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Think tanks liberais latino-americanos e a propriedade intelectual: uma análise 

dos discursos e propostas relativos aos acordos contemporâneos de livre-

comércio na região 

Matheus Klinger Ramos 

Resumo 

O livre comércio sempre foi defendido pelo liberalismo e suas expressões 

políticas. No entanto, os tratados assinados principalmente entre Estados 

Unidos e a América Latina desde os anos 1990 trazem um problema para o 

pensamento liberal. Esses acordos propõem, em suas cláusulas, fortalecer a 

propriedade intelectual que, entre suas consequências, está a criação de um 

monopólio, ainda que temporário. Como se sabe, os monopólios são 

duramente criticados pelos liberais, por ferirem a livre concorrência. Partindo 

desse paradoxo, esta pesquisa tem por finalidade avaliar qual é a posição 

dos think tanks liberais latino-americanos com relação aos tratados de livre 

comércio contemporâneos e o questionamento da inclusão da propriedade 

intelectual nos mesmos, e como essas instituições, cada vez mais 

participativas na proposição de políticas públicas irão lidar com essa 

contradição. 

 

 

Introdução e contextualização do projeto 

Após o fim da Guerra Fria, a América Latina passou por diferentes ciclos 

econômicos e a atual conjuntura dá sinais que estamos chegando ao fim de 

mais um. Após mais de uma década de governos considerados 

“desenvolvimentistas” ou “neodesenvolvimentistas” pelo subcontinente 

(Schutte, 2012), grupos liberais que se encontravam na oposição começaram a 

ganhar força desde o final dos anos 2010, chegando mesmo a conseguir 

vitórias eleitorais importantes. Esses novos grupos e governos de orientação 

liberal, no entanto, não são da tradicional direita conservadora, muitas vezes 
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ligada às ditaduras militares que governaram vários países da região entre as 

décadas de 1960 e 1980. Mais próximos da ideologia que se tornou quase 

hegemônica no subcontinente nos anos 1990, esses grupos e governos 

baseiam-se em uma forte orientação liberal, sobretudo no sentido econômico. 

A eleição de Maurício Macri na Argentina, em 2015, e a eleição de um 

parlamento oposicionista ao governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, são 

exemplos da recente ascensão do liberalismo na América Latina pós-crise de 

2008.  

Nesse cenário geral, é de fundamental importância reconhecer que novas 

instituições estão entrando em cena na elaboração de propostas de políticas 

públicas com viés liberal na América Latina: os think tanks de orientação liberal 

(Rocha, 2015). Essas instituições – que não se confundem com partidos 

políticos, movimentos sociais ou ONGs – cumprem um papel cada vez mais 

central ao produzirem e difundirem conteúdo em larga escala, inspiradas em 

uma visão liberal da economia, subsidiando soluções compatíveis com essas 

visões para orientar a ação desses grupos e governos.  

Mas o que é um Think Tank? Em seu artigo “Direitas em rede: think tanks 

de direita na América Latina, Camila Rocha define os think tanks como:  

Instituições permanentes de pesquisa e análise de políticas públicas 
que atuam a partir da sociedade civil, procurando informar e 
influenciar tanto instâncias governamentais como a opinião pública no 
que tange à adoção de determinadas políticas públicas (2014, p. 
262). 

Apesar de ganharem destaque na América Latina apenas recentemente, 

a história dos think tanks remete ao fim da Segunda Guerra Mundial. No pós-

guerra, houve uma demanda por mudanças na forma como eram propostas 
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políticas públicas, que se tornavam cada vez mais técnicas, ao mesmo tempo 

em que a sociedade civil reivindicava maior participação junto aos governos. 

Nesse ambiente tiveram origem os think tanks. 

Por causa dessa mudança na lógica da formulação de políticas públicas, 

os think tanks liberais passaram a atuar com suas propostas, principalmente na 

defesa do livre comércio. Os liberais têm um histórico de fomentar o livre 

comércio entre as nações e o fim de monopólios como forma de produzir e 

distribuir riquezas. Entretanto, os acordos de livre comércio contemporâneos 

incluem cláusulas com que os liberais historicamente não concordam: a 

Propriedade Intelectual (MACHLUP, 1958). 

Segundo Álvaro Díaz, a propriedade intelectual  

[...]se refere ao conhecimento e à informação que formam parte dos 
inventos, das criações e até mesmo os sinais e as palavras. Sua 
função específica é convertê-los legalmente em bens privados 
intangíveis e transacionáveis no mercado, por um período 
determinado de tempo e com certas restrições. É por isso que não 
devemos considera-lo um objeto, mas uma relação social em que se 
estabelecem direitos e deveres, poderes e exclusões de um conjunto 
de regras que são rapidamente globalizadas por acordos 
multilaterais, como o Acordo TRIPS, tratados WIPO e na Convenção 
Internacional para a Proteção de Novas variedades de plantas da 
União Internacional para a Proteção dos Cultivares (UPOV), bem 
como os tratados bilaterais de livre comércio (Diaz, 2011, p. 28). 

