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RESUMO 
A partir do capítulo de propriedade intelectual do relatório de Economia Criativa da 

UNCTAD, este artigo pretende fazer uma apreciação crítica das discussões à luz de 

teóricos como Lessig e Zallo para ampliar as considerações expostas e observar qual a 

visão do orgão oficial sobre essas questões, focando na descrição e debate relacionado 

às licenças, acesso à cultura e de que maneira são abordadas as questões da regulação e 

mediação da propriedade intelectual nas indústrias criativas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: propriedade intelectual, indústrias criativas, acesso à cultura, 

creative commons, copyright 

  

 

O  “Creative economy report 2010” é um relatório desenvolvido pela 

Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em 

parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) e surge 

como um material de referência essencial para a área, bibliografia obrigatória para 

qualquer estudo referente à economia criativa. O conceito, surgido em meados da 

década de 1990, ganha destaque mundial como uma alternativa de análise às tendências 

econômicas onde os bens simbólicos e não-tangíveis são o principal diferencial quanto 

ao sustento econômico. Como bem simbólico e imaterial, o insumo criativo agregado 

passa a ser protegido e posteriormente valorado pelo dispositivo da Propriedade 

Intelectual, que é, segundo definição deste relatório da UNCTAD: 
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Regimes de propriedade intelectual são direitos legais que 

resultam da atividade intelectuais nos campos industrial, 

científico, literário e artístico. Tem como objetivo salvaguardar os 

criadores e outros produtores de bens e serviços intelectuais por 

concessão de certos direitos por tempo limitado para controlar a 

utilização dessas produções. (UNCTAD, 2010 p.170) 

 

Esta relação de atribuição dos direitos legais aos criadores apresenta-se como 

uma questão intrínseca às indústrias criativas e um dos principais debates na área. Tanto 

que dedicou-se um capítulo inteiro do relatório para descrever a questão da propriedade 

intelectual na economia criativa e cujo objetivo é  “analisar como os Direitos de 

Propriedade Intelectual são particularmente importantes para a economia criativa e a 

maneira com que esses tais modos de regulação e mediação são insuficientes para 

permitir uma evolução apropriada do impacto econômico dos Direitos de Propriedade 

Intelectual na balança comercial de cada país” (UNCTAD, 2010 p.169). Este artigo tem 

como objetivo fazer uma apreciação crítica das discussões deste capítulo à luz de 

teóricos como Lessig (2004) e Zallo (2007, 2011) para ampliar as considerações 

expostas e observar se os objetivos propostos pelo relatório para este capítulo foram de 

fato atingidos. Não é objetivo deste artigo, entretanto, uma análise aprofundada de todos 

os aspectos tratados neste capítulo, cuja amplitude passa por elementos do direito e da 

economia, mas sim focar na descrição e debate relacionado às licenças, acesso à cultura 

e de que maneira são abordadas as questões da regulação e mediação da propriedade 

intelectual nas indústrias criativas. Este escopo de análise, ligado a comunicação, possui 

importância de construir a compreensão de como são abordados e pensados os direitos 

sob os bens simbólicos na nossa sociedade.  

A importância desta apreciação é evidenciada por Buainain, Mendes, Silva e 

Carvalho: 

[...], cresce a importância da propriedade intelectual como 

instituição necessária para dar proteção e facilitar a valorização 

econômica dos ativos intangíveis. Ainda que insuficiente, não 

pode ser desconsiderada a importância dos estatutos de proteção 

legal da propriedade intelectual. Ao contrário, considera-se que 

os mesmos são condição essencial para o funcionamento eficaz 

das economias contemporâneas, principalmente no estágio atual 

no qual ativos intangíveis na forma de conhecimento científico e 

tecnológico são vistos como os propulsores do crescimento e 

desenvolvimento econômico e social. (BUAINAIN; MENDES; 

SILVA; CARVALHO, 2011 p.512) 
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 O capítulo se inicia justamente descrevendo seus objetivos e a importância de se 

apreciar o tema, trazendo a importância econômica da propriedade intelectual afirmando 

que ela “é uma ferramenta política importante e faz parte do quadro regulamentar em 

torno das indústrias criativas. Se bem gerida, pode ser uma fonte de receita para os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento.” (UNCTAD, 2010, p.169). 

