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1. Proteção
conferida pelo Registro
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Marca Depositada

 expectativaexpectativaexpectativaexpectativa de direito

Marca Registrada

 direito adquiridoadquiridoadquiridoadquirido

≠≠≠≠
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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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 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
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 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
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Art. 130 -

Ao titular da marca ou ao depositante é 
ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de    
registro;

II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material 

ou reputação. 

Da Proteção conferida pelo Registro
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Repressão à  
Liberdade de Expressão

Direito de zelar pela 
integridade material                   

ou reputação da marca

x
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Liberdade de 
Expressão

© Deborah Portilho  2005-2018

Liberdade de ExpressãoLiberdade de ExpressãoLiberdade de ExpressãoLiberdade de Expressão
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Uso Comercial
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SCHECHTER, Frank. The Rational Basis of Trademark Protection, 
Harvard Law Review Journal, 1927.

2.
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““““Diluição de marca é uma ofensa à integridade de   ofensa à integridade de   ofensa à integridade de   ofensa à integridade de   
um signo distintivoum signo distintivoum signo distintivoum signo distintivo, seja moral ou materialmoral ou materialmoral ou materialmoral ou material, por um 
agente que nãonãonãonão necessariamente compete com o 
titular do sinal. 

O efeitoefeitoefeitoefeito da diluição de marca é a diminuição do  diminuição do  diminuição do  diminuição do  
poder de venda do sinal distintivopoder de venda do sinal distintivopoder de venda do sinal distintivopoder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à 
sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.””””

CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de Marca: Uma teoria                               
defensiva ou ofensiva? Revista da ABPIRevista da ABPIRevista da ABPIRevista da ABPI n. 58, 01.05.2002 

2. Teoria da Diluição
(Frank I. Schechter)
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(...)

“No direito norte-americano, em que os                
estudos  sobre a diluição se desenvolveram                 
com intensidade,  a doutrina reconhece 

três tipos de diluição: 

 a maculação (tarnishment), 

 a ofuscação (blurring) e 

 a adulteração de marca.”  

CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de Marca: Uma teoria                          
defensiva ou ofensiva? Revista da ABPIRevista da ABPIRevista da ABPIRevista da ABPI n. 58, 01.05.2002 
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xxxx

Diluição por Maculação
reconhecida nos EUA
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Diluição por Maculação reconhecida
na PolôniaPolôniaPolôniaPolônia
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Court Finds Abercrombie's Stitch 
Design Does Not Dilute
Levi's Stitch Design 

“Not identical or nearly identical...”

http://seattletrademarklawyer.com/blog/2009/4/27/court-
finds-abercrombies-stitch-design-does-not-dilute-levis.html

April 26, 2009
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Limitações
Art. 132 Art. 132 Art. 132 Art. 132 - O titular da marca não

poderá: 

3.
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Art. 132 - O titular da marca não poderá: 
I. Impedir que comerciantes ou 

distribuidores utilizem sinais que lhe               
são próprios, juntamente com a marca  
do produto, na sua promoção                              
e comercialização; 

Uso por comerciantes ou distribuidoresUso por comerciantes ou distribuidoresUso por comerciantes ou distribuidoresUso por comerciantes ou distribuidores
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Art. 132 - O titular da marca não poderá: 

II. Impedir que fabricantes de acessórios
utilizem a marca para indicar a destinação 
do produto, desde que obedecidas as 
práticas leais de concorrência.

Uso por fabricantes de acessórios
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 Uso permitido Uso permitido Uso permitido Uso permitido (art. 132,II)
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x Uso indevido Uso indevido Uso indevido Uso indevido (art. 132,II)
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Art. 132 - O titular da marca não poderá: 

IV. impedir a citação da 
marca em discurso, obra 
científica ou literária ou 
qualquer outra publicação, 
desde que sem conotação 
comercial e sem prejuízo 
para seu caráter distintivo.

Citação da Marca
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em princípio, o titular de uma 
marca registrada pode impedir 
seu uso em qualquer peça 
publicitária...

