
ícone do cinema, o urro do leão que precede os filmes do
estúdio MGM obteve o registro de propriedade industrial nos
EUA, mas luta para tê-lo na Europa. A lei de marcas e patentes
está preparada para registrar cores, sons e cheiros?

POR ALEXA SALOMÃO

OMGM, grupo de mídia criado
a partir do lendário estúdio de

cinema americano Metro-Goldwyn-
Mayer, trava uma luta no mínimo atí-
pica na União Européia. A empresa
tenta conseguir o registro de proprie-
dade industrial do rugido do leão que
está estampado em sua marca desde
1928. Para o MGM, o som emitido pelo
animal tornou-se uma extensão de
sua identidade. Nos Estados Unidos,
o registro do rugido foi concedido em
2006, com base na descrição gráfica
do som. Os europeus, no entanto, não

se contentaram com a prova e nega-
ram a patente. O MGM recorreu. Seus
advogados apostam que a legislação
de marcas e patentes deve sofrer mu-
danças radicais nos próximos anos,
pressionada pela revisão do conceito
do que seja uma marca no século 21.

Por força da evolução tecnológica
e da sofisticação dos produtos e ser-
viços, o mercado ganha um número
cada vez maior das chamadas marcas
não tradicionais, aquelas em forma
de hologramas, que se movimentam,
ou que são tridimensionais - sonoras,

táteis e até gustativas. "O desenvolvi-
mento da comunicação e o surgimento
da internet fez com que a identidade
de um produto fosse muito além de
um logotipo estampado no rótulo", diz
Antônio Trajano, diretor da Clarke
Modet no Brasil, empresa espanhola
especializada em gestão de proprieda-
de industrial. "A tendência é que esse
tipo de marca cresça. No futuro pode-
mos ter marcas luminosas e de tipos
que não conseguimos prever hoje."

Os Estados Unidos são precursores
dos registros atípicos. Emitiram a pri-
meira patente sonora em 1950: o toque
de três sinos da rede de notícias NBC.
A lei aceitou o registro de propriedade
industrial da fachada da Pizza Hut,
em 1968. Nos últimos anos, foram pa-
tenteados registros sonoros (com base
na descrição do som ou na apresen-



tação de partituras) e olfativos (com
a descrição dos cheiros por escrito).
Em 2002, o fabricante de lubrifican-
tes Mike Mantel registrou o cheiro de
uva para um lubrificante e a Midwest
Biological passou a deter a patente do
cheiro de goma de mascar para um
fluido da indústria metalúrgica. Em
2008, até o grito do Tarzan foi regis-
trado como marca nos Estados Unidos.

Na Europa também já é possível
registrar marcas não convencionais.
O som musical da palavra Yahoo!, por
exemplo, foi patenteado em 2001. Mas
ainda há polêmica em torno de pro-
postas mais criativas. A associação do
cheiro de grama recém-cortada a uma
marca holandesa de bolinhas de tênis
foi negada em primeira instância em
Dublin, na Irlanda, e aceita, em 2000,
na cidade espanhola de Alicante. "A
grama do meu jardim em Dublin deve
cheirar diferente da de Alicante", ironi-
zou um técnico britânico. Na Argenti-
na, o registro de uma marca sonora só
foi aceito em 2000, e tratava-se do som
da marca Intel. No Brasil ainda não há
como registrar cores, sons e cheiros.
A patente mais exótica prevista na lei
nacional é a tridimensional, para gar-
rafas e escovas de dentes, por exemplo.
"Apesar de a lei ainda ser restritiva, os
órgãos brasileiros estão atentos às mu-
danças", diz a advogada de patentes Ta-
tiana Campello, sócia do escritório De-
marest & Almeida. "A tendência é que
a lei brasileira seja alterada no futuro."

A proliferação de marcas não con-
vencionais e a disparidade de avalia-
ções motivaram a Organização Mun-
dial da Propriedade Intelectual, com
sede em Genebra, na Suíça, a buscar
uma padronização. Com base em pes-
quisa junto a 180 países associados, a
entidade deve publicar, em julho, uma
espécie de guia global sobre o regis-
tro de marcas exóticas. Serão suges-
tões, mas ao menos vão servir como
referência para os técnicos, que hoje
correm o risco de ser atropelados pe-
las rápidas mudanças do mercado.
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