor  no  Grande  Império  Qing,
introduzindo  direitos  de  autor  (copyright)  e  uma  série  de  punições  para  o
incumprimento da lei [Tang2004].

O período desde o final da era imperial, e fundação da republica em 1912, até
ao estabelecimento do regime comunista em 1949, foi uma época bastante caótica
na história da China, com a divisão do território por 'Senhores da Guerra', a guerra
civil entre as forças nacionalistas do Kuomintang (国民党 , Guomintang) e as forças
comunistas, a ocupação japonesa e a Segunda Guerra Mundial.

Neste período, durante o qual se acentuou ainda mais o atraso tecnológico já
existente relativamente aos países ocidentais, muito pouco foi feito em termos de
protecção de propriedade intelectual.

Em 1915 foi publicada, pelo governo do norte da China, a Lei dos Direitos de
Autor, idêntica à lei de 1910. Em 1928, o governo do Kuomintang aprovou uma nova
Lei  dos  Direitos  de  Autor  baseada  nas  anteriores  [Tang2004].  Em  1923  foram
introduzidas  regulamentações  estipulando  o  registo  e  administração  de  marcas
comerciais, que foram revistas constantemente entre 1930 e 1937 pelo governo do
Kuomintang. Até 1948 foram registadas 50 000 marcas comerciais, maioritariamente
por estrangeiros. Em Maio de 1944 foi legislada a Lei de Patentes, resultante de
cinco revisões de regulamentações anteriores, incluindo a eliminação da proibição
de estrangeiros solicitarem patentes [Yang2003].
 Em  1949  foi  estabelecida  a  República  Popular  da  China  (RPC),  sob  a
liderança de Mao Zedong ( 泽东毛 ). Como forma de ruptura com a governação do
Kuomintang,  todas  as  leis  e  regulamentações  existentes  foram  eliminadas,
começando, assim, com um “estado novo” [Yang2003].

Entre  1949  e  1957  foram  implementados  sistemas  de  incentivos  para
invenções. Em 1950 foi publicado a Regulamentação Provisória sobre Protecção de
Direitos de Invenção e Direitos de Patente, e em 1954 a Regulamentação Provisória
de Implementação de Incentivos a Invenções Industriais, Inovação e Propostas de
Racionalização.  A intenção seria servir o propósito de implementar a transição de
propriedade privada para o controlo do estado. Os inventores poderiam obter bónus,
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medalhas, certificados e títulos honorários. Contudo, durante este período apenas
nove recompensas foram atribuídas [Yang2003].

Em  1950  foi  anunciado  o  Estatuto  Provisório  sobre  Registo  de  Marcas
Comerciais. O período do registo era de 20 anos com renovação indefinida. Não
havia,  no entanto,  nada estipulado em como a protecção das marcas registadas
poderia ser feita cumprir. 

Os  direitos  de  autor  estavam  também  regulamentados  pelo  sistema  de
incentivos. Foram publicados o Contrato de Trabalho de Publicação e o Método de
Pagamento  para  a  Remuneração  de  Autores.  Contudo,  estas  e  outras
regulamentações  que  surgiram  eram  mais  para  o  benefício  das  editoras,  que
pertenciam ao estado [Yang2003]

A partir de 1958 o estado passou a exercer um controlo muito maior. Em 1963
foi promulgada a Regulamentação sobre Incentivos a Invenções, onde a ideologia
socialista de propriedade publica estava presente. O Artigo 23 estipulava que todas
as invenções eram propriedade nacional, e que todas as organizações e empresas
colectivas as poderiam utilizar. 

A partir de 1966, com a Revolução Cultural, mesmo o sistema de incentivos
foi abolido, passando a não existir qualquer política que motivasse as actividades de
invenção e inovação [Yang2003].

As teorias Marxistas, Leninistas e Maoistas, vigentes na RPC na altura, não
se coadunavam com os conceitos de propriedade intelectual.

Após a abertura e actualidade

Após a morte de Mao Zedong em 1976, Deng Xiaoping (邓小平) torna-se a partir de
1978 no paramount leader da China. 