 

Definindo Indústrias Criativas 

 

Antes de partir para o ponto de análise ao capítulo de propriedade intelectual do 

relatório, passaremos por um passo definidor do tema, para sabermos qual é essa 

Indústria Criativa e assim entender sua relação com a propriedade intelectual. Entramos 

na era dos bens e direitos virtuais, quando por muito tempo a economia era medida 

pelos bens palpáveis. Originalidade e criatividade são necessidades básicas para a 

economia atual, inserida em uma sociedade pós-materialista, na qual passou-se a ter 

interesse por produtos e serviços que vão além do bem-estar básico (BENDASSOLI et 

al, 2009). Nesse contexto estão as Indústrias Criativas, que passam por diversas 

definições. Um dos órgãos pioneiros a demarcar os contornos dessas Indústrias foi o 

DCMS (Departamento de Cultura, Mídia e Esportes) na Grã Bretanha, com a criação do 

Ministério das Indústrias Criativas. Para o DCMS os setores criativos são: publicidade, 

arquitetura, mercado de artes e antiguidades, artesanato, design, design de moda, 

cinema, software, softwares interativos para lazer, música, artes performáticas, indústria 

editorial, rádio, televisão, museus, galerias e atividades relacionadas às tradições 

culturais. 

Neste artigo, principalmente por estarmos analisando este próprio relatório da 

UNCTAD, utilizaremos a sua definição e que descreve as indústrias criativas como: 

 

 São os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam a 

criatividade e o capital intelectual como insumos primários; 

 Constituem um conjunto de atividades baseada no conhecimento, focadas mas 

não limitadas às artes, que tem potencial de gerar receita pelo comércio e 

direitos de propriedade intelectual; 

 Compreende produtos tangíveis e intangíveis, serviços com teor criativo, valor 

econômico e objetivos mercadológicos; 

 Se encontra no cruzamento dos setores artesanal, industrial e de serviços 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Bauru - SP – 03 a 05/07/2013 

 4 

 Constitui um setor novo e dinâmico no comércio mundial. 

 

Já observamos a partir daí que dentre as definições do relatório o termo 

“propriedade intelectual” já aparece com destaque, sublinhando o potencial gerador de 

direitos nas atividades baseadas no conhecimento. Estas atividades das indústrias 

criativas englobam o conceito de indústrias “culturais”, que são consideradas como 

aquelas que produzem obras que têm conteúdo culturalmente significativos produzidos 

em escala industrial (um termo muito utilizado na relação com produção de mídias de 

massa). As indústrias criativas ampliam o campo das indústrias culturais para adicionar 

toda produção artística e cultural, seja criada ou produzida como individual e 

tradicionalmente usada em relação a performances ao vivo, herança cultural e atividades 

de “arte de elite” similares. Também incluem todas aquelas indústrias que contribuem 

indiretamente para a produção, venda, performance, distribuição, etc. de trabalhos 

protegidos. (UNCTAD, 2010) 

 

Propriedade intelectual e indústrias criativas 

 

Após a apresentação do tema, o primeiro caráter definidor do texto do capítulo 

de propriedade intelectual são as subdivisões das indústrias criativas segundo o World 

Intellectual Property Organization (WIPO), ou Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual. A WIPO parte do sistema anglo-americano do copyright como termo 

padronizado internacionalmente para referir-se à propriedade intelectual de forma geral. 

Na perspectiva da WIPO, as Indústrias Criativas podem ser divididas em quatro grupos 

de acordo com o grau de uso de material copyright: 

 As mais importantes são as “core industries”, feitas de indústrias que produzem 

e distribuem trabalhos que são protegidos por copyright ou direitos relacionados: 

filme e vídeo, música, artes performáticas, publishing (publicação/meio 

editorial), software e database, televisão e rádio, publicidade, sociedades 

coletoras de copyright e artes gráficas e visuais, incluindo fotografia. As 

indústrias de núcleo (core industries) são engajadas na criação, produção e 

manufatura, performance, radiodifusão, comunicação e exibição, ou distribuição 

e vendas de trabalhos protegidos. 