 

Após a década de 1970, o neoliberalismo ascendeu favorecendo 

estratégias de livre comércio. Esse novo arranjo internacional levou a um 

grande acordo comercial, em 1994, com a criação da Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Nesse acordo, a propriedade intelectual foi fortalecida pelo 

acordo TRIPS (em inglês: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights, em português: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 
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Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), colocando um problema 

central para os defensores do liberalismo tradicional: a liberdade de comércio 

passa, cada vez mais, a ser atrelada às novas formas de monopólio, em 

particular, a propriedade intelectual. Na América Latina, após o acordo da 

OMC, começam a ser firmados acordos bilaterais de comércio, sobretudo com 

os Estados Unidos1, acordos estes que vêm com cláusulas ainda mais restritas 

de propriedade intelectual ainda mais rigorosas do que as listadas no acordo 

da OMC, chamadas TRIPS-plus (Menezes, 2014; Díaz, 2008). 

Para investigar essa questão, a presente pesquisa propõe analisar a 

posição dos principais think tanks liberais da América Latina no que concerne à 

propriedade intelectual, buscando elementos para analisar o paradoxo 

contemporâneo de inclusão de cláusulas restritivas de propriedade intelectual 

nos tratados contemporâneos de comércio. 

 

Breve descrição dos objetivos e metas 

Objetivos gerais: 

 

- Identificar as opiniões dos think tanks listados com relação à propriedade 

intelectual, com ênfase sobre a relação à presença de cláusulas de 

propriedade intelectual em acordos de livre comércio 

 

                                                           
1 1994 NAFTA – México; 2003 TLC Chile-EUA; 2004 Dominican Republic–Central America Free Trade 
Agreement (CAFTADR); 2006 TLC Colômbia – EUA; 2006 TLC Peru – EUA; 2012 TLC Panamá - EUA 
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Metas: 

- Fazer uma revisão bibliográfica sobre think tanks, em especial think tanks 

liberais. 

- Construir um banco de dados com os principais think tanks liberais da 

América Latina. 

- Sistematizar informações básicas sobre essas instituições, tais como ano de 

fundação, objetivos, fonte de financiamento, número de pessoas envolvidas, 

estrutura física, sede, etc. 

- Sistematizar a posição dessas instituições sobre propriedade intelectual, em 

particular a recente inclusão de cláusulas de propriedade intelectual em 

acordos de comércio.  

 

Metodologia 

Para analisar a posição dos think tanks liberais com relação à propriedade 

intelectual, em particular no que concerne à presença de cláusulas pró-

propriedade intelectual nos acordos de comércio contemporâneos, 

trabalharemos com todos os think thanks liberais da América do Sul e Central 

listados no índex “Global go to Think Tank index report” como nossa instância 

empírica. Esse index visa a identificar, anualmente, os principais think tanks do 

mundo por região e tema. A listagem é organizada pela Universidade da 

Pensilvânia, nos Estados Unidos, sob a coordenação de James G. McGann.  
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A partir de um levantamento prévio, foram selecionados da listagem de 

2016, os seguintes Think Tanks: 

Nome Sigla País de origem Posição no índex 

Centro de Divlugacion 
Conocimiento Economico para 

la Libertad 

 

CEDICE 

 

Venezuela 

 

10 

Intituto Libertad y Democracia  

ILD 

 

Peru 

 

24 

Libertad y Desarollo Lyd Chile 29 

Fundacion Libertad - Argentina 33 

Instituto Millenium - Brasil 34 

Fundación Jaime Guzmán FJG Chile 35 

Fundación Milenio - Bolívia 46 

Fórum da Liberdade - Brasil 70 

Fundación Democracia y 
Libertad 

- Peru 72 

Instituto Liberdade do Rio 
Grande do Sul 

- Brasil 73 

Instituto Politico para la 
Libertad 

- Peru 74 

Libertad y Progreso - Argentina 85 

 

A primeira etapa da pesquisa empírica será sistematizar mais 

informações sobre esses think tanks para a construção de um banco de dados 

mais completos sobre essas instituições, tais como ano de fundação, objetivos, 

fonte de financiamento, número de pessoas envolvidas, estrutura física, sede 

etc.  
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A segunda etapa consistir na realização de um levantamento sistemático 

sobre a posição desses Think Tanks com relação à propriedade intelectual em 

geral, e às cláusulas de propriedade intelectual presentes nos acordos de livre 

comércio contemporâneos, em particular. Para tanto, realizarei uma pesquisa 

nos sites oficiais dessas instituições, buscando documentos (tais como 

relatórios, estudos, artigos avulsos entre outros) que contenham a posição 

formal do Think Tank sobre o assunto. Caso a pesquisa não encontre dados 

satisfatórios, tentaremos aplicar um questionário online sobre o tema da 

relação entre livre comércio e propriedade intelectual com os presidentes ou 

diretores dessas instituições.  

 

Cronograma 

Ação/mês ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17

Levantamento Bibliográfico

Leitura dos textos e síntese

Aplicação dos questionários

Levantamento de documentações

Relatório parcial (28/2)

Reconstrução da história dos think tanks

Sistematização da posição dos think tanks

Relatório final (31/8)  
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