Mas, quando se trata de propaganda,
considerando que todas têm
“conotação comercial”,    
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Uso Indevido ??                          
Uso Aceitável??

© Deborah Portilho  2005-2018

http://www.theguardian.com/world/2011/sep/09
/anders-breivik-clothes-lacoste-police

E este??                          
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Apropriação Indevida                    
de Marca Alheia                           

não registrada no Brasil

4.
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Art. 6o bis Art. 6o bis Art. 6o bis Art. 6o bis 

(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o 
registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a 
pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de 
comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis 
de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente 
do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente 
conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela 
presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. 
O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente 
conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta

(2) [...]

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a 
proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. 

Convenção de Paris para Proteção da Convenção de Paris para Proteção da Convenção de Paris para Proteção da Convenção de Paris para Proteção da 
Propriedade Industrial (CUP)Propriedade Industrial (CUP)Propriedade Industrial (CUP)Propriedade Industrial (CUP)

Revisão de Estocolmo, 1967 
Decreto nº 75. 572 , de 8 de abril de 1975
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Art. 6º bis Art. 6º bis Art. 6º bis Art. 6º bis 

[...]

(3) Não será fixado prazo para requerer o (3) Não será fixado prazo para requerer o (3) Não será fixado prazo para requerer o (3) Não será fixado prazo para requerer o 
cancelamento ou a proibição de uso de cancelamento ou a proibição de uso de cancelamento ou a proibição de uso de cancelamento ou a proibição de uso de 
marcas registradas ou utilizadas de má fé. marcas registradas ou utilizadas de má fé. marcas registradas ou utilizadas de má fé. marcas registradas ou utilizadas de má fé. 

Convenção de Paris para Proteção Convenção de Paris para Proteção Convenção de Paris para Proteção Convenção de Paris para Proteção 
da Propriedade Industrial (CUP)da Propriedade Industrial (CUP)da Propriedade Industrial (CUP)da Propriedade Industrial (CUP)

Revisão de Estocolmo, 1967 
Decreto nº 75. 572 , de 8 de abril de 1975
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Apropriação Indevida
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SPEEDO original
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SPEEDO original

http://fastskin3.speedo.com/en/the-story.aspx © Deborah Portilho  2005-2018
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SPEEDO brasileira
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© Deborah Portilho 2005-2012
http://www.estadao.com.br/arquivo/economia/2006/not20061221p40645.htm © Deborah Portilho  2005-2018http://www.estadao.com.br/arquivo/economia/2006/not20061221p40645.htm
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declarados nulos e extintos:
Registros da Marca PÉ DO ATLETA :
Depositados a partir de outubro de 1981
concedidos em 1990
sub-judice desde 1994
declarados nulos

e extintos                                                                                           
em 28.12.2010 

Registros da Marca PÉ DO ATLETA 
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FIORUCCI
Italiana         x brasileira

Marca registrada pela 
empresa brasileira

GREENWOOD
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Crimes contra as Marcas5.
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Art. 189 -

Comete crime contra registro de marca quem: 

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo 
ou em parte, marca registrada, ou imita-a de 
modo que possa induzir confusão; ou

(...)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, ou multa.

Crime contra as MarcasCrime contra as MarcasCrime contra as MarcasCrime contra as Marcas
(Reprodução / Imitação Confusão):

5.a.5.a.5.a.5.a.
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reproduzir sem autorização    
(no todo ou em parte)

Crime contra Registro de Marca

imitá-la

induzindo em confusão

marca REGISTRADA 
OUOUOUOU

(contrafação)
5.a.5.a.5.a.5.a.
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Ato de REPRODUZIR / COPIAR
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http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,por-determinacao-da-justica-zara-tira-de-vitrines-
raio-que-e-simbolo-da-zoomp,109459,0.htm
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16/04/2012 - Zara é impedida de usar símbolo da Zoomp              
em vitrines  - Por Rogério Barbosa - Revista Consultor Jurídico, 

