
Coincidências no mundo das
marcas sempre existiram. Não é in-
comum, portanto, duas marcas se
parecerem e uma delas desconfiar
de plágio. A semelhança entre a
marca de calçados Vitelli, desenvol-
vida pela Vilage Arcas e Patentes, e a
nova marca da Companhia Vale do
Rio Doce, feita sob encomenda para
a Lippincott Mercer, que tem a Cau-
duro Martino como parceira no Bra-
sil, é um desses casos. Para alguns, a
nova marca da Companhia Vale do
Rio Doce teve inspiração no logoti-
po do ABN Amro.

A Vale fez um investimento de
R$ 50 milhões no projeto da nova
marca, que teve seu lançamento
em 29 de novembro e de lá para cá
tem causado muita polêmica.

De acordo com o diretor de
branding e negócios da Cauduro
Martino, Marco Antônio Amaral
Rezende, não existe semelhança
entre as marcas da Vale e do ABN
Amro. "Essa discussão só pode es-
tar sendo causada pela afetividade
que se estabeleceu na relação das
pessoas com a marca do Banco
Real. Essa é a única razão objetiva
que encontro. A subjetividade faz
ver uma situação que não é real,
objetiva. Em resumo, objetivamen-
te não existem semelhanças entre

as marcas", afirma Rezende.
Segundo a assessoria de impren-

sa do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI), foi soli-
citado o pedido de registro da mar-
ca dos Calçados Vitelli em 2002.
Esse pedido ainda se encontra em
andamento, uma vez que uma ou-
tra companhia já tinha solicitado
o nome da marca.

Enquanto não houver uma posi-
ção oficial desse processo, a entida-
de não vai se manifestar sobre o as-
sunto. Ainda segundo a assessoria
de imprensa, nada impede que em-
presas tenham marcas parecidas se
atuarem em setores industriais di-
ferentes, como é o caso - a Vale
atua em mineração e a Vitelli com
calçados.

Rezende, da Cauduro Martino,
conta que o logotipo do ABN Am-
ro foi criado no início da década de
1990 por um escritório norte-ame-
ricano chamado Landor e que, des-
de então, o verde e o amarelo fo-
ram as cores escolhidas pela insti-
tuição. "A marca do ABN Amro é
verde e amarela em todo o mundo,
não só no Brasil; essa combinação
de cores é muito utilizada, princi-
palmente no Brasil, pois remete às
cores da bandeira", afirma.

No caso do logotipo da Vale do



Rio Doce, as cores têm papel fun-
damental. "Essas cores foram esco-
lhidas pelo ABN Amro por razões
históricas e pela Vale por razões
estratégicas: além da origem brasi-
leira, significam o respeito à natu-
reza e ao meio ambiente e também
a riqueza dos recursos da Vale (pes-
soas e minérios), além de serem di-
ferenciais objetivos em relação aos
concorrentes. Na verdade, as cores
apresentam tons distintos, sendo
exclusivas para as duas empresas",
continua Rezende.

O executivo vai além na sua ex-
plicação dos pontos que diferen-
ciam as duas marcas. "Do ponto de
vista objetivo, os dois sinais apre-
sentam diferenças essenciais. Em
primeiro lugar, em suas origens - o
que chamamos de 'princípio gené-
tico'. O formal: o do Banco Real,
parte de um retângulo, com base
em ângulo aberto; o da Vale, parte
de um triângulo (o 'V') invertido,
com a base em curvas, são então
formas geométricas distintas.
Além disso há o semântico: o do
Banco Real origina-se de um 'escu-
do', uma forma heráldica, muito
usado na Europa, na Holanda em
especial; o da Vale parte da síntese
de um vale com a esti-
lização de um coração",
diz o executivo. "Con-
fundir os dois sinais,
objetivamente, é possí-
vel somente para quem
confunde um triângulo
com um retângulo",
completa.

Rezende explica que
do ponto de vista da

alegada semelhança formal, à ex-
ceção da ponta inferior em triân-
gulo invertido, as marcas não apre-
sentam semelhança alguma. "Em
primeiro lugar, não são 'geométri-
cos únicos', como dito por desavi-
sados. O símbolo do Banco Real
tem a forma de um brasão medie-
val, sendo usado há mais de mil
anos como tal. O símbolo da Vale
não é geométrico. Poderia ser topo-
lógico (estudo das formas), jamais
geométrico (com proporções mate-
máticas). E uma forma mista: orgâ-
nica (parte superior) e geométrica
(parte inferior)", explica.

Na área da semiótica, o executi-
vo explica as diferenças entre as
marcas. "Os sinais possuem status
semióticos completamente distin-
tos. O signo do Banco Real é um
ícone (representa um brasão) e o
da Vale é um símbolo, correspon-
dendo a um número imenso de as-
sociações. O símbolo da Vale, se
considerado um ícone, remete a
elementos orgânicos - um coração
ou a uma flor -, sem semelhança
com elemento não-orgânico (o bra-
são), sinal da marca do Banco
Real", finaliza Rezende.

Procurado por este jornal, o ABN

Amro não comentou o assunto.
Já em relação às informações

iniciais de que tomaria as devidas
providências no âmbito judicial
em relação a semelhança das logo-
marcas, a Vilage Marcas emitiu, no
começo do mês, o seguinte comu-
nicado: "Como-já é de conheci-
mento de todos, %s principais veí-
culos de comunicação do país in-
formaram sobre a semelhança da
identidade visual entre as logo-
marcas da empresa de calçados Vi-
telli, situada na cidade de Franca,
em São Paulo, e a da Vale, nova
identidade da Companhia Vale do
Rio Doce.

A Vilage Marcas e Patentes
vem, por meio deste comunicado
em nome da Vitelli, informar que
ainda vai estudar o que pode ser
feito em relação à semelhança
das logomarcas.

Informamos ainda que a Vitelli
possui o pedido de registro sob nú-
mero 825.079.721, referente a mar-
ca Vitelli, na forma mista, acompa-
nhada da logomarca em questão,
requerida junto ao Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial (IN-
PI) em 4 de dezembro de 2002.

Além disso, a Vitelli reveste-se
das garantias legais so-
bre a logomarca, assegu-
radas pelo direito de au-
tor (Lei n° 9.610/98).

Sendo assim, mesmo
as duas empresas atuan-
do em ramos diferentes,
a identidade visual do
logo da Vitelli tem seus
direitos protegidos ante-
riormente".
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