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As organizações empresariais atuais reconhecem que
para sustentar sua vantagem competitiva é imprescin-
dível investir na capacidade de geração de valores de
ativos intangíveis. Este reconhecimento pauta-se no
fato de que os ativos intangíveis, além de comporem
importante fração do patrimônio da organização, são,
muitas vezes, decisivos para o sucesso da comercializa-
ção de seus produtos ou serviços e para o ingresso em
mercados ainda não explorados.
Os ativos intangíveis são proporcionados, principalmente,
pelos direitos decorrentes da propriedade intelectual,
da propriedade industrial, da cultura organizacional, de
segredos de comercialização, dentre outros. Contudo, o
tema está em crescente evolução e ainda muitos ativos
intangíveis são carecedores de proteção legal. Interes-
sante observar que a primeira norma que delimitou os
principais tipos de ativos intangíveis nasceu nos Estados
Unidos da América (EUA), apenas no ano de 2001, sendo
uma norma contábil. O Financial Accouting Standards Bo-
ard (FASB) mediante o Statementof Accouting Standards

(SFAS) de número 141, explicita que há os seguintes
grupos de ativos intangíveis: os relacionados com o
marketing, com os clientes, com as artes, com os
contratos e com a tecnologia.
Dentre os ativos intangíveis relacionados com o marketing
encontra-se o trade dress. Mas o que é trade dress?
Apesar do termo já ser conhecido na área de comuni-
cação e do desenho industrial, notadamente quando
se estuda a identidade visual de um produto ou de um
serviço, juridicamente não há uma definição legalmente
adotada. Traduzindo-se literalmente, trade dress é o
vestido do comércio, sendo que as,expressões mais
utilizadas pelo Poder Judiciário e pela doutrina são
"conjunto-imagem", "apresentação visual" ou ainda
"vestimenta do produto".
O trade dress caracteriza-se pelo fato de um produto ou
serviço se diferenciar dos demais existentes no mercado;
conferindo-lhe individualização própria por apresentar
design, combinação de cores, embalagem, grafismo, tex-
tura, fontes e disposição de letras e/ou palavras, sinais,
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embalagem, fachada, entre outros componentes que
formam a impressão global do produto ou do serviço, ou
seja, sua personalidade visual. Para facilitar a compreen-
são da personalidade visual de um produto, basta reportar
nossa memória visual ao grafismo da marca Disney ou à
fachada da rede de lojas Mc Donald 's.
As empresas com alto grau competitivo investem maciça-
mente em pesquisas voltadas ao pleno conhecimento do
público que pretende atingir, seus gostos e preferências;
no concernente ao modo de apresentação de um produto
e sua combinação de cores, figuras, símbolos, etc. e à
forma de realização de um serviço.
A partir deste conhecimento, as empresas investem em
profissionais que possibilitem que o produto ou o serviço
não seja mais um no mercado, ao contrário, o resultado
pretendido é que exista uma configuração visual, ope-
racional e arquitetônica reconhecida facilmente e que
apresente, portanto,características distintivas capazes
de fidelizar seu consumidor.
O trade dress pode levar o cliente a identificar um produ-
to, um serviço ou mesmo um estabelecimento comercial
antes até que o mesmo faça a identificação da marca em
questão. E é justamente em razão dessa identificação an-
terior que muitas empresas tentam ganhar o mercado de
forma patentemente desleal. Aproveitam-se de empresas
que possuem prestígio no mercado, que investiram para
conseguir uma identidade visual distintiva e através da
reprodução de um produto, ou apresentação de um layout
com a mesma roupagem do original, levam o cliente ao
erro. A criatividade para a ilicitude, infelizmente, parece
não demonstrar freios, pois não basta mais a reprodução
ilícita de uma marca, busca-se a utilização de marcas
diferentes mas que apresentem o mesmo trade dress.