A 3ª vara Cível de Barueri (SP) determinou uma antecipação de tutela 
para que a rede de lojas Zara retire de suas vitrines a imagem de um 
raio que faz alusão a marca Zoomp, sob pena de pagar multa de R$ 5 
mil por cada dia e loja que descumprir a decisão. 
De acordo com a decisão, “como o uso ocorre no mesmo segmento 
(vestuário), é admissível a alegação de que a marca presente na 
identificação das lojas da ré [Zara] pode causar confusão ao 
consumidor e, por conseguinte, dano de difícil reparação à proprietária 
da marca, que sofrerá redução de faturamento, em momento de 
dificuldade, decorrente da recuperação judicial em andamento. Assim, 
tenho que é verossímil a alegação de que a ré possa estar se valendo 
de prestígio alheio para auferir lucro indevido. (...)
A Zoomp afirma que apesar de os raios utilizados nas vitrines das lojas 
Zara não serem amarelos, como o símbolo da Zoomp, ainda haveria 
concorrência desleal. Segundo Zoomp, a grife de jeans registrou tanto a 
imagem colorida quanto a em preto e branco no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI). (...)”

http://www.conjur.com.br/2012-abr-16/zara-impedida-usar-vitrine-imagem-faz-alusao-marca-zoomp
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29/04/2016

Guilherme Dearo, de EXAME.com

Imitação

Marca chinesa copia a Under Armour
descaradamente

imita!!imita!!imita!!imita!!

????
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Possibilidade de

ConfusãoConfusãoConfusãoConfusão
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Gera confusão??
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Semelhança entre nome e caracterização com Smart Fit levou 
justiça a condenar a academia brasiliense Stilo Fit ao pagamento 

de multa e mudança de nome (Foto/Reprodução)
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A academia de ginástica Stilo Fit, de 
Brasília, terá de pagar indenização à 
Smart Fit pelo uso fraudulento 
da marca e do conjunto-imagem
(aspectos de identificação) da rede. A 
sentença foi dada pela 3ª Turma Cível do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios. A empresa alegou que a 
concorrente usava nome e estilo similares, 
o que confundia os clientes.

https://veja.abril.com.br/economia/academia-e-condenada-a-indenizar-smart-fit-por-
imitacao-da-marca/
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Art. 190 -

Crime contra as Marcas
(Produto c/ Marca ilicitamente                     

reproduzida ou imitada):

I - PRODUTO assinalado com marca ilicitamente 
reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou 
em parte; 

(...)

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses,                   
ou multa.

Comete crime contra registro de marca quem 
importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, 
oculta ou tem em estoque:

5.b.5.b.5.b.5.b.
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importa, exporta, vende, oferece ou expõe             
à venda, oculta ou tem em estoque

CrimeCrimeCrimeCrime contra Registro de Marca

PRODUTOPRODUTOPRODUTOPRODUTO assinalado com com com com 
marca ilicitamentemarca ilicitamentemarca ilicitamentemarca ilicitamente

reproduzida ou imitadareproduzida ou imitadareproduzida ou imitadareproduzida ou imitada,,,,
de outrem, no todo ou em parte

5.b.5.b.5.b.5.b.
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Um produto com marca               
ilicitamente reproduzida ou imitada 

é comumente classificado de

ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação

FalsificaçãoFalsificaçãoFalsificaçãoFalsificaçãoPiratariaPiratariaPiratariaPirataria
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ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação PiratariaPiratariaPiratariaPirataria
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ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação PiratariaPiratariaPiratariaPirataria5.b.1.5.b.1.5.b.1.5.b.1.
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ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação PiratariaPiratariaPiratariaPirataria
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ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação FalsificaçãoFalsificaçãoFalsificaçãoFalsificação
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ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação Falsificação5.b.2.5.b.2.5.b.2.5.b.2.
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http://www.qoculos.com.br/blog/como-saber-oculos-ray-ban-original/#
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Um produto com marca               
ilicitamente reproduzida ou imitada 

é comumente classificado de

ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação

FalsificaçãoFalsificaçãoFalsificaçãoFalsificaçãoPiratariaPiratariaPiratariaPirataria

RéplicaRéplicaRéplicaRéplica
© Deborah Portilho  2005-2018

As réplicas são uma forma de falsificação. 
Entretanto, geralmente, o adquirente nãonãonãonão é 
enganado, pois ele tem ciência da origem do 
produto.

