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Qual a diferença entre 

Descoberta,

Ideia
e

Invenção
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Descobertas

Tudo que é 
encontrado na 
natureza que já             
estava lá, 

sem intervenção do homem

ou seja,                     
é a revelação                   
daquilo que já existia, 
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Por não serem fruto da atividade 
inventiva do homem, as descobertas 
não são passíveis de proteção no Brasil

Getty Images

Descobertas
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Invenção 
Descoberta
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Resultado dos atos do engenho humano para
criar uma nova TECNOLOGIA, PROCESSO ou
OBJETO, ou transformar algo descoberto na

Invenção

natureza,  de modo a gerar 
uma solução técnica que   

atenda a um problema 
técnico específico....
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Mas, a transformação de algo
descoberto na natureza,                       
que gere uma solução técnica,  

Exemplo:

que atenda a um                         
problema técnico específico, pode ser 
protegido por PATENTE

© Deborah Portilho  2005-2018

Invenção “Descoberta”
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Um couro ecológico, feito de restos de uva 
deixados da vinificação, foi um dos vencedores 
este mês do prêmio Global Change Award da 
Fundação H & M, em Estocolmo, na Suécia.

A novidade, que dispensa a morte de animais 
para fabricação de couro, foi criada na Itália e 
ganhou mais de 1 milhão de reais pelo primeiro 
prêmio.

O couro é processado sem produtos químicos e 
ainda reduz o desperdício dos restos do vinho.

http://www.sonoticiaboa.com.br/2017/04/29/couro-ecologico-feito-com-restos-de-vinho-
premio-internacional/
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Uso da Fibra de Abacaxi na MODAUso da Fibra de Abacaxi na MODAUso da Fibra de Abacaxi na MODAUso da Fibra de Abacaxi na MODA
A nova descoberta na 
Indústria da Moda foi feita 
pela espanhola Carmen 
Hijosa, fundadora da marca 
“Ananas Anam”. 

Fonte: http://natelinha.ne10.uol.com.br/mulher/2015/05/06/couro-de-
abacaxi-e-a-nova-descoberta-entre-os-tecidos-sustentaveis-88585.php

Ela descobriu que as fibras 
das folhas do abacaxi podem 
ser transformadas em um 
tecido sustentável para 
substituir o couro tradicional.

© Deborah Portilho  2005-2018

http://www.revistaecologica.com/tecido-feito-de-fibras-de-abacaxi-pode-substituir-o-couro/
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Por serem concepções 
puramente abstratas, 

NÃONÃONÃONÃO podem ser protegidas!

as ideias
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Invenção Ideia 
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http://business.financialpost.com/2013/04/08/tanya-heath-custom-heel-shoe-
deal-turns-out-to-be-too-rich-for-dragon/
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E este?
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Mas a materialização de uma ideia, de 
forma criativa e original, pode ser protegida! 

Não por patente, mas de outras formas, sim!

Garrafas “vestidas” por Designers
© Deborah Portilho  2005-2018

Absolut Vodka Swarovski Crystals 
Edition Bottle by Philipp Plein

(2010)

Absolut Vodka Rock 
Edition Bottle Leather  
and studs design,                                     
created by 
Natalia Brilli
(2009)

Absolut Denim Edition Bottle by 
Brooklyn based denim designer 

Loren Cronk
(2013)

Outras garrafas “vestidas” por Designers
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Ambas empresas aproveitam o aumento do movimento pré-copa, seus atletas de
ponta e o aquecimento do mercado neste ano e lançaram suas novidades, pelo
menos é o que se pensa. A chuteira Nike Magista já esta disponível no mercado,
enquanto a Adidas PrimeKnit FS sequer chegou as lojas.

Ai vem a pergunta: Nike ou Adidas, quem copiou quem? A Adidas diz que seu
produto estará disponível no fim do ano, e isto de certa forma mostra um certo
desespero da marca alemã (Adidas) em antecipar-se à possíveis acusações de
copia, uma vez que não divulgando esta foto agora, a marca poderia ser taxada ter
feito a copia do produto da concorrente.

© Deborah Portilho  2005-2018
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E a Adidas não deixou barato. Assim como a Nike, 
que divulgou as primeiras imagens da chuteira 
Magista, a empresa alemã lançou também a sua 
versão de chuteira de cano alto: a Primeknit FS.               
E fez questão de provocar os rivais.

O lançamento da chuteira de cano alto da Adidas foi 
realizado em seu site oficial horas antes do anúncio 
da rival Nike - que teria copiado a ideia, de acordo 
com os alemães. A marca americana, no entanto, 
apresentou um produto acabado, enquanto os 
europeus divulgaram fotos de um protótipo.

https://gq.globo.com/Essa-e-nossa/noticia/2014/03/adidas-da-o-troco-e-tambem-
apresenta-sua-chuteira-de-cano-alto.html
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Tendência  
e

Inspiração

Qual a diferença entre 
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De acordo com Erika Palomino, “as tendências são 
o denominador comum da moda” e elas surgem a 
partir de pesquisas feitas pelos “birôs de estilo”. 

Esses birôs são empresas especializadas em 
pesquisas de tendências, que buscam quais cores e 
materiais vão estar mais acessíveis no mercado, 
definindo estampas, padronagens e tipos de tecidos 
até a modelagem e o estilo do próximo(s) ano(s). 

