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Recentemente foi veiculada matéria acerca da possibilidade de se locar produtos – bolsas – 
que ostentam os signos distintivos – marcas – das chamadas grifes de luxo. A lógica 
econômica do empreendimento é o de possibilitar a utilização dos mais variados e 
contemporâneos modelos de bolsas, a um custo bem inferior ao da compra de cada um destes 
bens.  
 
O caso expõe de forma bastante clara o que chamamos de insanável paradoxo das marcas, 
confirmando a antiga regra de que tudo em excesso é a negação de si mesmo. Tal fenômeno – 
também chamado de degenerescência da marca – passa a ter lugar quando a marca começa a 
ser tão conhecida que, ao invés de denominar apenas a linha de produtos (ou serviços) 
daquela empresa que é sua titular, passa a ser utilizada com sinônimo de todos os produtos ou 
serviços daquele mercado.  
 
Ora, há produtos, como os referidos (acessórios de grife) que, quando já de seu planejamento, 
são destinados a um público, por assim dizer, diferenciado, ou seja, aquilo que se costuma 
denominar de mercado consumidor seleto, normalmente composto por indivíduos que ocupam 
o topo da pirâmide da capacidade econômica pessoal na economia.  
 
No entanto, agora, as empresas detentoras de marcas notoriamente conhecidas como 
destinadas a um público diferenciado vêem seus produtos utilizados por pessoas que não 
fazem parte deste público, por meio de aluguel dos respectivos produtos.  
 
Na verdade, o aluguel de produtos que ostentam marcas famosas e diferenciadas não é 
novidade. Basta que recordemos da recorrente prática de mercado com atividade de aluguel 
de carros de marcas notórias para casamentos e outras festividades.  
 
A priori, cremos que as seguintes assertivas poderiam ser lançadas:  
 
1. o titular da marca tem o monopólio do seu uso – bem entendido – uso da marca;  
 
2. o titular da marca tem o direito de zelar pela própria marca;  
 
3. é inescondível o fato de que a empresa de aluguel de bolsas de marca tem um ganho que 
decorre também do renome dos produtos que aluga;  
 
4. também nos parece ser claro que com a prática do aluguel, um outro público, de poder 
aquisitivo mais baixo, passará a ter acesso ao dos produtos que são distinguidos por aquela 
marca, passando aquela respectiva marca, com o tempo, a perder a característica de 
seletividade; e  
 
5. é bem provável inclusive que uma parcela do público que tem poder aquisitivo para adquirir 
os produtos, passe a optar pela locação posto que assim poderia variar constantemente de 
produto – e mesmo de marca, visto que há não somente uma, mas algumas marcas famosas 
de bolsas e outros acessórios.  
 
Neste quadro, poderíamos propor algumas assertivas, ainda a título não definitivo: em se 
comprovando um desgaste do uso da marca pela utilização por grupos sociais de menor poder 
aquisitivo, provocando o desinteresse dos produtos por parte dos ocupantes do grupo social 
para o qual a marca foi destinada, seria possível que o titular da marca pudesse tentar, por via 
judicial, coibir a atividade.  
 
Por outro lado, em se caracterizando a variação de comportamento do consumidor alvo da 
marca, ou seja, passando ele próprio a escolher o aluguel em detrimento da compra, poderia 
se caracterizar, uma vez que o mercado é o mesmo, um aproveitamento parasitário, também 
a ser coibido. No entanto, a hipótese que, neste momento, nos parece a mais plausível seria a 
de se estabelecer uma espécie de royalty para a proprietária em virtude dos ganhos auferidos 



pelas empresas de aluguel, muito embora mesmo isto não seja infenso a contraditas, como 
por exemplo, por aplicação do princípio da exaustão da marca.  
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