
A multiplicação
da imagem
Expandir os negócios com investimento alheio significa repassar
com consciência e responsabilidade a eficácia da marca

por Alexsandro Vanin

o mercado identifica e reconhece uma
empresa ou produto e, quanto mais
tempo passa, mais essa relação se
aprofunda. Essa estreita ligação com
as pessoas transforma a marca num
dos principais ativos de uma empre-
sa, algumas vezes com valor superior
à soma de todos os bens tangíveis.
"Daí a importância de se defender tanto
quanto possível esse diferencial. É fun-
damental proteger a propriedade inte-
lectual", diz Fernando Jucá Vieira de
Campos, da Veirano Advogados e
membro da Associação Brasileira da
Propriedade Intelectual (ABPI).

No sistema de franchising, a mar-
ca é essencial para a continuidade de
um negócio, e cada vez mais os en-
volvidos estão cientes da importância
da consolidação dela diante de uma ex-
pansão desenfreada da rede. Campos,
que também é membro da Associação
Brasileira de Franquias (ABF), diz que
é muito importante que se tenha uma
ingerência maior sobre a atuação dos
franqueados, como forma de preser-
var a marca e seus valores. "O fran-
queador tem que preservar sua identi-
dade, e ele só consegue isso se man-

ter a mesma qualidade em todos os es-
tabelecimentos. E os valores daquela
marca têm que estar presentes em
cada um deles, até mesmo nos funci-
onários", diz.

A marca é uma propriedade indus-
trial, assim como patentes e desenhos
industriais. Como propriedade intelec-
tual, pode e deve ser protegida contra
o uso indevido, tendo seu criador ex-
clusividade de uso. "O tempo que se
pode permanecer com exclusividade no
mercado é a remuneração que se tem
pelo esforço de criação e a forma de
recuperar o investimento efetuado no
processo", diz Campos, que aprofun-
da esse assunto na entrevista a seguir.

Empreendedor - No contexto do
franchising, qual a importância
da marca e como preservá-la, se
o proprietário praticamente a
terceiriza?

Fernando Jucá Vieira de Campos
- Franchising é a transferência de uma
marca, um serviço, que deu certo, e de
todo o know-how referente a ele, para
terceiros. É uma forma de multiplicar
seu negócio com investimento alheio.
Evidentemente isso só funciona se o

franqueador, dono da marca e do mé-
todo, tiver plena consciência e respon-
sabilidade sobre a funcionalidade daquilo
que ele tem e conseguir passar isso para
seus associados.

Na verdade, são como células de
multiplicação da imagem, por isso é
muito importante que se tenha uma in-
gerência maior sobre a atuação dos
franqueados. A franquia permite isso,
inclusive no tocante a fontes para
aquisição de matérias-primas e produ-
tos. O franqueador tem que preservar
sua identidade, e ele só consegue isso
se manter a mesma qualidade em to-
dos os estabelecimentos, e os valores
daquela marca têm que estar presen-
tes em cada um deles, até mesmo nos
funcionários. A franquia é uma ativi-
dade bastante interessante, uma for-
ma de ampliar a receita sem multipli-
car custos, e ao mesmo tempo facili-
tando o ganho dos outros, que já em-
barcam em uma coisa já conhecida.
Mas ela só vai funcionar quando exis-
tir responsabilidade, quando o criador
tiver capacidade para transferir o ne-
gócio com a mesma identidade, com
a mesma qualidade, para terceiros, e
exercer o controle.

As marcas são sinais com os quais



Empreendedor - Mais do que um
valor econômico, muitas marcas
possuem valor cultural. Marcas
como Coca-Cola e McDonald's, por
exemplo, foram sinais do fim do co-
munismo em muitos países, como
Rússia, Alemanha Oriental e Chi-
na. Que marcas representam a cul-
tura do Brasil?

Fernando Campos - Marcas re-
presentam valores, inclusive culturais,
formas de tratamento, sensações, etc.
Coca-Cola, além de transmitir sensa-
ção de refrescância, é um símbolo da
cultura americana, assim como M&Ms
- na Guerra do Vietnan soldados ame-
ricanos recebiam M&Ms na sua ração
de suprimentos.

O Brasil também tem marcas muito
importantes. A Companhia Vale do Rio
Doce, por exemplo, é conhecida em to-
dos os continentes, e ligada ao Brasil.
A Natura é outra marca forte, vem ga-
nhando bastante espaço entre consu-
midores estrangeiros, cada vez mais
zelosos, e Natura evoca natureza, coi-
sas saudáveis, e também está bem li-
gada ao Brasil.