Em Dezembro de 1978 Deng anuncia a política das Quatro Modernizações
(agricultura, industria, ciência e tecnologia, e defesa nacional), “a nossa nova Longa
Marcha ... para transformar a China num moderno e poderoso estado socialista”,
como disse Deng [Marti2002].

Com a transformação duma economia centralizada e planeada pelo estado
numa  economia  orientada  para  o  mercado  e  uma  política  de  abertura  ao
investimento exterior, a RPC não poderia certamente continuar alheia às questões
de protecção da propriedade intelectual, sem a qual ninguém estaria disposto a fazer
transferência de tecnologia para a China. É só a partir desta altura que se poderá
falar em conceitos modernos de propriedade industrial na China.

O  primeiro  encontro  do  governo  Chinês  com  questões  de  propriedade
intelectual terá sido durante as negociações do Acordo de Comércio Sino-Americano
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em 1979. O lado Americano argumentava que a protecção de propriedade industrial
deveria  fazer  parte  de qualquer  acordo de comércio  bilateral,  e  que na falta  de
protecção  adequada  não  o  assinaria.  Por  seu  lado,  os  representantes  chineses
envolvidos  nas  negociações  estavam  extremamente  relutantes  em  assinar  um
acordo com cláusulas de que pouco ou nada sabiam [Yang2003].

Assim,  em  1980  a  RPC  torna-se  membro  da  Organização  Mundial  de
Propriedade Industrial (OMPI, ou WIPO em Inglês).

A actual Constituição da RPC ( 华 宪中 人民共和国 法) foi adoptada em Dezembro
de 1982, tendo posteriores revisões em 1998, 1993, 1999 e 2004. O Artigo 20 da
Constituição refere que o Estado promove o desenvolvimento e a disseminação do
conhecimento  científico  e  tecnológico,  e  que  recompensa  os  resultados  de
investigação científica e as descobertas e invenções tecnológicas [Constitution2004].
Isto é a política de base para a legislação sobre patentes [Zhang1997].

Em 1980 foi criado o Gabinete Chinês de Patentes [Lehman2007], mais tarde
rebaptizado como Gabinete Nacional de Propriedade Intelectual da RPC ( 华中 人民共

识产和国国家知 权局), também conhecido por SIPO (acrónimo da sua designação em
Inglês: State Intellectual Property Office)1. Em Março de 1984, no mesmo ano em
que  a  China  se  tornou  membro  da  Convenção  de  Paris  para  a  Protecção  da
Propriedade Industrial, foi adoptada a Lei de Patentes da RPC ( 华 专中 人民共和国 利
法), que entrou em vigor em Abril de 1985.  Sofreu três revisões: a primeira em 1992,
durante  o  processo de  negociações  para  voltar  a  aderir  ao  Acordo  Geral  sobre
Tarifas  e  Comércio  (GATT,  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade,  em Inglês)
[Farah2010], a segunda revisão em 2000, um ano antes de se ter tornado membro
da Organização Mundial  de Comércio  (OMC) e  ter  assinado o Acordo sobre os
Aspectos  dos  Direitos  de  Propriedade  Intelectual  Relacionados  com o  Comércio
(conhecido como TRIPs, do nome em Inglês: Trade-Related Aspects of Intellectual
Property), e a mais recente em 2008 [Patent2008, WIPO2010]. Na revisão de 2008
foram feitas consideráveis alterações, dos  69 artigos anteriormente existentes, 26
foram revistos, quatro artigos foram fundidos em dois, dois artigos foram divididos
em quatro, e 7 novos artigos foram adicionados [Amend2008].

O Artigo  1  define  que a  Lei  é  decretada com o propósito  de  proteger  os
direitos e interesses dos patenteadores, encorajar a invenção-criação, aumentar a
capacidade  de  inovação,  promover  o  avanço  da  ciência  e  tecnologia  e  o
desenvolvimento social e económico. Curiosamente, ou não, na revisão de 2008,
neste  artigo  foi  retirada  a  menção  a  “construção  da  modernização  socialista”
[Patent2000, Patent2008]. O período de protecção das patentes é de 20 anos.