5.b.3.5.b.3.5.b.3.5.b.3. ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação Réplicas
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http://relogiosreplicasperfeitas.com.br/
© Deborah Portilho  2005-2018

http://www.40forever.com.br/bolsas-triunfantes/

Réplica (site www.pursevalley.co)
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Violação de
Direito Autoral                    

e Plágio 

6.
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http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/farm-e-condenada-por-copiar-joia-do-
designer-willian-farias.html

Plágio
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http://www.sassybella.com/2008/02/marc-jacobs-takes-inspiration-from-swedish-villagers/

Inspiração?!
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Artistas de rua acusam Roberto Cavalli de plágio
Os grafiteiros defendem que, ao estilista se apropriar 

dos seus grafites no bairro de Mission, em São 
Francisco, ele violou os direitos autorais dos artistas

http://virgula.uol.com.br/lifestyle/moda/artistas-de-rua-acusam-roberto-cavalli-de-plagio

29 de Agosto de 2014 • Márcia Garbin
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E esta??
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Pré outono-inverno 2016/17 da Chanel

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

Desleal

(Art. 195, incisos 
I a XIV, da LPI)

7.7.7.7.
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Art. 195 da LPI 

Comete crime de concorrência desleal quem:
(...) 

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em 
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, ou multa.

Meio fraudulento para 
desvio de clientela

7.a.7.a.7.a.7.a.
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relação de concorrência
entre as empresas

Concorrência Desleal 

desvio de clientela
decorrente de emprego de        

“meio fraudulento”

(de acordo com o art. 195, III)

© Deborah Portilho  2005-2018

Nova 
Embalagem 

SP (Coty) x Sem Perfume (Green Wood)
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MR. CAT x MR. FOOT (“Trade Dress”)
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Novo Layout das Lojas MR. FOOT
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Concorrência desleal Concorrência desleal Concorrência desleal Concorrência desleal ---- Link patrocinadoLink patrocinadoLink patrocinadoLink patrocinado
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"O e-commerce de moda Dafiti não poderá mais se valer de links 
patrocinados que, em busca pela marca World Tennis, direcionem 
o consumidor ao seu próprio site. A determinação foi proferida 
pela 1ª câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, após 
constatação da existência de publicidades em sites de busca da 
internet que estariam atrelando a Dafiti às palavras-chave "World" 
e "Tennis". 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI226145,51045-
Dafiti+nao+pode+usar+World+Tennis+como+palavraschave+de+links

No recurso contra decisão de 1º grau, que julgou improcedente o 
pedido da World Tennis, o relator, desembargador Maia da Cunha, 
destacou que é entendimento da Corte que "o uso ilícito e 

desautorizado de nome ou marca alheios nos denominados links 

patrocinados configura ferimento ao direito de marca, 

caracterizando ato de concorrência desleal, pois é capaz de 

confundir o mercado consumidor, caracterizando desvio de 

clientela".
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Concorrência 
Desleal

Genérica

8.8.8.8.
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Em seu art. 209, a LPI classifica, 
genericamente, como concorrência

desleal – para os fins de 
responsabilidade civil, no que tange a 

eventuais perdas e danos –, 

Concorrência Desleal Genérica

quaisquer atos de violação de quaisquer atos de violação de quaisquer atos de violação de quaisquer atos de violação de 
direitos de propriedade industrialdireitos de propriedade industrialdireitos de propriedade industrialdireitos de propriedade industrial. . . . 