O Brasil também está indo para o
exterior, está achando seus nichos no
exterior, e cada vez mais é importante
proteger a marca, registrá-la lá fora. E
o empresariado brasileiro tem tirado e
precisa cada vez mais tirar proveito da
Marca Brasil. Ela tem um significado
intrínseco, passa uma idéia de descon-
centração, de calor, ela tem toda uma
conotação positiva, por pior que sejam
nossas dificuldades internas.

Empreendedor - Uma marca pode
ser considerada um ativo?

Fernando Campos - Com certe-
za, ela é um ativo, considerada por
lei um bem móvel. Marca é o nome,
o sinal distintivo pelo qual uma em-
presa, um produto ou serviço se iden-
tifica e é reconhecido no comércio.
Quanto mais tempo se passa, mais
essa identificação se solidifica. Ela ga-
rante a perpetuidade da empresa. Mui-
tas vezes a marca é um dos ativos

mais importantes que uma empresa
pode ter, como é o caso da Coca-Cola,
em que a marca está avaliada nos ba-
lanços da empresa com um valor que
ultrapassa o somatório dos bens tan-
gíveis da empresa.

Infelizmente no Brasil não temos
ainda essa cultura do empresariado de
valorizar como ativo a propriedade
intelectual. Mas isso está mudando,
as empresas começam a se preocu-
par com isso, pois valoriza a empre-
sa, e se presta a constituir garantias.
Nos Estados Unidos, por exemplo,
onde a marca realmente é considera-
da um ativo, é possível dar uma mar-
ca como garantia de um empréstimo,
chamado de brand bond. Além disso,
mesmo que a marca não esteja lista-
da entre os ativos da empresa, um cre-

dor pode penhorar a marca.

Empreendedor - O que é marca e o
que pode ser registrado como tal?
A lei nacional é similar a de outros
países?

Fernando Campos - A marca
pode se constituir numa expressão,
numa palavra ou frase (nominativa),
numa figura, como um logo (figura-
tiva) ou a comunhão das duas (mis-
ta). No Brasil é permitido proteger e
registrar como marca somente aqui-
lo que é visivelmente perceptivo. En-
tão não é possível registrar marcas
olfativas, nem mesmo sons, como
ocorre na União Européia e nos Esta-
dos Unidos. São cheiros de perfumes,
odores característicos, que identifi-
cam um produto, da mesma forma
que certos barulhos, como o som do
motor da Harley-Davidson. Existe
também um rol de proibições, como
emblemas oficiais, a bandeira nacio-
nal, cores, nomes civis, etc.

Empreendedor - O Brasil possui
uma legislação moderna de prote-
ção à propriedade intelectual? Ela
tem sido aplicada com eficiência?

Fernando Campos - Sim, a nova
lei, datada de 1996, incorporou uma sé-
rie de alterações, fruto de jurisprudên-
cias e conceitos modernos discutidos
internacionalmente, em acordos e con-
venções. A questão das marcas sono-
ras e olfativas não implica atraso ou
falta de modernidade, já que a maioria
dos países não aceita esses formatos.
No entanto, a tendência é caminharmos
para a liberação desses formatos.

Ela tem sido aplicada com efici-
ência. O problema no Brasil é o atra-
so nas decisões judiciais, devido ao
acúmulo de processos, especialmen-
te nos tribunais. É bem verdade que
a demora no julgamento de uma ação
pode torná-la inócua. O próprio INPI
tem um acúmulo muito grande de pro-
cessos. O tempo que se leva atual-
mente para registrar uma marca não
condiz com a rapidez que se espera



de um órgão que atende o setor pri-
vado, que apresenta um dinamismo
muito grande. Essas instituições pre-
cisam ser modernizadas e capitali-
zadas para dar a resposta adequada
à sociedade.

Talvez falte ainda um pouco de
divulgação, um pouco de conheci-
mento por parte dos juizes dessa
matéria. No Rio de Janeiro já exis-
tem algumas varas especializadas,
e isso facilita a apresentação de uma
causa. Apesar de tudo isso, nunca
me vi impedido de fazer valer o di-
reito de propriedade de um cliente
meu, as vias judiciais são várias e
se a matéria for bem apresentada
não há problema.