Tendência

PALOMINO, Erika. A moda. 4ª ed. São Paulo: Publifolha, 2013 (Folha Explica). p.36-7.
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Esses materiais e informações são disponibilizados 
mediante assinatura, como no caso da empresa 
internacional de serviços online, análise de tendências e 
novidades da indústria e do comércio da moda e do 
design, WGSN (Worth Global Style Network)*, líder mundial 
no segmento, com mais de 200 equipes de profissionais e 
escritórios nas principais capitais do mundo.

Segundo Erika Palomino, [o]s birôs, abrasileiramento 
de bureaux, apareceram na França durante os anos 
1960, com a industrialização trazida pelo prêt-à-
porter, e há quem garanta que essa profissionalização 
deu aos franceses a liderança na moda internacional.

*<http://www.wgsn.com/pt/>

PALOMINO, Erika. A moda. 4ª ed. São Paulo: Publifolha, 2013 (Folha Explica). p.36-7.
© Deborah Portilho  2005-2018

Bureaux de TENDÊNCIAS
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Cahiers de Tendance PECLERS
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© Thays Leite Toschi - 2015
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Inspiração 

Fonte da imagem: <http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2014/07/icone-da-beleza-e-da-
rebeldia-marlon-brando-morreu-ha-dez-anos.html>
Fonte da imagem “Vogue, Model wearing Dior by Yves Saint Laurent leather jacket, 1960”: 
<http://www.shrimptoncouture.com/blogs/curate/12886513-beyond-rebellion> © Deborah Portilho  2005-2018

Inspiração da designer Danielle Gandarillas

na topografia do Rio de Janeiro: 

“anéis topográficos”

© Deborah Portilho  2005-2018

Fonte da imagem: , http://www.thefashionspot.com/buzz-news/latest-news/175669-i-
guess-you-should-watch-this-choupette-video/>

Sapatilha da coleção de 
Lagerfeld para Melissa

Inspiração de 
Karl Lagerfeld em sua 

gata Choupette
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http://glamurama.uol.com.br/pedraria-21646/
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Cópia ou Inspiração?!

Original – Carla Amorim
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MOOD BOARD
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MOOD BOARD
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MOOD BOARD
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Releitura
e

Homenagem/ 
Tributo

Qual a diferença entre 
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“Assim como existem diversas interpretações 
de uma obra de arte, existem diversas 
possibilidades de releituras dessa obra. [...]

Releitura

(continua)

Reler uma obra é totalmente diferente de 
apenas reproduzi-la, pois é preciso interpretar
bem aquilo que se vê e exercitar a criatividade.
Ao recriar uma obra não é necessário 
empregar a mesma técnica usada pelo artista 
na obra original.” 

© Deborah Portilho  2005-2018

“Na releitura de uma pintura podemos utilizar 
outras formas de expressão artística como o 
desenho, a escultura, a fotografia ou a 
colagem. 

Vânia Myrrha é arquiteta, professora de História da Arte, da Arquitetura e 
do Design. Doutoranda em Design na Universidade do Estado de Minas 
Gerais. Mestre em Arquitetura e Urbanismo – UFMG. Especialista em 
História da Arte pela PUC Minas. Especialista em Arte Contemporânea 
pelo IEC – Instituto de Educação Continuada – PUC Minas.

MYRRHA, Vânia. O que é Releitura?  Disponível em: 
<https://coresematizes.wordpress.com/2009/07/16/o-que-e-releitura/>

O mais importante é criar algo novo que 
mantem [sic] um elo com a fonte que serviu de 
inspiração.” [...]

© Deborah Portilho  2005-2018

Almoço na Relva de Picasso 
(Releitura da obra de Manet)

Almoço na Relva –
Édouard Manet                            

Museu d'Orsay, Paris (sec. XIX)

http://www.camilomarcelino.com/persona
gens/relva.htm
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“Em síntese, a obra derivada poderia ser 
definida como uma transformação criativa, 
dotada de originalidade relativa, que incorpora 
a obra preexistente e que, justamente por 
isso, depende de autorização do autor da obra 
originária; e, por ser considerada uma nova 
obra, goza de proteção tal qual a primígena.”

Obra Derivada

PORTILHO, Deborah. A propriedade intelectual na indústria da modaA propriedade intelectual na indústria da modaA propriedade intelectual na indústria da modaA propriedade intelectual na indústria da moda: formas de proteção e 
modalidades de infração. 330f. il. Dissertação. (2015). Programa de Mestrado Profissional 
em Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento da Academia do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI). Rio de Janeiro: INPI. No prelo 
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Releitura da Mona Lisa por 
Andy Warhol

© Deborah Portilho  2005-2018

Releitura da Mona Lisa 
por Fernando Botero e por Romero Britto © Deborah Portilho  2005-2018

“Peanut Butter and Jelly” Mona Lisa por Vik Muniz
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E estas?
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Releitura / Homenagem                

Mark Rothko
por

John Galliano
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Releitura / Homenagem                

Warhol 
por

Ungaro
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É importante observar que diferenciamos aqui as 
inspirações das releituras com base no 
seguinte critério: 

• se a obra de arte pode ser reconhecida na nova 
criação, então ela é mais do que uma simples 
inspiração: 

ou se trata de uma homenagem, ou de uma infração. 