8.8.8.8.
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“tendentes a prejudicar a 
reputação ou os negócios 

alheios, a criar confusão entre
estabelecimentos comerciais, 
industriais ou prestadores de 

serviço, ou entre os produtos e 
serviços postos no comércio” 

(art. 209 da LPI).

Isso inclui quaisquer atos não atos não atos não atos não 
previstos na LPI previstos na LPI previstos na LPI previstos na LPI que sejam:
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Art. 209 da LPI Art. 209 da LPI Art. 209 da LPI Art. 209 da LPI 

Fica ressalvado ao prejudicado o direito de 
haver perdas e danos em ressarcimento de 
prejuízos causados por atos de violação de 
direitos de propriedade industrial e atos de atos de atos de atos de 
concorrência desleal não previstos nesta concorrência desleal não previstos nesta concorrência desleal não previstos nesta concorrência desleal não previstos nesta 
LeiLeiLeiLei, tendentes a prejudicarprejudicarprejudicarprejudicar a reputação ou a reputação ou a reputação ou a reputação ou 
os negócios alheiosos negócios alheiosos negócios alheiosos negócios alheios, a , a , a , a criar confusãocriar confusãocriar confusãocriar confusão entre 
estabelecimentos comerciais, industriais ou 
prestadores de serviço, ou entre os entre os entre os entre os 
produtos e serviços postos no comércio.produtos e serviços postos no comércio.produtos e serviços postos no comércio.produtos e serviços postos no comércio.
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§ 1º 1º 1º 1º Poderá o juiz, nos autos da própria 
ação, para evitar dano irreparável ou de difícil 
reparação, determinar liminarmente a 
sustação da violação ou de ato que a enseje, 
antes da citação do réu, mediante, caso julgue 
necessário, caução em dinheiro ou garantia 
fidejussória.

§ 2º 2º 2º 2º Nos casos de reprodução ou de 
imitação flagrante de marca registrada,               
o juiz poderá determinar a apreensão de               
todas as mercadorias, produtos, objetos, 
embalagens, etiquetas e outros que 
contenham a marca falsificada ou imitada.
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Do lado esquerdo, o modelo da Forever 21. 
Do lado direito, o criado pela Gucci.
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Fonte: Fashionistas por Lei: 
https://www.facebook.com/fashionistasporlei/photos/a.297470853724352.10
73741829.272515016219936/503454119792690/?type=1&theater
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Concorrência Concorrência Concorrência Concorrência 
Parasitária Parasitária Parasitária Parasitária 

8.a. 
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empresas no mesmomesmomesmomesmo segmento segmento segmento segmento 
com públicopúblicopúblicopúblico----alvo alvo alvo alvo distintodistintodistintodistinto

Concorrência Parasitária

cópia da identidade visual do cópia da identidade visual do cópia da identidade visual do cópia da identidade visual do 
produto/estabelecimentoproduto/estabelecimentoproduto/estabelecimentoproduto/estabelecimento

porém, com uso da uso da uso da uso da própriaprópriaprópriaprópria marcamarcamarcamarca

(espécie do gênero concorrência desleal) 
7.a.7.a.7.a.7.a.
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Concorrência Parasitária

Na concorrência parasitária 
“o agente se vale das criações utilizadas por um 
concorrente, ou tira proveito do seu fundo de 
comércio, mas sem buscar se sobrepor ou fazer-
se passar pelo concorrente.”

http://academico.direito- rio.fgv.br/wiki/Concorr%C3%AAncia_desleal%3B

“...as empresas atuam no mesmo segmento,                   
mas não disputam a mesma clientela.                             
Ocorre o aproveitamento do trabalho e do 
investimento  alheio, mas não o desvio de clientela 
– principal característica da concorrência desleal.
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http://amodelarcalcados.com.br/blog/2016/
02/inspiracao-longchamp/
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05.12.2012 
http://www.huffingtonpost.com/2012/05/21/gucci-lawsuit-gucci-wins-_n_1534491.html
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http://www.bloomandlaw.com/?p=391
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The British designer claims that Steve Madden's 

BTotally handbag is a "poorly-made" 

copy of her Falabella bag.

