
A Apple pediu o registro da mar-
ca iPhone na categoria celular
em 2006, mas a solicitação ain-
da não foi examinada pelo INPI
— deve ser nas próximas sema-
nas. Embora não seja categóri-
ca, Silvia Rodrigues, diretora
substituta de marcas do Institu-
to Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI), diz que, a princí-
pio, não pode haver sobreposi-
ção com a marca “G Gradiente
iPhone”. “Se qualquer um pe-
dir (o registro) de iPhone ou
Gradiente sozinho, é considera-
do reprodução gradual e é veda-
do pela lei”, explica.

Ao solicitar o registro de uma
marca, a empresa deve indicar
para qual das 45 categorias de
produtos pretende deter o direi-

to, explica Silvia Rodrigues, di-
retora substituta de marcas do
Instituto Nacional de Proprieda-
de Industrial (INPI).

A Apple tem a marca iPhone
registrada no Brasil em outras
categorias, como roupas, brin-
quedos e publicações. E tem pe-
didos em andamento em outras
categorias.

Na categoria celular, o pedi-
do ainda está em análise e a em-
presa não pode mais solicitar a
impugnação do direito da Gra-
diente à marca “G Gradiente
iPhone” em celular.

“O último prazo ocorre seis
meses após a concessão e a Ap-
ple não entrou com procedi-
mento de impugnação. Mas não
existe só justiça, há caminhos
de acordo entre partes. O que
elas vão decidir é entre elas.
Uma tem o registro e outra tem
a fama”, finaliza Silvia. ■ F.M.

Um iPhone com Android. Se vo-
cê não acreditava que isso pode-
ria acontecer, prepare-se. A
Gradiente anunciou o lançamen-
to do primeiro aparelho de uma
família de smartphones batiza-
da com a palavra iPhone, sinôni-
mo mundial do aparelho da Ap-
ple. Desde 2008, a Gradiente de-
tém os direitos de registro da
marca “G Gradiente iPhone” no
Brasil até 2018, concedidos pelo
Instituto Nacional de Proprieda-
de Industrial (INPI).

“O pedido foi feito em 2000,
com o conceito de um telefone
para acessar a internet, por isso
o nome iPhone”, afirma Eugê-
nio Emílio Staub, presidente do
conselho da Companhia Brasilei-
ra de Tecnologia Digital (CB-
TD), responsável pelo arrenda-
mento e gestão das marcas da
Gradiente.

A empresa não lançou o pro-
duto antes porque enfrentava
problemas financeiros que cul-
minaram na reestruturação da
operação. “Não fazíamos lança-
mentos. Só fizemos depois que
a CBTD arrendou todas as mar-
cas da Gradiente”. Staub diz
que a Gradiente nunca foi procu-
rada pela Apple. E também não
entrou em contato com a empre-
sa de Tim Cook porque estava
envolvida com a reestrutura-
ção. “A Apple inventou esse no-
me nos Estados Unidos seis
anos depois que pedimos o regis-
tro no Brasil. É uma coincidên-
cia”, afirma, referindo-se ao
lançamento do iPhone nos Esta-
dos Unidos, em janeiro de 2007.

Nova categoria
Com a novidade, a Gradiente en-
tra na categoria de smartpho-
nes, já que, até então, tinha ape-
nas celulares mais simples. Os
planos são lançar uma família
de smartphones sob a marca
iPhone e vender entre 1 milhão
e 4 milhões de smartphones por
ano. “Não temos a pretensão da
liderança, mas de sermos impor-
tantes e vender uma quantida-
de muito grande. E isso vai de-
pender da nossa competência e
do produto. Estamos mais volta-
dos para isso do que preocupa-
dos com a Apple”, afirma.

Por hora, a empresa tem ape-

nas um smartphone, em duas
cores, que levou um ano para
ser desenvolvido e é importado
da China. Até junho, a intenção
é produzir no Brasil e lançar
mais um aparelho. Questionado
se pensa em vender o direito de
produção e comercialização da
marca para a Apple, Staub diz:
“Não pensamos em vender ou
deixar de vender a marca, mas
em lançar nossa linha.”

Confusão à vista
Para especialistas, a novidade
da Gradiente é o prenúncio de
uma grande confusão. Fábio Fer-
reira Kujawski, sócio do escritó-
rio Barretto Ferreira, Kujawski
e Brancher, avalia que a confu-
são pode até chegar aos tribu-
nais. “Pode ser que a Apple quei-
ra entrar com uma ação não
com base na anterioridade da

marca, mas simplesmente no
conceito de concorrência des-
leal”, explica.

Julio Moreira, professor de
branding do Master em Marke-
ting da ESPM, avalia que, por
incrível que pareça, o uso da
palavra iPhone pode prejudi-
car a imagem da Gradiente jun-
to aos consumidores. “Inde-
pendente da Gradiente ser a
dona da marca, a percepção do
mercado pode ser de uma có-
pia. Fica a imagem de que co-
piaram o líder. É a separação
do que é certo do ponto de vis-
ta jurídico e do que é correto
no mercado”, opina. “Para a
Apple, não vai acontecer na-
da. Na cabeça do consumidor,
a dona da marca é a Apple”.

Procurada, a Apple informou
não ter nenhum comentário a
fazer sobre o assunto. ■
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IPHONE X IPHONE

Confira as diferenças entre o aparelho da Gradiente e o da Apple

*iPhone 5 ** No Brasil, o novo modelo do celular da Apple não funciona com 4G, mas ele é 
compatível com a nova geração de rede móvel em outros países ***Modelos GC500SF e GC500SFB

GRADIENTE
Funciona com 2 chips

3G
Touch

Peso: 130 gramas
Altura: 120 mm
Largura: 61 mm

Espessura: 11,7 mm
Tela: 3,7 polegadas

Resolução: 320 pixels por 480 pixels
Sistema operacional: Android

Câmera traseira: 5 megapixels
Câmera frontal: 0,3 megapixel

Flash: não
Capacidade: até 32GB, com cartão de 

memória

Preço: R$ 599

Cor: grafite e branco***

APPLE*
Funciona com 1 chip
3G**
Multitouch
Peso: 112 gramas
Altura: 123,8 mm
Largura: 58,6 mm
Espessura: 7,6 mm 
Tela: 4 polegadas
Resolução:  1136 pixels por 640 pixels
Sistema operacional: iOS
Câmera traseira: 8 megapixels
Câmera frontal: 1,2 megapixel
Flash: sim
Capacidade: 16GB, 32GB e 64GB

Preço: 16GB: R$ 2.399.00
 32GB: R$ 2.699.00
 64GB: R$ 2.999.00
Cor: branco e prata/preto e chumbo

Staub:ApplepediuregistronoBrasil seisanosapós Gradiente
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