No primeiro caso, não apenas o homenageado, mas o 
público em geral, deve tomar conhecimento de que a 
obra foi inspirada em trabalho alheio e, para que ela 
não constitua uma infração, é necessária a 
autorização do homenageado, ou seja, do autor da 
obra originária.
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Nesse sentido, é preciso ter em mente que a ninguém –
nem aos muito famosos e prestigiados – é dado o 
direito de copiar, reler ou transformar obra alheia, ainda 
que a título de homenagem, sem a devida autorização 
do autor da obra originária. 
Por fim, a respeito das inúmeras releituras de obras de 
arte que já foram feitas na moda, vale ressaltar que 
nada foi encontrado em nossas pesquisas sobre 
possíveis autorizações dos autores ou de seus 
herdeiros. De  qualquer modo, mesmo que tais 
releituras/transformações não tenham sido 
questionados por quem de direito, isso não significa que 
eles não poderiam ter feito tal questionamento, 
inclusive judicialmente.

© Deborah Portilho  2005-2018

Independentemente de como esse uso
seja classificado no universo da moda             

– inspiração, releitura e/ou homenagem –, 

“obra derivada”, 
pois se trata de uma transformação 

criativa, autônoma e com individualidade, 
e incorpora a obra preexistente,                     

sem, contudo, reproduzi-la. 

o importante é que, em termos jurídicos, 
ele pode ser considerado uma

© Deborah Portilho  2005-2018

YSL
“Tributo a Mondrian”

Obra originária 
de Piet Mondrian
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Entretanto, especificamente com relação 
ao exemplo do vestido de YSL,                         

como não se tem notícia de uma                               
possível autorização                                        

dos herdeiros de Mondrian para a 
adaptação da obra por Saint Laurent 
(conforme previsto pelo art. 29, III, da 

nossa LDA), entendemos que esse vestido 
– para efeitos da lei brasileira –

seria classificado como uma 

“obra derivada sem autorização”.
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“Porém, nesse caso, a falta de autorização 
do autor da obra originária retiraria da nova 
obra a proteção a que uma obra derivada 
autorizada faria jus. Nesse sentido, cabe 
observar que, como não se tem notícia de 
qualquer doutrina ou decisão judicial sobre 
o assunto, este é um exercício interpretativo 
pessoal desta autora.”

PORTILHO, Deborah. A propriedade intelectual na indústria da modaA propriedade intelectual na indústria da modaA propriedade intelectual na indústria da modaA propriedade intelectual na indústria da moda: formas de proteção e 
modalidades de infração. 330f. il. Dissertação. (2015). Programa de Mestrado Profissional 
em Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento da Academia do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI). Rio de Janeiro: INPI. No prelo 
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Homenagem/ 
Releitura

e
Homenagem/ 

Tributo

Qual a diferença entre 
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“Expressão ou ato público como 
mostra de admiração e respeito 

por alguém; homenagemhomenagemhomenagemhomenagem”

Tributo

Dicionário eletrônico HOUAISS

© Deborah Portilho  2005-2018

MATISSE + SAINT-LAURENT: O estilista que mais prestou homenagens às 
artes plásticas certamente foi Yves Saint-Laurent. Estes vestidos são 

estampados com formas e coloridos típicos da obra de Henri Matisse. Os 
quadros La Gerbe e L’Escargot, ambos de 1953, estão aqui para provar.
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Christina Aguilera vestida com modelo Alexander McQueen 
Tributo a Michael Jackson

Homenagem/Tributo
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Beyoncé at the Super Bowl 
Half Time Show. CREDIT: REX

http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/beyonce-pays-tribute-to-michael-jackson-with-
her-dsquared2-super/

© Deborah Portilho  2005-2018

http://www.dazeddigital.com/fashion/gallery/21252/4/gucci-aw16

David Bowie/Gucci AW16David Bowie/Gucci AW16David Bowie/Gucci AW16David Bowie/Gucci AW16via dezeen.com/Courtesy of Gucci
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São inúmeras as homenagens dos estilistas às 
artes. O que difere o tipo de homenagem feito 
por YSL a diferentes pintores daquela feita por 
McQueen para Michael Jackson é que a primeira  
- a homenagem que parte de obras de arte para 
se transformar em roupas - é uma releitura, uma 
obra derivada, i.e., uma nova forma de 
interpretação de uma obra de arte, enquanto                 
a homenagem/tributo retrata um tipo de 
vestimenta ou característica do homenageado. 

Homenagem / Releitura
Homenagem / Tributo
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E essas a 
seguir
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Criação de Criação de Criação de Criação de Albert Kriemler Albert Kriemler Albert Kriemler Albert Kriemler inspiradainspiradainspiradainspirada em em em em MonetMonetMonetMonet

Fonte da imagem:<https://bibliobelas.wordpress.com/2011/07/12/35-roupas-inspiradas-
nas-artes-plasticas-modaarte/>

Nenúfares de Claude Monet 

Modelo com vestido da 
coleção de 2009 da grife 
Akris, criada por Kriemler
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Como se verifica, a inspiração pode partir de 
qualquer fonte e é o grau de semelhança que ela 
mantém com sua fonte, bem como a existência ou 
não de uma autorização que vão determinar se a 
nova criação constitui apenas inspiração, 
homenagem, releitura ou uma infração.