 Um segundo grupo, as indústrias interdependentes compreende aquelas 

industrias que são engajadas na produção, manufatura e venda de equipamento 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Bauru - SP – 03 a 05/07/2013 

 5 

que tem como função facilitar a criação, produção e uso de trabalhos e outros 

materiais protegidos (other protected subjetive matter). As industrias 

interdependentes compreende tanto economias criativas como manufatura, 

venda de televisores, aparelhos de rádios, CD players, DVD players, 

equipamento de jogos eletrônicos, computadores, instrumentos musicais, papel, 

fotocopiadoras e instrumentos fotográficos e cinematográficos. 

 Outro grupo, as “Industrias parciais” inclui aquelas cuja porção de atividades é 

relacionada a trabalhos e outros materiais protegidos. Elas compreendem a 

arquitetura, vestuário, têxteis e calçados, design interior, artigos domésticos, 

porcelana e vidro, mobília, joias, artesanato, papel de parede e tapetes, 

brinquedos e games, e museus. 

 O último grupo “non-dedicated industries” na qual a porção de atividades é 

relacionada a facilitar a radiodifusão, comunicação, distribuição ou vendas de 

trabalhos e aquelas atividades que não foram incluídas nas indústrias de núcleo. 

Abarca vendas e transporte em geral, telefonia e internet. 

 

Segundo Bendassolli et al (2009) “nas Indústrias Criativas torna-se necessária a 

geração de propriedade intelectual”. Isso acontece porque as Indústrias Criativas estão 

direta e indiretamente ligadas à exploração comercial de bens e serviços baseados na 

propriedade intelectual. Capital intangível e propriedade intelectual desempenham um 

papel fundamental nessas indústrias. O relatoria de Economia Criativa da UNCTAD 

observa que: 

 

“É amplamente reconhecido que qualquer análise da economia 

criativa deve considerar o papel da propriedade intelectual, que é 

um ingrediente-chave para o desenvolvimento das indústrias 

criativas em todos os países. Direito da Propriedade Intelectual é 

uma ferramenta política importante e parte da estrutura 

regulamentar em torno das indústrias criativas. Se bem gerida, 

pode ser uma fonte de receita para os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento”. (UNCTAD, 2010 p. 169) 

 

E o objetivo deste sistema de propriedade intelectual é exatamente o de 

encorajar a atividade criativa de artistas locais e empresas, apoiando a transformação 

dessa atividade em produtos que alcancem o mercado local e global. Apoiando 

criadores internos e empresários engajados na criação, produção, marketing, difusão ou 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Bauru - SP – 03 a 05/07/2013 

 6 

distribuição de trabalhos criativos como um passo chave para vitalidade cultural e 

prosperidade econômica.  

O papel da propriedade intelectual é afirmado não somente em 

convenções internacionais de propriedade, mas também em 

instrumentos-chave em outras áreas de política, como a 

Convenção na Proteção e Promoção da Diversidade de 

Expressões Culturais, que reconhece “a importância dos direitos 

de propriedade intelectual na assistência daqueles envolvidos na 

cultura da criatividade”. (UNCTAD, 2010, p.170) 

 

No entanto essa proteção e apoio podem ser colocados de maneira relativa a 

partir do momento em que tal proteção se coloca baseada em um modelo anglo-saxão 

do copyright cujo enfoque “foi construído a partir da possibilidade de reprodução de 

cópias, sendo este o principal direito a ser protegido” (PARANAGUA, BRANCO, 

2009) e que, segundo Zallo (2011) está apropriação privada dos saberes no modelo de 

copyright mundialmente adotado entra em conflito com vários fenômenos do nosso 

tempo. Em primeiro lugar pelas limitações que o modelo impõe aos usos sociais das 

obras, “no lugar de facilitá-los, que seria próprio de sociedades cultas”. Em segundo 

lugar porque surgiram ferramentas técnicas que promovem a democratização do 

conhecimento, inexistentes na era analógica, mas que agora permitem a cópia e 

facilitam “conservar, consultar ou subir; reproduzir ou descarregar ou apropriar-se do 

conteúdo; mesclar, fragmentar, samplear ou linkar; romper as coordenadas do tempo e 

espaço”. Em terceiro lugar, este modelo atual entra em contradição com nosso tempo 

porque atualmente existe um problema de identificação de autorias em uma internet que 