GEMMA KIM    OCT 9, 2015

© Deborah Portilho  2005-2018

 Steve Madden has been hit with yet another 
intellectual property lawsuit — this time by British 
designer Stella McCartney. On Tuesday, the 44-year-
old designer filed a complaint against Steve Madden 
with the Southern district of New York accusing the 
lower-priced brand of knocking off one of her most 
"well-known and enormously popular" handbag 
styles. Lawyers are seeking an injunction to 
discontinue sales of Steve Madden's knockoff product 
and "an accounting of Defendant’s profits." The 
products in question: Stella McCartney's Falabella
Foldover tote bag in black ($1,195) and Steve 
Madden'sBTotally handbag ($108).

http://fashionista.com/2015/10/stella-mccartney-steve-madden-lawsuit
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Ivanka Trump é processada 
por plágio pela marca de 
calçado Aquazzura

http://veja.abril.com.br/mundo/grife-italiana-acusa-filha-de-
donald-trump-de-plagio/

Aos 34 anos, Ivanka trabalha nos negócios da família  e fundou 
sua própria marca de acessórios em 2012 – desde então, já foi 
acusada de plágio algumas vezes.  (Com Estadão Conteúdo)

(Slaven Vlasic/Getty Images)
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OMEGAOMEGAOMEGAOMEGA

TECHNOSTECHNOSTECHNOSTECHNOS

Concorrência Desleal ??
Concorrência Parasitária ??
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Concorrência Desleal ??

Concorrência Parasitária ??

CARTIER TANK GUESS (Timex)

© Deborah Portilho  2005-2018

Forma do relógio registrada no 
Brasil como Marca 3-D em nome 

de Cartier

© Deborah Portilho  2005-2018

1) os relógios da Cartier não apresentavam 
originalidade suficiente para impedir a produção e 
comercialização de relógios semelhantes por outras 
empresas

2) o desvio de clientela temido pela Cartier não seria 
possível, pois os produtos são identificados pelas suas 
próprias marcas, de forma bastante visível. 

3) “com certeza não há motivo para [a Cartier] temer 
concorrência por eventual semelhança de imagem dos 
relógios”, pois eles são direcionados a públicos distintos, 
em especial o público-alvo da empresa Cartier, que é um 
“consumidor de luxo” e “com certeza, não será atraído 
por produto parecido de outra marca”. 

Em linhas gerais, o Relator concluiu que:
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Mas, afinal,                         
essas empresas

CONCORRENTESCONCORRENTESCONCORRENTESCONCORRENTES

são 
ou não são

© Deborah Portilho  2005-2018

A definição de Concorrência pela 
ótica do Marketing

A concorrência inclui todas as 
ofertas e substitutos rivais 
reais e potenciais que um 
comprador possa considerar.

Para Philip Kotler, a concorrência se 
divide em quatro níveis, que podem 
ser estabelecidos com base no grau 
em que produtos são passíveis de 
substituição.

© Deborah Portilho  2005-2018

1. Concorrência de marcas

“Uma empresa vê suas concorrentes como 
outras empresas que oferecem produtos e 
serviços semelhantes aos mesmos clientes              
por preços similares. 
A Volkswagen pode considerar a Toyota, a 
Honda, a Renault e outras fabricantes de  
carros de preço médio suas concorrentes.                    
Mas não pode se ver competindo com a 
Mercedes ou a Hyundai.” 

© Deborah Portilho  2005-2018

2. Concorrência setorial

“Uma empresa vê todas as empresas que 
fabricam o mesmo tipo de produto ou classe  
de produtos como suas concorrentes.

A Volkswagen pode considerar concorrentes 
todas as demais fabricantes de automóveis.”