A criação de Albert Kriemler ilustra essa diferença 
que estabelecemos, pois (na minha opinião) 
nãonãonãonão se trata de uma releitura de uma obra nem 
necessariamente de uma homenagem e, por certo, 
não de uma infração. 

© Deborah Portilho  2005-2018

YayoiYayoiYayoiYayoi KusamaKusamaKusamaKusama

E esta?
“Collab”
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https://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,dolce-e-gabbana-cria-vestido-
inspirado-em-obra-de-romero-britto,70002275444?fbclid=IwAR1AF9DBdIAd-
M34oA12MkqRTRIKFamxg3U-jsXP3gXKTZ2OU2xVJ6syKBc
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O vestido da Alta Moda 
Dolce & Gabbana, que traz estampa 
inspirada na obra de Romero Britto 

Foto: Cortesia Dolce & Gabbana

© Deborah Portilho  2005-2018

E o exemplo               
a  seguir,              

poderia ser 
considerado 
homenagem
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“Nike Pro Tattoo Tech”                          
baseada em estampas gráficas 

nas cores preto e branco.

http://fashionistasporlei.com/?p=583
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http://www.tattoo.com/blog/nike-pulls-tattoo-
inspired-sportwear

© Deborah Portilho  2005-2018http://fashionistasporlei.com/?p=583

“Nike Pro Tattoo Tech”                          

baseada em estampas gráficas nas cores P&B

(...) caus[ou] indignação de algumas pessoas na 
Nova Zelândia e Austrália, sob o pretexto que a 
estampa seria extremamente semelhante à 
tatuagem Samoa, a qual é de uso exclusivo dos 
homens da cultura local. 

A Nike se defendeu argumentando que “A coleção Nike Pro Tattoo
Tech foi inspirada em tatuagens gráficas. Pedimos desculpas a 
qualquer um que vê este projeto como insensível a qualquer 
cultura específica. Nenhuma ofensa foi intencional”.

O protesto (...) alega que 
as peças são ofensivas, 
já que utilizadas em 
artefatos femininos (...)

© Deborah Portilho  2005-2018

Riscos envolvendo o uso de ECT na indústriaRiscos envolvendo o uso de ECT na indústriaRiscos envolvendo o uso de ECT na indústriaRiscos envolvendo o uso de ECT na indústria

CF CF CF CF ---- Art.Art.Art.Art. 216.216.216.216. Constituem patrimônio cultural patrimônio cultural patrimônio cultural patrimônio cultural 
brasileirobrasileirobrasileirobrasileiro os bens de natureza material e bens de natureza material e bens de natureza material e bens de natureza material e imaterialimaterialimaterialimaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem:

© Sonia Maria D’Elboux © Sonia Maria D’Elboux © Sonia Maria D’Elboux © Sonia Maria D’Elboux ---- 2015201520152015

(...)

§ 4º4º4º4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão 
punidos, na forma da leipunidos, na forma da leipunidos, na forma da leipunidos, na forma da lei.
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Reprodução/
Cópia,

Imitação
e

Plágio

Qual a diferença entre 
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Ato de REPRODUZIR
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Imitação
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Imitação
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http://extra.globo.com/noticias/economia/artista-acusa-renner-de-plagio-por-estampar-
blusas-com-ilustracao-feita-por-ela-18019891.html

Plágio

© Deborah Portilho  2005-2018

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/11/renner-retira-pecas-
apos-acusacao-de-plagio-de-desenho-de-frida-kahlo.html
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http://www.sassybella.com/2008/02/marc-jacobs-takes-inspiration-from-swedish-villagers/

Inspiração?!

© Deborah Portilho  2005-2018

Pré outono-inverno 2016/17 da Chanel

http://www.lilianpacce.com.br/moda/chanel-e-acusada-de-plagio-e-reconhece/

© Deborah Portilho  2005-2018 © Deborah Portilho  2005-2018

E esta ?     
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image: 
https://www.innerfidelity.com/images/styles/600_wide/public/150320_Blog_DolceVsDuqu
e_Photo_Main.jpg?itok=C3D9RC9G
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12 DE ABRIL DE 2016

Sócio Pedro Fida assessorou a artista e fotógrafa colombiana 
Adriana Duque em caso de violação de direitos autorais 
envolvendo a empresa Dolce & Gabbana.

Tratou-se de um caso internacional envolvendo direitos autorais 
em diversas jurisdições, que resultou em acordo confidencial entre 
as partes.

http://www.bicharaemotta.com.br/adriana_duque/ © Deborah Portilho  2005-2018

E esta ?     