“propicia uma cultura do copia e cola, da construção do remix, e das redes de 

intercâmbio que possibilitam um novo cenário aberto e maior número de autorias e 

cooperações”. Em quarto lugar, Zallo aponta que a política monopolista em relação aos 

direitos da obra que por um lado pretendia compensar um alto e arriscado investimento 

inicial pra incentivar uma inovação futura, com a sociedade em rede e uma limitação de 

acesso a informação através desse monopólio na verdade “não é nem funcional nem 

anima a criação ou a inovação”. Em quinto lugar, diz que este modelo “beneficia mais 

as produtoras e editoras do que os próprios criadores e intérpretes”, ou seja, protege uma 

minoria. Estas características introduzem, segundo Zallo (2011), um novo paradigma 

que não pode ser respondido com as regras do passado - propondo a existência de uma 

nova regulação. Conclui: “Os pouco funcionais regimes vigentes de Propriedade 
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Intelectual estão entrando em crise de aceitação social sem que tampouco sejam um 

modelo idôneo para fomentar a autoria e sua remuneração” (ZALLO, 2011 p.280). 

O capítulo de propriedade intelectual do relatório dedica uma sessão para 

descrever a relação do copyright e a economia criativa. Antes de analisar qual o 

posicionamento do relatório nessa relação é necessário sublinhar que a própria 

UNCTAD afirma que “A maioria dos conteúdos e analises presentes nesse capítulo 

refletem os trabalhos em andamento e contribuições do secretariado World Intellectual 

Property Organization (WIPO)” (UNCTAD, 2010 p.169); e que em choque com o que 

define Zallo (2011): 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI-

WIPO), sustenta a extensão do modelo regulatório tradicional da 

indústria na era pós-industrial, argumentando que gera 

adequadamente a criatividade profissional, entretanto essa 

apropriação mais parece uma ameaça ao direito de acesso ao 

conhecimento e um limite para uma criatividade coletiva 

individual. (ZALLO, 2011 p.283) 

 

No relatório se define o copyright como “a área da propriedade intelectual que 

fornece proteção a trabalhos de autoria originais, como pinturas, esculturas, música, 

romances, poemas, peças, arquitetura, dança, instrução manual, documentação técnica e 

software” (UNCTAD, 2010 p.172). Ainda afirma que essas leis de copyright dão 

expressão legal para direitos econômicos e morais de criadores em suas criações e 

direitos ao público no acesso a essas criações, visando também promover, como um ato 

deliberado da política governamental, a criatividade e a disseminação e aplicação de 

seus resultados com objetivo de encorajar um comércio justo como meio para 

contribuição ao desenvolvimento social e econômico. Mas Baunain et al (2011): 

“os mesmos [institutos vigentes] já não respondem as 

necessidades de segmentos importantes da indústria criativa e 

tampouco conseguem assegurar a circulação fluida dos bens e 

serviços desta indústria. Além disso, em muitos casos, o exercício 

dos direitos de propriedade, tal quanto conferidos no marco 

institucional vigente, parecem colidir com os direitos dos 

cidadãos também inscritos no mesmo marco institucional, o qual 

se traduz no sentido social da propriedade privada.” (BAUNAIN, 

2011 p.512) 

 

Portando percebe-se que tal conceito para o modelo atual de copyright descrito 

no relatório é idealizado, desconsiderando, ainda, as críticas a esta regulamentação. 

 Mas a UNCTAD (2010) aponta que a necessidade econômica por legislação de 
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copyright surge da necessidade de fornecer incentivo e recompensa para a produção 

comercial e disseminação de trabalhos criativos e que o copyright apoia a criatividade 

dando aos indivíduos e as indústrias criativas em que estão inseridos incentivos para 

investir tempo, esforço e dinheiro na criação, produção e distribuição de trabalhos. 

