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Nos negócios, como nos romances, a familiaridade sempre gera desrespeito ou indiferença.  
 
Pense, por exemplo, no logo da Playboy, símbolo de um certo tipo de sofisticação masculina 
nos anos 50, mas hoje, em virtude do licenciamento promíscuo, parece associado sobretudo 
com os aromatizadores de ar dos táxis.  
 
Agora considere um caso bem mais difícil: o logo "Eu (coração) NY". Na semana passada, o 
conselho estadual de turismo, o Empire State Development, anunciou uma renovada 
campanha de marketing centrada no famoso slogan e desenho, desta vez com ênfase nos 
passeios diurnos que consomem gás e nas férias curtas para os moradores da região.  
 
Mas inerente à campanha é o movimento para reclamar o próprio símbolo, que, como o logo 
da Playboy, está desvalorizado, no termo usado pelos diretores de marketing, por causa do 
excesso de uso. Neste ano, os altos funcionários estaduais pretendem apresentar novas 
ferramentas - como um holograma difícil de reproduzir - que vai garantir para os 
consumidores que o produto foi oficialmente licenciado pelo estado de Nova York.  
 
Para aqueles que vendem produtos "Eu (coração) NY" não licenciados, os altos funcionários 
pretendem advertir e então multar os transgressores. Thomas Ranese, de 37 anos, diretor de 
marketing do Empire State Development, admitiu, "Nós nem sempre investimos na proteção 
da marca quanto deveríamos". O prazo de vencimento das marcas registradas foi deliberado 
nos anos 90 nos Estados Unidos e em outros países, resultando na percepção geral de que o 
símbolo do coração era de domínio público e não exigia licença, ele disse. Os registros de 
marcas foram renovados, ele disse, mas o estrago já tinha sido feito. O estado de Nova York 
perdeu milhões, se não dezenas de milhões, de dólares em taxas de licenciamento desde que 
o símbolo foi apresentado em 1977, disse Ranese. O resultado, visível por todos os lugares na 
cidade de Nova York, mas especialmente em Midtown Manhattan, é um vasto universo 
alternativo de produtos "Eu (coração) NY", quase todos imitações não licenciadas.  
 
Diversidade de produtos  
 
Há como um turista de espírito público detectar um produto falsificado? "A resposta é não", 
disse Ranese. Mesmo o símbolo registrado é facilmente falsificado, ele disse. Contudo, os 
produtos são divertidos. Precisa de um artigo de vestuário masculino? Há uma gravata "Eu 
(coração) NY" com a Estátua da Liberdade por US$ 4,99 e uma camiseta "Eu (coração) NY" 
Betty Boop por US$ 19,99. Da culinária? Há um sino para anunciar o jantar por US$ 3,99, 
saleiros e pimenteiros por US$ 8,99, um porta-lata de cerveja por US$ 4,99 e um prato de 
jantar por US$ 12,99. E uma toalha de cozinha, US$ 8,99, para limpeza.  
 
Quer comprar algo para as crianças? há um urso de pelúcia (US$ 9,99 pequeno, US$ 19,99 
grande) e roupas de bebê por US$ 9,99. Precisa de souvernirs autênticos de Nova York? Há 
um mouse pad por US$ 8,99, um dedal por US$ 3,99, um peso de papel de vidro por US$ 
14,99. Sente necessidade de fazer exercícios? Há uma bola de baseball por US$ 9,99, bolas de 
golfe por US$ 12,99 e uma bola de futebol por US$ 9,99.  
 
Para registrar, disse Ranese, a CMG Worldwide, de Indianápolis, é a agente de licenciamento 
do estado e sem o selo da CMG, o produto é provavelmente falso.  
 
Um vendedor suspeito de vender produtos falsificados receberá uma carta para encerrar as 
atividades do escritório de advocacia Heslin Rothenberg Farley & Mesiti, em Albany, Nova York.  
 
"Temos revisto tudo que foi descoberto pelo nosso agente de licenciamento", disse Ranese. Os 
produtos indesejáveis incluem cinzeiros (US$ 6,99) e isqueiros (US$ 3,99) porque o estado 
quer desestimular o vício do fumo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