PARÓDIA!
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1. MARCAS - Proteção

3.a. Ceder

2. Principais Direitos Assegurados

Sumário

3.b. Licenciar 

3.  Outros Direitos

3.b. Zelar 

5.  Perda dos Direitos

4.  Direito de Zelar v. Liberdade de 
Expressão

6. Principais Funções das Marcas

© Deborah Portilho  2005-2018

7.c.3.  Quanto à Distintividade

7.c.2.  Quanto à Forma de Apresentação
7.c.1  Quanto à Natureza

7.a. Classificação das Marcas Tradicionais
7. Marcas Tradicionais

7.b. Espectro de Distintividade
7.c. Novidade Relativa

8. Dois requisitos fundamentais 
para alguns tipos de proteção

8.a. Distintividade
8.b. Não funcionalidade
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9. Trade Dress

10.a. Não visuais
10. Marcas não tradicionais

10.b. Visuais (não registráveis no Brasil)
10.c. Visuais (passíveis de registro)

10.c.3.  “Pattern Marks” (como figurativa)

10.c.2.  Marcas Texturizadas (como figurativa)

10.c.1  Tridimensionais (3D)

10.c.4.  Marcas de Posição (como figurativa)
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1. Proteção

© Deborah Portilho  2005-2018

Marca Depositada

 expectativaexpectativaexpectativaexpectativa de direito

Marca Registrada

 direito adquiridoadquiridoadquiridoadquirido

≠≠≠≠
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“First to file system”

© Deborah Portilho  2005-2018

A propriedade da marca no Brasil:

Marca Registrada

 é adquirida pelo registro  
validamente expedido pelo INPI 

(art. 129 da LPI)

 é assegurada pela  
Constituição Federal 
(Art. 5º,                       
incisos XXII e XXIX) 
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2. Principais Direitos 
Assegurados pelo Registro

© Deborah Portilho  2005-2018

 direito de impedir terceiros                  
não autorizados a usar marca 
igual ou semelhante, suscetível                     
de causar confusão ou                    
associação com a marca 
anteriormente registrada.

 uso exclusivo em                                        
todo o território nacional

© Deborah Portilho  2005-2018

 Uma vez concedido o registro ele                       
vigora pelo prazo de 10 anos, o qual                   
pode ser prorrogado, indefinidamente,                                     
por períodos iguais e sucessivos.

Tempo de Vigência do Registro

© Deborah Portilho  2005-2018

3.a. Ceder o pedido ou o registro

3.b. Licenciar o uso da marca

3.c. Zelar pela integridade material                   
ou reputação da marca

3. Outros Direitos 
assegurados ao Titular e 
ao Depositante (art. 130)
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https://wwd.com/business-news/financial/michael-kors-brings-versace-on-board-for-2-1-
billion-1202841967/

© Deborah Portilho  2005-2018 © Deborah Portilho  2005-2018
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ZelarZelarZelarZelar pela integridade material ou 
reputação da Marca

© Deborah Portilho  2005-2018

Diluição por Maculação reconhecida
na PolôniaPolôniaPolôniaPolônia
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Repressão à  
Liberdade de Expressão

Direito de zelar pela 
integridade material                   

ou reputação da marca

x

4.

© Deborah Portilho  2005-2018

Liberdade de 
Expressão
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Liberdade de ExpressãoLiberdade de ExpressãoLiberdade de ExpressãoLiberdade de Expressão
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Uso COMERCIAL

© Deborah Portilho  2005-2018

Mas, qual o risco de não se
registrar a marca?

© Deborah Portilho  2005-2018

Loja A Marisa de Bagé há 46 anos na cidade 

(desde 1965), sem registro da marca no INPI

30/12/2011

Exemplo de consequência da
falta de registro
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http://www.jornalminuano.com.br/noticia.php?id=72744&data=&volta=1

© Deborah Portilho  2005-2018
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5. Perda dos Direitos
sobre o

Registro da Marca
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O registro da marca extingue-se (Art. 142 da LPI ): 

I – pela expiração do prazo de vigência                             
(falta de prorrogação no prazo de 10 anos); 

II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial  
em relação aos produtos ou serviços  
assinalados pela marca; 

III – pela caducidade (falta de uso da marca por 
mais de cinco anos); 

IV – por falta de procuração no caso de titular 
estrangeiro 

Perda dos Direitos
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A Caducidade                            
dos Registros de Marca

© Deborah Portilho  2005-2018

1. Quando o uso da marca não tiver sido iniciado no 
Brasil até o final do 5º ano de vigência do registro, ou

2. quando o uso da marca tiver sido interrompido por 
mais de 5 anos consecutivos, ou, ainda,

Em que condições a
caducidade é verificada?

3. se a marca tiver sido usada com modificação que 
implique alteração de seu caráter distintivo original, 
tal como constante do certificado de registro.

© Deborah Portilho  2005-2018

“Alteração do caráter distintivo original”?

© Deborah Portilho  2005-2018

E estas?
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Portanto,
a marca tem que 
ser usada exatamente

inclusive com relação                           
às cores e à fonte das letras

na mesma forma como                           
foi depositada/ registrada,

© Deborah Portilho  2005-2018

© Deborah Portilho  2005-2018 © Deborah Portilho  2005-2018

Magazine
ou

Confecções?
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6. Quais as principais 
funções da  
Marca 
para a PI
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Identificar os produtos e/ou 
serviços  de uma 
determinada empresa

os distinguir 
daqueles de 
seus 
concorrentes

e

© Deborah Portilho  2005-2018

De que 
forma(s)

© Deborah Portilho  2005-2018
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7. Marcas

Tradicionais
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De acordo com a Lei da 
Propriedade Industrial (LPI), 
apenas os sinais distintivos
que sejam

e que não estejam compreendidos 
nas proibições legais podem ser 
registrados como marca

visualmente perceptíveis
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7.a.1. Natureza