Afirma que a principio, copyright assegura a posse de um direito negociável que pode 

ser utilizado para garantir um retorno financeiro do investimento feito. Continua 

dizendo que alguns estudiosos das consideram o copyright como originário da 

necessidade crescente da sociedade de consumir produtos da indústria criativa e enxerga 

o copyright como uma ferramenta que traz o maior número de produtos de qualidade 

para o mercado. Outros procuram a legitimação do copyright no sentido de ganho de 

respeito por criações da mente humana e se confiam no princípio moral que indivíduos 

deveriam ser recompensados por seu trabalho criativo e contribuição de diversidade 

cultural. Assim, os criadores e seus herdeiros, ou donos por direito, manteriam os 

direitos exclusivos para uso ou autorizam outros a utilizar a criação nos termos 

acordados.  O detentor do copyright de um trabalho pode, então, proibir ou permitir, por 

exemplo: sua reprodução em diferentes formas, como publicações impressas ou em CD; 

sua apresentação pública, como em peças de teatro ou apresentações musicais; sua 

radiodifusão, incluindo por rádio, televisão ou satélite; sua tradução para outras línguas 

ou sua adaptação, como adaptações de romances para roteiros cinematográficos. Esses 

direitos, entretanto, têm tempo limite de 50 anos após a morte do criador, de acordo com 

tratados da WIPO. Após esse período, a obra cai em domínio público.  

Podera-se, no entanto, que o copyright assegura exclusividade somente sob a 

forma de expressão de uma ideia, mas não a ideia em si e que os direitos de copyright 

protegem o dono dos direitos contra aqueles que copiam, ou seja, aqueles que se 

apropriam e utilizam a forma pela qual o trabalho original foi expresso pelo autor. Ideia, 

processos, procedimentos, métodos de operação e fatos por si só podem ser aplicados 

livremente, sujeitos a outros tipo de limitação. (UNCTAD, 2010).  

Um problema desta proteção contra a cópia é que ela seria uma proteção 

equitativa por cópia privada, sendo contraditória por três razões, segundo Zallo (2011): 

que é absurdo que se pague duas vezes pela mesma obra em diferentes suportes; que se 

arrisque a sanções civis e penas, mesmo que você tenha pago por uma cópia daquela 

obra, caso você acesse essa obra pela rede; e que ele convida ao “suposto uso 

fraudulento de tecnologias de cópia e reprodução já que não é possível exercer o direito 
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real a cópia privada sem incorrer em alguns casos em responsabilidades” (ZALLO, 

2011 p.290) 

O relatório descreve que copyright também inclui proteção de direitos morais, 

que envolvem o direito de reivindicar a autoria de um trabalho e o direito de se opor a 

mudanças na obra que podem prejudicar a reputação do criador. Direitos morais 

correspondem aos interesses dos criadores em serem identificados como os originadores 

de um trabalho em particular e a habilidade de controlar as condições que cercam sua 

disseminação. Esses direitos morais são inalienáveis e não podem ser transferidos a 

terceiros sob contratos comerciais. E como descreve Paranagua e Branco (2009) “ao 

contrário dos direitos patrimoniais, que regulam o exercício do poder econômico do 

autor sobre a utilização de sua obra por terceiros, o que os direitos morais visivelmente 

procuram defender é a relação do autor com a própria obra” (PARANAGUA, 

BRANCO, 2009 p. 48). Alguns países como os Estados Unidos, no entanto, não 

reconhecem os direitos morais, apesar de convenções internacionais como a Convenção 

de Berna serem favoráveis à medida. E a partir do momento em que um dos maiores 

produtores culturais do mundo não asseguram esse direito, existem muitos produtores 

criativos que não possuem seus direitos morais resguardados.  

Outra consideração exposta no relatório é que diversos trabalhos criativos 

protegidos por copyright precisam de distribuição em larga escala, investimento 

financeiro e em comunicação para sua disseminação. Por isso muitos criadores vendem 

ou licenciam os copyrights de suas criações para indivíduos ou companhias que possam 

vender melhor seus produtos em retorno de pagamento. Esse pagamento geralmente 

depende do uso do trabalho e é chamado de royalties. Todas as pessoas que fazem uso 

de um trabalho literário, artístico ou científico no sentido de promover e fazê-los 

acessíveis a outras pessoas demandam seus próprios direitos de proteção contra o uso 

não autorizado de suas contribuições no processo de divulgação do produto ao público. 