Nesse cenário, proteger este valor de ativo intangível
chamado de trade dress é uma necessidade imperiosa
no mercado competitivo.
Contudo, as empresas encontram muitas dificuldades
para que haja referida proteção. Isto porque não há
referência legal expressa referente diretamente ao
trade dress. A tutela legal aplicável dá-se mediante
a repressão à concorrência desleal, contemplada na
Lei da Propriedade Industrial - LPI (Lei N9 9.279/96),
aplicando-se também A Convenção da União de Pa-
ris, tratado internacional ratificado pelo Brasil no ano
de 1975.
A LPI prevê em seu artigo 2- que "a proteção dos di-
reitos relativos à propriedade industrial, considerado o
seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do País, efetua-se mediante:...V- repressão à
concorrência desleal.". Mais adiante, no artigo 195, con-
sagra: "comete crime de concorrência desleal quem:...
III-emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito
próprio ou alheio, clientela de outrem". O artigo 10 -bis
da Convenção de Paris, vigente entre nós por força do
Decreto 635/92, estabelece:
"1. Os países da União Européia (UE) obrigam-se a asse-

gurar aos nacionais dos países da UE proteção efetiva
contra a concorrência desleal;

2. Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de
concorrência contrário aos usos honestos em matéria
industrial ou comercial;

3. Deverão proibir-se particularmente:
1a - Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio,
estabelecer confusão com o estabelecimento dos
produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente."
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Como se pode observar, pela leitura desses dispositivos
legais, é escassa e vaga a proteção jurídica referente ao
tema. Constatando-se a prática da concorrência desleal,
caberá à empresa notificar extrajudicíalmente o pratican-
te do ato ilícito para que o cesse imediatamente. Após,
observando-se que a prática não cessou, a empresa origi-
nal do trade dress deverá pedir judicialmente indenização
pelos danos decorrentes da prática ilícita.
Para que a empresa obtenha sucesso em um litígio
judicial de concorrência desleal, será importante tentar
provar que a possibilidade de gerar confusão entre os
consumidores na aquisição do produto ou na utilização do
serviço é clara. O Judiciário analisará se há confusão por
parte dos consumidores ou tentativa de levá-los a erro,
configurando-se, portanto, concorrência desleal; caso
o segmento de mercado das empresas seja o mesmo,
além do preço não apresentar muita variação, bem como
se a configuração visual ou operacional ou arquitetônica
(dependendo do caso) é realmente distintiva.
As empresas, nos últimos anos, tentam proteger seu
trade dress reivindicando a combinação de cores utiliza-
das no momento do depósito do pedido de registro da
marca perante o INPI (Instituto Nacional de Propriedade
Industrial). Contudo, um trade dress não se limita apenas
à combinação de cores, como já descrito neste artigo, o
conceito é mais abrangente, pois pode se referir ao de-
s/gn, à apresentação da embalagem, aos tipos de letras
utilizadas, à textura do produto ou à forma arquitetônica
de um estabelecimento que ofereça um determinado
serviço.
Vale destacar que, apesar do Poder Judiciário ter apre-
sentado recentemente louváveis decisões envolvendo
o trade dress, as empresas continuam inseguras, pois,
diante da falta de dispositivos legais específicos, é difícil
a decisão judicial de não apresentar análises subjetivas
na apreciação da matéria.
Nos dias atuais, as organizações empresariais não "dor-
mem no ponto"! Pelo seu dinamismo, não esperam que
um dano aconteça para só depois se valerem das medidas
judiciais cabíveis.
Desde o início, as empresas mais reconhecidas no mer-

cado desejam se cercar de meios legais protetivos para
fazer valer a pena seus gastos empreendidos na criação
de uma impressão global individualizada, diferenciada e
reconhecida de seu produto ou na forma de realização
de seu serviço. As empresas não esperam apenas o re-
cebimento de indenização quando sua criação original
e exclusiva é copiada. Sabem o verdadeiro valor deste
ativo intangível para o sucesso competitivo. "Dormindo
no ponto", infelizmente, está nossa legislação!
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