7.a.2. Forma de Apresentação

Quanto à:

7.a.3. Distintividade 

7.a. Classificação das                      
Marcas

© Deborah Portilho  2005-2018

1. Marcas de Produto

2. Marcas de Serviço

3. Marcas Coletivas

4. Marcas de Certificação

7.a.1. Classificação das Marcas 
Tradicionais quanto à Natureza

© Deborah Portilho  2005-2018

1. Marcas Nominativas
2. Marcas Figurativas

3. Marcas Mistas

7.a.2. Classificação das                           
Marcas Tradicionais  
Quanto à
Forma de Apresentação

© Deborah Portilho  2005-2018

Nominativas:

Figurativas:

VALENTINO ZOOMP VANS

Mistas:
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Se a marca mista protege 
tanto o nome quanto
a estilização da fonte, 
por que é importante 
depositar a marca                     

nas formas                           
nominativa e mista

© Deborah Portilho  2005-2018

© Deborah Portilho  2005-2018

Se as cores vão variar,                             
é aconselhável depositar em P&B, 
ou em todas as cores utilizadas

© Deborah Portilho  2005-2018

Diferença entre

SímboloSímboloSímboloSímbolo

e “Logomarca”e “Logomarca”e “Logomarca”e “Logomarca”

LogotipoLogotipoLogotipoLogotipo
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1. Fantasiosas
2. Arbitrárias

Evocativas ou Sugestivas               
(por associação de ideias)

4. Descritivas
5. Termos Genéricos e Técnicos

Evocativas ou Sugestivas (formadas          
a partir de termos de uso comum)

7.a.3. Classificação das Marcas  
quanto à Distintividade

3a.

3b.

© Deborah Portilho  2005-2018

1. Fantasiosas

© Deborah Portilho  2005-2018

2. Arbitrárias
Significado literal Uso como MarcaPalavra/                  

Marca 

© Deborah Portilho  2005-2018

2. Arbitrárias
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3a. Evocativas ou 
Sugestivas    

(por associação de ideias)

© Deborah Portilho  2005-2018

3b. Evocativas ou Sugestivas
(formadas a partir de termos/radicais de 

uso comum no segmento)

© Deborah Portilho  2005-2018

4. Marcas Descritivas
(descrevem a finalidade ou uma 

característica do produto/serviço)

© Deborah Portilho  2005-2018

5. Termos Técnicos e Genéricos
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Marcas formadas a partir de sufixos comumente 
empregados na formação de palavras que 

identificam gênero de estabelecimento

© Deborah Portilho  2005-2018 © Deborah Portilho  2005-2018

7.b. Espectro de Distintividade 
(versão D.Portilho) 
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Espectro de 
Distintividade 

DP

© Deborah Portilho – 2010 - 2018 © Deborah Portilho  2005-2018

7.c. Novidade Relativa
(o mesmo nome/marca para produtos/serviços distintos)

© Deborah Portilho  2005-2018

8. Dois requisitos 
fundamentais 
para alguns 
tipos de 
proteção...

© Deborah Portilho  2005-2018

... particularmente 
para as 

Marcas 3D,                     
de Posição e o

Trade Dress
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8.a. Distintividade

8.b. Não Funcionalidade
(dissociada de efeito técnico)

8.a.i. – Inerente

8.a.ii. – Adquirida 
(“Secondary Meaning”)

8. Dois Requisitos 
Fundamentais:

© Deborah Portilho  2005-2018Fonte da imagem: http://www.spstudio.it/pubblicita-autobus/

8.a. Distintividade

© Deborah Portilho  2005-2018

Formas sem distintividade, 
de uso comum para perfumes

Não Protegíveis
© Deborah Portilho  2005-2018

8.a.i. Distintividade Inerente

Protegíveis
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8.a.ii.  Distintividade Adquirida

Protegíveis
© Deborah Portilho  2005-2018Fonte da imagem: http://www.flaviadalla.com.br/portfolio/protecao-ao-trade-dress/

8.b.
Não Funcionalidade

© Deborah Portilho  2005-2018

A forma que  “não pode ser                     
dissociada do ‘efeito técnico’”                      

é aquela que desempenha uma função,

8.b. Não Funcionalidade             
(dissociada de Efeito Técnico)

ou seja, que é simplesmente funcional
e não meramente decorativa
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Uma característica de um produto não 
pode ser “dissociada de seu efeito 
técnico” se ela: 

(1) for essencial para o propósito ou uso
do produto, ou seja, se ela for 
funcional:

(2)essa característica afetar o  
custo ou a qualidade do produto

ou se



© Deborah Portilho  2005-2018

Funcional   x Não Funcional
(com efeito técnico) (decorativo)

© Deborah Portilho  2005-2018

E esses objetos/formas são funcionais?

Não Protegível Protegível

© Deborah Portilho  2005-2018 © Deborah Portilho  2005-2018

9. “Trade Dress”

IDENTIDADE VISUAL E 
SENSORIAL

de produtos e de serviços 
passível de proteção defensiva

e, por vezes, também preventiva
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“Trade Dress”

Propaganda da Young & Rubicam

© Deborah Portilho  2005-2018

“Trade Dress”

© Deborah Portilho  2005-2018

Trade Dress é um termo jurídico que pode                   
ser traduzido como a roupagem, aparência 

física, imagem total ou, preferencialmente, a        
“identidade visual e sensorial”

de produtos e de serviços.