Empreendedor - Micros e peque-
nos empresários, por desconhe-
cimento ou descaso, costumam,
utilizar e explorar continuamen-
te uma marca, sem registrá-la,
mas criando uma identificação
com o consumidor. Então, eles
podem se opor ao uso de marca
igual ou semelhante por concor-
rente, mesmo que este venha a
registrá-la?

Fernando Campos - É preciso
analisar caso a caso, mas o que pos-
so dizer é o seguinte: o reconheci-
mento da propriedade por parte do
Estado demanda que você registre,
mas também se adquire direitos so-
bre determinada marca pelo uso. Nes-
se caso, como não se tem o direito
de propriedade, mas o direito de pos-
se, não é possível entrar com uma
ação com base no direito de proprie-
dade industrial, mas sim no sentido
de reprimir um ato de concorrência
desleal. Por exemplo, você está há
anos no mercado, é reconhecido por
aquele nome, vende produtos e ser-
viços com aquele nome, mas não re-
gistrou por achar que isso é um for-
malismo. Daí vem um concorrente,
registra aquele nome e começa a usar.
Essa é uma prática desonesta, é con-
corrência desleal, e a Justiça não dá

guarida para esse comportamento.

Empreendedor - Em nível inter-
nacional, é possível contestar o
uso indevido de uma marca? Exis-
te algum exemplo recente?

Fernando Campos - No Brasil é
possível contestar o uso indevido de
uma marca que seja notoriamente re-
conhecida, mesmo que ela não seja co-
mercializada no Brasil. Essa possibili-
dade está prevista em nossa lei, e tem
sua base na Convenção de Paris. O
mesmo vale para nomes de empresas.

Recentemente ocorreu um caso
inverso. Uma empresa japonesa re-
gistrou no Japão a marca Capuaçu, o
nome da fruta, agindo de má-fé - isso
não pode ser atribuído às autorida-
des japonesas. Essa é uma das exce-
ções para registro de marca, no caso
o nome do próprio produto. Isso não
pode ser exclusivo de ninguém. Por-
tanto, essa vitória do Brasil na Justi-

ça do Japão está calcada nos acor-
dos internacionais.

Empreendedor - Como o senhor
define propriedade intelectual?

Fernando Campos - Proprieda-
de intelectual é toda criação do inte-
lecto humano voltada para o preen-
chimento de uma necessidade artís-
tica ou prática. Divide-se basicamente
em dois institutos. O primeiro é o di-
reito autoral, que compreende cria-
ções artísticas, que nascem indepen-
dentemente de qualquer finalidade co-

mercial ou industrial. É o que o artis-
ta faz quando pinta um quadro, é a
manifestação pura do espírito artísti-
co. O outro instituto seria a proprie-
dade industrial, que engloba as mar-
cas, patentes, desenho industrial e
questões envolvendo concorrência
desleal. Propriedade industrial é o con-
junto dessas criações do intelecto,
mas já voltadas para uma aplicação
no âmbito comercial ou industrial.

Empreendedor - Qual é a impor-
tância de se defender criações in-
telectuais?

Fernando Campos - Hoje em dia,
o mundo é controlado cada vez mais
por aqueles que detêm os conheci-
mentos, aqueles que detêm as idéias
inovadoras. O empreendedorismo ba-
sicamente é isto: a atividade empre-
endedora é a atividade inovadora; es-
pírito empreendedor é estar sempre
buscando oportunidades de negócios
diferentes daquelas que já existem, ou
pelo menos de uma forma diferente
que já é organizada e apresentada hoje,
é estar constantemente inovando.
Portanto, o empreendedor está sem-
pre criando, e criando um diferencial
ao que já existe no mercado. Daí a
importância de se defender tanto
quanto possível esse diferencial.

A proteção atribui ao criador uma
exclusividade de uso, que pode ser
temporário ou em alguns casos eter-
nos (veja quadro). Essa exclusivi-
dade de uso vai recompensar a ati-
vidade criativa; o tempo que se pode
permanecer com exclusividade no
mercado é a remuneração que se
tem pelo esforço de criação e a for-
ma de recuperar o investimento efe-
tuado no processo. É fundamental
proteger a propriedade intelectual
porque somente a proteção assegu-
ra um direito de uso exclusivo para
aquela criação.

Fonte: Empreendedor, ano 11, n. 128, p. 8-10, jun. 2005.