Na perspectiva da WIPO, segundo o relatório da UNCTAD, os direitos relacionados 

asseguram proteção àqueles que auxiliam criadores intelectuais ao comunicar sua 

mensagem e promover seu produto a um público maior. Entretanto, o próprio relatório 

afirma: “outros afirmam que essa é uma prática injusta pois os reais autores da criação 

artística são de alguma forma compelidos a vender seus direitos a editoras e 

distribuidoras por quantias insignificantes por não terem outra alternativa.” (UNCTAD, 

2010 p.175).  
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 Em seguida o relatório entra em uma sessão dedicada a avaliar as limitações e 

exceções do copyright. Em primeiro lugar descreve que países em desenvolvimento 

precisam do acesso a produtos das indústrias criativas que buscam trazer educação para 

todos, melhorar a competitividade, facilitar a pesquisa, proteger suas expressões 

culturais e reduzir a pobreza. Nesse sentido são levantadas duas abordagens em relação 

a essa problemática da aplicação de copyrights. A primeira de que certos atos 

normalmente restritos por copyright podem, em circunstâncias especificas na lei, ser 

efetuados sem a autorização do detentor dos direitos, para beneficio da sociedade. A 

segunda é que “economias em desenvolvimento precisariam ficar atentos acerca da 

existência e conteúdo em potencial que, quando não em domínio público, está sob 

copyright, mas está disponível sob licenças alternativas e menos restritivas como 

aquelas propostas pelos princípios do Creative Commons e nas comunidades de 

tecnologias livres e open-source”. (UNCTAD, 2010 p.175) 

Ainda nas exceções e limitações do sistema tradicional de copyright, o relatório 

cita que elas são parte de um processo de busca de equilíbrio entre as necessidades dos 

criadores e os empreendimentos criativos, e o interesse dos usuários, sociedade no 

acesso público a informação e conhecimento. Esta questão entra na busca pelo 

equilíbrio entre direito individual e coletivo. “Isto coloca o dilema de proteger bens 

culturais como características de bens públicos, como condição para remunerar os 

titulares dos direitos de propriedade, e ao mesmo tempo promover a circulação entre a 

população” (BUAINAIN et al, 2001 p. 521). 

Dois tipos básicos de limitações e exceções do copyright destacados pelo 

relatório são free uses e non-voluntary licences. Segundo a UNCTAD free uses são 

“atos de exploração de trabalhos que podem ser efetuados sem autorização ou obrigação 

de compensar o dono dos direitos de uso” (UNCTAD, 2010 p.175) e os non-voluntay 

licenses “habilitam atos de exploração de serem efetuados sem a autorização, mas com a 

obrigação de compensar o dono dos direitos” (UNCTAD, 2010 p. 175). 

Alguns países ainda reconhecem  os conceitos de fair use e fair dealing. Fair 

use começou como uma exceção jurídica para os detentores de copyright nos Estados 

Unidos e é aplicado pelas cortes com base na analise de caso por caso, baseado em 

princípios direcionadores contidos nesse estatuto por contraste. O fair dealing, por sua 

vez, é um termo que agrupa um número de limitações que são explicados com mais 

detalhes no estatuto ao invés de uma norma geral a ser aplicada pelos tribunais, como é 

o caso de fair use nos Estados Unidos. (UNCTAD, 2010). Lessig (2004) afirma:  
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“Na teoria, o fair use significa que você não precisa de 

permissão. Portanto, a teoria apoia a cultura livre e isola uma 

cultura de permissão. Mas, na prática, o fair use funciona de 

forma muito diferente. As linhas difusas da lei, vinculadas à 

responsabilidade se as linhas são cruzadas, significa que o fair 

use eficaz para muitos tipos de criadores é pequeno. A lei tem o 

objetivo certo, mas a prática derrotou o objetivo”. (LESSIG, 

2004, p.99) 

 

Como as duas definições explicitam, os conceitos e aplicações reais de fair use e 

fair dealing são difusos e evidenciam uma falha no sistema de copyright à medida que 

prevê uma opção de uso que pode não ser de fato legalmente garantida.  