Quando essa identidade é muito distintiva, a 
ponto de permitir o reconhecimento do produto 
ou do serviço pelo consumidor, mesmo sem a 

presença da marca escrita (nome) ou de 
qualquer outro símbolo, ela é passível de 

proteção.

9. “Trade Dress”
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Essa proteção pode ser preventiva ou
repressiva, i.e., algumas das 
características que compõem o “trade 
dress” / identidade visual do produto ou 
serviço podem ser registradas como 
marca e/ou como desenho industrial, ou 
seu uso indevido pode simplesmente ser 
combatido por meio de uma ação de 
concorrência desleal.
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“Stephen Ladas lecionava em seu extenso livro 
sobre os aspectos comuns à Propriedade 
Intelectual nos vários países do mundo [1] que o 
“trade dress” pode ser protegido:

1) pelo direito autoral, quando a criação for 
artística e original. 

2) através do desenho industrial, caso a criação 
possua as características para ser protegida 
por este instituto.

3) através da proteção marcária, se dentre as 
marcas passíveis de registro em determinado 
país abranger marcas mistas e tridimensionais. 

4) através da concorrência desleal, quando a 
imitação gerar engano ou confusão ao público.”

[1] LADAS, Stephen, Patents, Trademarks and Related Rigts. Cambridge: 
Harvard University Press, 1975 p. 1709. “Imitation of Shape of Products”                 
in BARBOSA, Denis Borges, Apresentação em PPT Semiologia e PI, 
2010 . © Deborah Portilho  2005-2018

A possibilidade de proteção do 
‘Trade Dress’ é 

diretamente proporcional

sem necessidade da 
presença da Marca

(do nome do produto/serviço).

Lembrem-se:

à capacidade de o 
produto/serviço                      

poder ser identificado, 

© Deborah Portilho  2005-2018

10. Marcas 
Não 
Tradicionais
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No Brasil, NÃO existe previsão legal
para o registro da maioria das marcas 

classificadas como  
“Não Tradicionais” ou “Não 

Convencionais”.
Não obstante, algumas delas podem 

ser registradas aqui como marcas 
figurativas, mistas e tridimensionais.
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Tipos de Marcas                 
Não Tradicionais

NÃO 
VISUAIS VISUAIS

© Deborah Portilho  2005-2018

10.a. NÃO VISUAIS

 Sonoras

 Olfativas 

 Gustativas

 Táteis

© Deborah Portilho  2005-2018

Registro do“Plim Plim” da 
Globo nos EUA (USPTO)

Marca Sonora 
(registrada nos EUA)

© Deborah Portilho  2005-2018

Marca Olfativa 
(registrada nos EUA)

“BUBBLE GUM SCENT FOR SANDALS”
Titular: Grendene
Reg. 4754435 em junho de 2015



© Deborah Portilho  2005-2018

Fragrâncias que possuam uma “utilidade”, 
tal como os perfumes, são consideradas 
“funcionais” e, portanto, NÃO podem ser 
registradas como marcas olfativas, nem 
mesmo nos países onde esse tipo de                
marca é aceito.

Marcas Olfativas

© Deborah Portilho  2005-2018

Marca Tátil

© Deborah Portilho  2005-2018

10.b.VISUAIS

 “Single Color Marks”
 Hologramas
 “Motion Marks”
 Marcas Gestuais
 Marcas Multimídia
 Layout de Estabelecimentos

(não registráveis 
no Brasil)

© Deborah Portilho  2005-2018

Color
Marks

Single 
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“Color Trademark”

A cor AMARELO CANÁRIO
é marca registrada                          

da 3M nos EUA
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“Tiffany Blue is protected as a color trademark by 
Tiffany & Co. in some jurisdictions, 

including the U.S. 

http://namedropping.wordpress.com/tag/tiffany-blue/

The turquoise color is produced as 
a private custom color by Pantone, 

with PMS number 1837 
(the year of Tiffany’s foundation).”

© Deborah Portilho  2005-2018

Hologramas

© Deborah Portilho  2005-2018

U.S. Reg. 2793439:  the Lamborghini 
moving image trademark for car 
doors opening and turning upward

Lamborghini's 
New $445,300 Aventador Is Topless 
And Hugely Powerful
Alex Davies|Nov. 12, 2012, 10:34 AM

“Motion Mark”
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Registradas como                   
Marcas Figurativas

Marcas Gestuais

© Deborah Portilho  2005-2018

http://www.brandon-ip.com/can-a-gesture-be-protected-as-a-trademark/

© Deborah Portilho  2005-2018

Marca Multimídia
(Sonora e de Movimento)

© Deborah Portilho  2005-2018

MATHESON, Julia Anne  and COOKE, Whitney Devin.  
Is Your Store Design Unique? Trademark It. July 17, 2013 . Disponível em: 
http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=cec0572
5-e298-4d22-8025-521e46e99ea0

Layout de Estabelecimentos
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10.c.VISUAIS
(passíveis de 

registro no Brasil)

4.c.1. Tridimensionais (3D)

4.c.2. Marcas Texturizadas

4.c.3. “Pattern Marks”

4.c.4. Marcas de Posição

© Deborah Portilho  2005-2018

10.c.1. Marcas
Tridimensionais (3D)

© Deborah Portilho  2005-2018

Quais os 
Requisitos
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 e esteja                                                 
dissociada de qualquer efeito técnico

Requisitos de registro 
para Marcas 3-D:

 Forma plástica de produto 
ou embalagem

(distintiva ) (não distintivas)

 que tenha                                                          
cunho distintivo em si

© Deborah Portilho  2005-2018

Formas NÃO Plásticas

© Deborah Portilho  2005-2018 © Deborah Portilho  2005-2018

Esta embalagem, é distintiva?