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São 
Paulo: Prentice Hall, 2005., p.36-37.
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3. Concorrência de forma

“Uma empresa vê todas as empresas 
fabricantes de produtos que oferecem o  
mesmo serviço como suas concorrentes.    
A Volkswagen pode considerar como 
concorrente não apenas as outras empresas 
automobilísticas, mas também os fabricantes 
de motocicletas, bicicletas e caminhões. “

© Deborah Portilho  2005-2018

4. Concorrência genérica

“Uma empresa vê como suas concorrentes 
todas as empresas que competem pelo 
dinheiro dos mesmos consumidores.       
A Volkswagen pode considerar como 
concorrentes empresas que vendem bens de 
consumo duráveis, férias no exterior e novas 
residências.”

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São 
Paulo: Prentice Hall, 2005., p.36-37.

© Deborah Portilho  2005-2018

Então elas são 
CONCORRENTES SETORIAIS!

E essas empresas fabricam                            
o mesmo “tipo de produto ou

classe de produtos”?

© Deborah Portilho  2005-2018

Então, pela perspectiva do INPI e 
também da OMPI*, elas são 

CONCORRENTES!

E as marcas dos produtos 
(RELÓGIOS) fabricados por essas 

empresas estão inseridas                     
na mesma classe da               

classificação marcária do INPI?
SIM!

****Organização Mundial da Propriedade Intelectual



© Deborah Portilho  2005-2018

Assim sendo, mesmo que as empresas 
que “se inspiram” nos produtos e marcas 
alheias nãonãonãonão tenham o mesmo público alvo
e mesmo que elas utilizem suas próprias suas próprias suas próprias suas próprias 

marcas marcas marcas marcas nos produtos “inspirados”, 
se elas comercializarem o mesmo gênero 
de produtos, elas são, simsimsimsim, concorrentes.

Concorrentes de nível 2, ou “setoriais”, Concorrentes de nível 2, ou “setoriais”, Concorrentes de nível 2, ou “setoriais”, Concorrentes de nível 2, ou “setoriais”, 
mas ainda assim concorrentesconcorrentesconcorrentesconcorrentes, para os 
efeitos dos arts.208, 209 e 210 da LPI.

© Deborah Portilho  2005-2018© Deborah Portilho 2005-2013

Por isso, JAMAISJAMAISJAMAISJAMAIS confunda o

CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA PARASITÁRIAPARASITÁRIAPARASITÁRIAPARASITÁRIA
(espécie do gênero Concorrência Desleal Concorrência Desleal Concorrência Desleal Concorrência Desleal 

GenéricaGenéricaGenéricaGenérica - art. 209 da LPI)!                                                 !                                                 !                                                 !                                                 

com a

CRIME de CONCORRÊNCIA DESLEAL CONCORRÊNCIA DESLEAL CONCORRÊNCIA DESLEAL CONCORRÊNCIA DESLEAL 
(art. 195, III, que prevê o desvio de clientela 

por meio fraudulento)

© Deborah Portilho  2005-2018

Aproveitamento  
Parasitário 

(“Carona”, sem concorrência)

9.9.9.9.
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empresas em segmentos 

TOTALMENTE distintos

Aproveitamento Parasitário

cópia da                                        
marca ou/identidade visual do

produto/estabelecimento

(espécie do gênero enriquecimento ilícito)
9.9.9.9.
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FONTE:  abpi.empauta.com Brasília, 29 de dezembro de 2008  pg.7 e 8

Aproveitamento Parasitário

“ (...) Essa tese defende ser vedado a uma pessoa 
fazer uso de uma marca de prestígio pertencente a 
terceiro, tirando proveito dessa fama, em serviços 
ou produtos particulares seus, ainda que eles 
atinjam diverso segmento do mercado, ou seja, 
ainda que a marca ‘parasita’ nãonãonãonão seja diretamente 
concorrente da marca famosa copiada.”

© Deborah Portilho  2005-2018

Aproveitamento Parasitário

http://academico.direito- rio.fgv.br/wiki/Concorr%C3%AAncia_desleal%3B

... no aproveitamento parasitário,                                                  
“o parasita se aproveita de um elemento atrativo                   
de clientela de terceiro (que não é seu concorrente),
sem necessariamente prejudicar                                                    
e desviar consumidores deste.”   
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 Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular 
de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo                  
seu fim econômico ou social, pela boa-fé 
ou pelos bons costumes.