Na sessão em que trata de copyright e novas tecnologias o relatório cita que em 

1996 dois tratados da WIPO foram criados com o objetivo de atualizar o principal 

tratado da organização na questão copyright e direitos relacionados, em uma tentativa 

de responder ao desenvolvimento tecnológico. Esses tratados são principalmente 

aplicados na questão de disseminação e proteção de material em redes digitais como a 

internet, adequando e criando novos direitos no meio digital e provendo ferramentas na 

luta conta a pirataria. Os “tratados da Internet”, como são mencionados, abrem espaço 

para que os países mantenham certa flexibilidade no estabelecimento de limitações e 

exceções, como já ocorria anteriormente, para que seja possível manter um equilíbrio 

entre os interesses dos donos dos direitos e do público em geral. 

Dois artigos desses tratados, enfatizados no relatório, são os Artigo 8 e 6. O 

primeiro proporciona um direito de comunicação com o público, assegurando que o 

público possa acessar  os trabalhos no lugar e na hora que eles encolherem. O segundo 

fornece um direito exclusivo para distribuição, que dura pelo menos até a primeira 

venda de cópias.  

WIPO também dispõe em seus tratados adjuntos tecnológicos aos direitos legais. 

Eles asseguram que os donos legais possam utilizar a tecnologia para proteger seus 

direitos e licenciar seus trabalhos online. A provisão de “anti-evasão” toca a questão do 

hacking.  Uma segunda medida é a proteção de “informações de gerenciamento de 

direitos” que certificam a segurança e integridade do mercado online. Em ambas é 

requerido que o governo mantenha salvas informações, como metadados e criptografia.  

Reforçando a necessidade de políticas públicas para a área de propriedade 

intelectual, Lessig (2004) alerta: 

Assim, enquanto é compreensível para indústrias ameaçadas com 

novas tecnologias que mudam modo como é feito negócios 
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procurar o governo por proteção, é um dever especial dos 

formuladores de políticas públicas para garantir que essa proteção 

não se torne um impedimento para o progresso. É dever dos 

formuladores de políticas públicas, em outras palavras, assegurar 

que as mudanças que eles criarem, em resposta ao pedido 

daqueles atingidos pela mudança tecnológica,  sejam mudanças 

que preservem os incentivos e oportunidades para inovação e 

mudanças. (LESSIG, 2004 p.128) 

 

 

Creative Commons: uma alternativa ao copyright 

 

Mesmo que o copyright ainda seja o método mais utilizado mundialmente como 

ferramenta de proteção de direitos autorais, as Creative Commons vêm ganhando 

espaço com criadores, artistas e consumidores pois foi criada no contexto da era digital 

de compartilhamento, que pressupõe uma lógica de consumo de bens criativos diferente 

do modelo antes utilizado.  

O seu [das Creative Commons] objetivo é construir uma camada 

sensata ao copyright no topo dos extremos que agora reinam. Elas 

fazem isso tornando-o fácil para as pessoas construírem baseadas 

no trabalho de outras pessoas, deixando fácil para os criadores 

expressarem a liberdade de terceiros de tomar e construir sobre o 

seu trabalho. Tags simples, atado a descrições legíveis, atado a 

licenças “à prova de bala”, fazem isso possível. (LESSIG, 2004 

p.282) 

 

O relatório dedica uma sessão para falar delas. As Creative Commons são 

reguladas por uma corporação sem fins lucrativos que têm por objetivo facilitar o 

compartilhamento de trabalhos criativos não desrespeitando as leis de copyright, mas 

constituindo um complemento ao modelo. Elas surgiram com base nas fundamentações 

do advogado americano Lawrence Lessig e com o slogan “tudo pode ser mais fácil 

quando você não precisa de intermediários” com a proposta de “desenvolver, apoiar e 

orientar a infraestrutura legal e técnica que maximize a criatividade digital, o 

compartilhamento e a inovação” percebendo o potencial da internet “para conduzir uma 

nova era de desenvolvimento, crescimento e produtividade”. 

Se você escreve um livro, ninguém pode fazer um filme a partir 

do seu livro sem permissão. Ninguém pode traduzir sem 

permissão. Notas de rodapé não podem fazer uma abreviação sem 

a garantia de uma permissão. Todos esses usos derivados do seu 

trabalho original são controlados pelo detentor do copyright. O 

copyright, em outras palavras, não são agora apenas direitos 

exclusivos aos seus textos, mas um direito exclusivo para seus 
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textos e uma larga proporção de textos inspirados neles. 