Distintividade
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E a forma, também é distintiva?

© Deborah Portilho  2005-2018

E estas embalagens, são
distintivas?

© Deborah Portilho  2005-2018

E esta forma, é distintiva?

© Deborah Portilho  2005-2018

Embalagem distintiva
Forma não distintiva

Embalagem 
não distintiva

Forma distintiva
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E estas formas – do produto e da 
embalagem – são distintivas?

© Deborah Portilho  2005-2018

Marcas Registradas de Kraft Foods Schweiz Holding AG

Marca 3-D

Marca Mista 

© Deborah Portilho  2005-2018

E esta forma, é distintiva?

© Deborah Portilho  2005-2018

Forma da embalagem 
e do produto

distintivas
Forma da embalagem 

e do produto
Não distintivas
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Layout do rótulo bastante distintivo!
Passível de proteção tanto como 

marca mista como por trade dress

© Deborah Portilho  2005-2018
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Poderia ser registrada 
como marca 3D

© Deborah Portilho  2005-2018

E se fosse na classe 03, 
para Perfumes e 

Cosméticos?
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Funcional x Não Funcional

© Deborah Portilho  2005-2018

© Deborah Portilho  2005-2018 © Deborah Portilho  2005-2018

Marcas 3D registradas
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Pedidos de Registro para Marcas 
3D indeferidos

© Deborah Portilho  2005-2018

Pedidos de Registro para Marcas 
3D indeferidos

© Deborah Portilho  2005-2018

Registro concedido na 
Colômbia

10.c.2. Marca Texturizada

© Deborah Portilho  2005-2018

Marca Figurativa registrada             
de Louis Vuitton (“Epi” leather)
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4.c.3. 
“Pattern Marks”

© Deborah Portilho  2005-2018
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Padronagem

Desenho Industrial registrado por Guccio Gucci S.p.A.

registrada como desenho industrial
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... a mesma padronagem
depositada como marca figurativa

de Guccio Gucci S.p.A.

COM e SEM reivindicação de cores
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... outra padronagem

Marca registrada de 
Louis Vuitton Malletier

registrada como marca figurativa
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Marca figurativa registrada por 
Burberry Limited

© Deborah Portilho  2005-2018

Marcas
de Posição

10.c.4.

© Deborah Portilho  2005-2018
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Marca Figurativa registrada de 
Adidas AG

Registro 800150350
Cl. 25.10/.20/.30

© Deborah Portilho  2005-2018

Registro 823362604
NCL(7) 25 de Adidas AG
Depósito: 01/11/2000 

Concessão: 09/05/2017

Registro 823362612
NCL(7) 25 de Adidas AG
Depósito: 01/11/2000 

Concessão: 09/05/2017

Marca Figurativa (de Posição)

© Deborah Portilho  2005-2018
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FFFF
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Marca registrada 
da Adidas AG

Marca conforme
usada pela Adidas
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Registros para as listras nas classes 
NCL(8) 25, 28, NCL(9) 18 e NCL(10) 03

Registro na Cl. 40:15 sub judice
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A marca KEDS, nesta forma de etiqueta,
está registrada no INPI desde 1994
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(sem direito ao uso exclusivo da figura de calçado) 
em nome de The Keds Corporation

Marca Figurativa (de Posição )

© Deborah Portilho  2005-2018

E esta?!

© Deborah Portilho  2005-2018 © Deborah Portilho  2005-2018
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Marca Figurativa 
(de Posição)

© Deborah Portilho  2005-2018

Marca Figurativa 
(de Posição)

© Deborah Portilho  2005-2018

Conflito envolvendo a posição 
de uma “marca” de posição

© Deborah Portilho  2005-2018

Wear Your Heart on Your Heel with the Dior Amour Pumps
Like Christian Dior once said, “Pumps go with everything.”

https://hypebae.com/2017/9/dior-amour-heart-pumps
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Marcas de Posição: Marcas de Posição: Marcas de Posição: Marcas de Posição: 
em breve no INPI e nas Unidades 

Regionais perto de você
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Considerando que não há uma                    
proibição específica na LPI para o 

registro das chamadas                              
“marcas de posição”, se determinado 
sinal que se encaixe nessa definição 

for distintivo, visualmente perceptível e 
não incidir nas proibições legais 

(conforme previsto pelo art. 122), ele 
pode vir a ser registrado no Brasil. 
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Para tanto, o INPI precisa                     
disciplinar a matéria por meio de uma 

Resolução prevendo                                           
a possibilidade de tal registro. 

Aparentemente, isso deverá ocorrer 
em breve, pois a base de dados do 

INPI  já prevê essa forma de 
apresentação.
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