Desde  2000,  as  solicitações  de  patentes  na  China  aumentaram  22.3%
anualmente  [WIPO2010],  tendo  a  China  tornado-se  no  terceiro  maior  produtor
mundial  de  patentes,  a  seguir  aos  E.U.A.  e  ao  Japão  [Economist2010a]  e

1 Site do SIPO: http://www.sipo.gov.cn , http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/. 
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preparando-se para ultrapassá-los em 2011 [AMCRC2010, Economist2010b].
Dada a importância de numa economia de mercado se protegerem os direitos

de exclusividade de marcas comerciais [Zhang1997], a Lei sobre Marcas Comerciais
(Trademark) da RPC ( 华 标中 人民共和国商 法) foi adoptada e promulgada no início dos
anos  80,  em  Agosto  de  1982,  mesmo  alguns  meses  antes  da  adopção  da
Constituição. Entrou em vigor em Março de 1983 e, foi revista em 1993 (passando a
incluir protecção a marcas de serviços) e uma segunda vez em 2001, de forma a ir
de  encontro  às  obrigações  da  sua  entrada  na  OMC  e  assinatura  do  TRIPs
[Farah2010]. No Artigo 1 é dito que a Lei serve o propósito de proteger o exclusivo
direito de uso de marcas comerciais, e encorajar a garantia de qualidade de bens e
serviços  e  credibilidade  das  marcas,  com  o  fim  de  proteger  os  interesses  de
consumidores, produtores e comerciantes [Trademark2001].

A autoridade responsável  pelo registo e gestão de marcas comerciais é o
Gabinete Geral Nacional para a Administração da Industria e Comércio ( 华中 人民共和

总国国家工商行政管理 局 ), conhecido por SAIC (do Inglês, State Administration for
Industry and Commerce)2 [Lehman2007, WIPO2010].

A questão da protecção de direitos de autor na RPC é mais crítica que a de
patentes, esta mais técnica e científica, e que a de marcas comerciais, pois poderá
entrar em conflito com a autoridade do estado socialista em censurar o que ache
indesejável . A Lei sobre Direitos de Autor (Copyright) da RPC ( 华中 人民共和国著作权
法 ) levou mais de uma década a ser concluída [Zhang1997]. Foi adoptada apenas
em Setembro de 1990 e entrou em vigor em Junho do ano seguinte. Sofreu uma
revisão em 2001, em que 53 dos 56 artigos existentes foram revistos, e 4 novos
artigos adicionados [Jiang2007], de modo a ser consistente com os requerimentos
do TRIPs, e, recentemente, uma nova revisão em Fevereiro de 2010 que entrou em
efeito logo a seguir em Abril.

O Artigo 1 estipula que a Lei é decretada de acordo com a Constituição, que
no seu Artigo 22 menciona a função do Estado na promoção do desenvolvimento da
arte, literatura, imprensa, rádio e televisão, etc. [Constitution2004], com o propósito
de proteger os direitos de autor nos seus trabalhos literários, artísticos e científicos
[Copyright2010].

A Lei estipula, no seu Artigo 21,  a protecção dos direitos até 50 anos após a
morte do autor, ou morte do último sobrevivente, no caso de serem vários autores,
ou  durante  50  anos  se  a  criação  do  trabalho  pertencer  a  uma  entidade
[Copyright2010,  Farah2010].  A China é um dos poucos países a incluir  software
informático na lista de trabalhos protegidos pela Lei [Zhang2003], no seu Artigo 3.

Na  revisão de 2010, no Artigo 4 foi retirado que os trabalhos proibidos por lei
não são protegidos pela Lei sobre Direitos de Autor [Copyright2001, Copyright2010].

A autoridade competente para os assuntos de direitos de autor é o Gabinete

2 Site do SAIC: http://www.saic.gov.cn , http://www.saic.gov.cn/english/. 
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Nacional de Direitos de Autor da RPC ( 华中 人民共和国国家版权局 ), ou, em Inglês,
National  Copyright  Administration  of  the  PR  China  (NCAC,  ou  apenas  NCA)3

[Lehman2007].
Para além destas, e entre outras, em 1991 a China anunciou o Estatuto sobre

Protecção de Software Informático, em 1992 promulgou a Regulamentação sobre a
Aplicação da Convenção Universal dos Direitos de Autor, em 1993 anunciou a Lei
para Contrariar a Competição Desleal, em 1994 decretou a Decisão sobre a Punição
de Infracção de Direitos de Autor [Yang2003], em 1995 anunciou a Regulamentação
sobre  Protecção  Alfandegária  de  Propriedade  Industrial,  em  2001  promulgou  a
Regulamentação sobre o Design de Circuitos Integrados, e em 2005 promulgou as
Medidas Administrativas sobre Protecção de Direitos de Autor na Internet [EmbEUA].