(LESSIG, 2004 p. 138) 

 

Esse é o desafio base que as Creative Commons desejam superar. Dando ao 

autor o poder de afirmar o que ele deseja que possa ser feito com sua obra, facilitando 

que elas sejam utilizadas sem intermediários. Entre as instituições e grupos que utilizam 

as licensas de Creative Commons estão o Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT), a Google, a Al Jazeera, a Wikipédia e a Casa Branca. Em 2009, segundo o site 

creativecommons.org, estimou-se 350 milhões de trabalhos licenciados. Segundo a 

UNCTAD (2010) As Creative Commons apresentam quatro modalidades de licenças: 

 

 Atribuição: permite que outros copiem, distribuam, exibam, apresentem e 

remixem, mesmo que para fins comerciais contanto que seja dado crédito ao 

autor original. 

 Uso não-comercial: permite que outros copiem, distribuam, exibam, apresentem 

e remixem para uso não-comercial apenas. Se for pretendido uso comercial, 

deve-se contactar o criador para permissão 

 Compartilhamento pela mesma licença: permite a criação de remixes e obras 

derivadas baseados em trabalho criativo, contanto que a obra seja compartilhada 

sob os mesmos termos que o trabalho original. 

 Não a obras derivadas: permite a cópia, distribuição, exibição, apresentação da 

obra na íntegra, sem nenhuma modificação. Se houver interesse em modificação 

ou remixagem, deve-se contactar o autor para permissão. 

  

O modelo, que não pretende acabar com o copyright, mas sim complementá-lo, 

contribui para resolver alguns dos problemas centrais que as licenças de copyright 

trazem, facilitando a propagação de conteúdos criativos e sua utilização. Mas Zallo 

(2011) atesta que ela não é uma alternativa geral mas sim um espaço de construção com 

limitações a partir do momento que atende apenas a autores voluntários e cooperativos 

que se dispõe a atribuir essas licenças a suas obras. Ainda afirma que  

Não resolve o problema da remuneração, nem situa o lugar dos 

profissionais e empresas da edição e da produção. Se trata de uma 

autolimitação voluntária - não um sistema geral que seria 

ocupado pela Propriedade Intelectual - e que também parte, da 

mesma maneira que está, de uma propriedade privada sobre um 

saber que é coletivo. (ZALLO, 2011 p.293) 
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No entanto a Creative Commons busca constituir uma garantia de liberdade a 

qualquer um que acesse esta licença “e o mais importante, uma expressão do ideal da 

pessoa associada à licença que acredita em algo diferente dos extremos do “tudo” ou 

“nada”. Conteúdo é marcado com a marca CC, o que não significa que o copyright é 

dispensado, mas que certas liberdades são dadas.” (LESSIG, 2004 p. 283) 

 

Considerações finais 

 

  Ao analisar o capítulo sobre Propriedade Intelectual do relatório de Economia 

Criativa da UNCTAD (2010) e trazer um aprofundamento dos debates através de 

autores de referência na área, observamos que o debate na questão de propriedade 

intelectual e de proteção aos direitos do autor por vezes deixa de lado o direito dos 

indivíduos e do direito de acesso à cultura em detrimento da geração de receita aos 

detentores das licenças de copyright. As licenças de Creative Commons surgiram como 

uma resposta parcial a essa problemática, mas ainda não trazem todas as soluções que 

são necessárias para promover uma verdadeira democratização dos produtos criativos e 

que, ao mesmo tempo, tragam um equilíbrio em relação a proteção de direitos e dos 

insumos imateriais que valoram aquele produto.  Essa questão de público versus privado 

se torna ainda mais delicada a medida que a tecnologia facilita e agiliza o acesso a 

diversas obras das industrias criativas.  

E é esse a questão que ainda há de se responder nos debates contemporâneos 

sobre propriedade intelectual.“A tecnologia nos deu uma nova liberdade. Lentamente, 

alguns começam a entender que essa liberdade não precisa significar anarquia. Nós 

podemos levar uma cultura livre para o século 21, sem que os artistas saiam perdendo e 

sem que o potencial da tecnologia digital seja destruído.” (LESSIG, 2004 p.271). O 

desafio é implementar uma regulação que traga essa solução completamente. 
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