Código Civil (Lei 10.406/2002):

 Art. 884 Art. 884 Art. 884 Art. 884 –––– Aquele que, sem justa causa, se 
enriquecer à custa de outrem, será obrigado              
a restituir o indevidamente auferido, feita a 
atualização dos valores monetários.

© Deborah Portilho  2005-2018

http://www.fashionmeetsrights.com/news/viewp/about-the-following-case-chanel-versus-
chocolate--no-5

Chanel Nº 5  Chanel Nº 5  Chanel Nº 5  Chanel Nº 5  x x x x Chocolate @ Nº 5Chocolate @ Nº 5Chocolate @ Nº 5Chocolate @ Nº 5
Jul-2015

xxxx
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Australian Chocolate maker Chocolate@ Nº 5

has decided to redesign its logo after Chanel's 
lawyers opposed the registration at the 
Australian Intellectual Property Office for the 
following logo

http://www.fashionmeetsrights.com/news/viewp/about-the-following-case-chanel-versus-
chocolate--no-5
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Picture: Rex

E este ?
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Picture: Rex
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E esses, seriam “PARÓDIAS”??
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No ano seguinte... PARCERIA
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Moschino Collection Autumn Winter 2015-2016
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Nesse desfile o foco está na bolsa: essa é a 
especialidade de Anya Hindmarch.

http://www.lilianpacce.com.br/desfile/anya-hindmarch-primavera-verao-2016////

[...] Pra essa primavera-verão 2016, ela subverte a lógica 
da logomania e coloca logos de lugares como os 
supermercados Carrefour (!), a rede de drogarias 
Boots (!!) [...] nas bolsas de uma maneira tão charmosa 
que… sim, a gente quer fazer propaganda pra esses 
lugares de graça. 
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http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3244610/Accessories-queen-Anya-Hindmarch-takes-
Mothercare-John-Lewis-logos-80s-turns-1-000-handbags-BOOTS.html © Deborah Portilho  2005-2018

http://beachpackagingdesign.com/boxvox/anya-
hindmarchs-cereal-box-clutches
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http://lifestyle.one/grazia/fashion/news/balenciaga-arena-extra-large-shopper-tote-ikea-frakta/
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http://www.tafixe.com/2017/04/29/videos/curiosidades/ikea-responde-a-balenciaga-
mala.php
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Brinquedos para animais 
(“pet toys”)

E estas??

© Deborah Portilho  2005-2018
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PARÓDIA
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Isso é PARÓDIA!!Isso é PARÓDIA!!Isso é PARÓDIA!!Isso é PARÓDIA!!
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Isso também!!
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Mas isso não

© Deborah Portilho  2005-2018



© Deborah Portilho  2005-2018
© Deborah Portilho 2005-2017

Conclusão: 

É preciso proteger 
os seus ativos de 
PI, incluindo todas 
as características 
distintivas
dos produtos e serviços,
sempre que possível registrando-as 
como Marca, com reivindicação                     
de cores,...

© Deborah Portilho  2005-2018

... e, principalmente,                     
IMPEDIR todo e                             
qualquer USO INDEVIDO                                          
por terceiros não autorizados,
buscando sempre a 
FUNDAMENTAÇÃO APROPRIADA  , 
para as ações de infrações de 
Direitos de PI!
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Violação de Direito Autoral???

Concorrência Desleal ??
Concorrência Parasitária ??

Aproveitamento Parasitário???

Paródia ???
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Não confunda 
CONCORRÊNCIA DESLEAL 

com PARASITÁRIA, muito 
menos com o

APROVEITAMENTO

PARASITÁRIO !
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E também não confunda 
PLÁGIO com PARÓDIA, 
muito menos com a 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO!
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https://www.facebook.com/groups/CursoFashionLaw/
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