A partir  de  1992  os  Tribunais  Superiores  de  algumas  províncias  (Hainan
(海南), Guangdong ( 东广 ) e Fujian (福建) ) e cidades (Pequim e Xangai) começaram a
estabelecer tribunais especiais de direitos de propriedade intelectual [Kshetri2009].
Os Tribunais Intermédios em todos as Zonas Económicas Especiais, assim como em
Pequim e em Xangai, estabeleceram também tribunais de direitos de propriedade
intelectual, e, em capitais de algumas províncias, painéis especializados em casos
envolvendo protecção de direitos de propriedade intelectual [Zhang2003].

A China  evoluiu  nas  últimas  três  décadas  de  um país  praticamente  sem
sistema de protecção de propriedade intelectual para um com uma abrangente e
sistemática estrutura de propriedade intelectual. Ratificou uma série de convenções
e  acordos  internacionais  (incluindo  a  Convenção  de  Paris  para  a  Protecção  de
Propriedade Industrial, o Acordo de Madrid sobre o Registo Internacional de Marcas,
a  Convenção  de  Berna  para  a  Protecção  de  Obras  Literárias  e  Artísticas,  a
Convenção Universal sobre Direitos de Autor, a Convenção de Genebra, o Tratado
de  Cooperação  em Matéria  de  Patentes  e  o  Tratado  de  Budapeste)  [EmbEUA,
Yang2003]. Fez extensas revisões das suas leis de propriedade industrial aquando
da  sua  entrada  na  Organização  Mundial  de  Comércio.  Mas  continua  a  ser  um
“paraíso” de pirataria de propriedade intelectual e de materiais contrafeitos.

A Aliança Internacional de Propriedade Industrial (IIPA, em Inglês) estima que
em  2009,  por  exemplo,  99%  da  musica  acedida  on-line  não  era  licenciada,  a
quantidade  pirateada  de  audio,  video  e  software  de  entretenimento  em  suporte
óptico (CDs e DVDs) representava 90 a 95% do mercado, e de software comercial
80% [IIPA2010].

Existem dois  sistemas de aplicação  das  leis  de  propriedade intelectual,  o
administrativo e o judicial. Sendo o administrativo, por uma série de razões, como
custos, factores sociais e culturais de evitar o litígio [Cornish2006], o sistema mais
frequentemente utilizado [Farah2010].

A fraca eficácia do sistema administrativo poderá, pelo menos em parte, ser

3 Site do NCAC: http://www.ncac.gov.cn/. 
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atribuída ao modelo de descentralização do país. De facto, a tarefa da aplicação da
lei é atribuída a variadas agências independentes, com o consequente risco de falta
de coordenação e de sobreposição de responsabilidades. Outras das razões terão a
ver com o factos de as sanções impostas pela lei não conseguirem ter um grande
efeito dissuasivo (frequentemente os infractores encaram as apreensões e multas
como meros  custos  comerciais  [USTR2010a]),  e  de  ser  o  dono  da  propriedade
intelectual a ter de suportar a quase totalidade dos custos administrativos. Contudo,
a  principal  razão é  o  proteccionismo local,  uma das  características  do  país.  Os
interesses locais são muitas vezes postos à frente dos nacionais [Farah2010].

O Gabinete do Representante do Comércio dos E.U.A. (United States Trade
Representative,  USTR)  argumenta  que,  apesar  das  repetidas  campanhas  anti-
pirataria  e  do  crescente  número  de  casos  nos  tribunais  chineses,  o  regime  de
aplicação  dos  direitos  de  propriedade  intelectual  na  China  continua  largamente
ineficiente,  e  que  a  generalizada  infracção  das  leis  afecta  produtos,  marcas  e
tecnologias de uma extensa série de industrias [USTR2010a].
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