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A evolução acelerada da indústria da moda e do luxo no Brasil, com a chegada de grandes 
marcas ao País, tem levantado novas questões legais. De olho nesse universo, o escritório 
Pinheiro Neto, um dos maiores do País, passou a fazer parte da Comissão de Mercado de Luxo 
da Câmara de Comércio França-Brasil (CCFB), que assessora as grifes internacionais que 
aportam por aqui.  
 
Coordenada pelo advogado e sócio do escritório, André Zonaro Giacchetta, a comissão 
pretende fomentar as discussões em torno das necessidades legais das empresas do mercado 
de alto luxo que querem vir para o Brasil, ou já estão instaladas no Brasil.  
 
Estima-se que só 2% da população mundial consomem produtos de alto luxo. Além disso, em 
2009, os brasileiros gastaram cerca de R$ 10 milhões no exterior, boa parte em produtos 
dessa categoria, e em 2012 esse valor chegou a R$ 22 milhões.  
 
Para a diretora-geral da Christian Dior no Brasil, Rosângela Lyra, o desafio de instalar uma 
marca no País ainda é muito grande e, mesmo com os mercados europeus e norte-americanos 
saturados, vir para o Brasil deve ser um investimento cauteloso. "No Brasil há um trabalho de 
consolidação que deve durar até de 2016 em função da Copa e da Olimpíada. As empresas 
precisam detectar quais melhores praças, em que condições virão, seja como franquias ou 
lojas próprias", explica a diretora da marca, a primeira a vir para o Brasil.  
 
De acordo com Giacchetta, as questões judiciais que envolvem grandes marcas trazem 
desafios como conhecer e disseminar as peculiaridades do mercado de alto luxo também junto 
ao poder judiciário. "Quando discutimos a cor do solado dos sapatos de Christian Louboutin 
podemos dizer que a cor por si só não pode ser protegida nem ter exclusividade de uso. Mas 
isso muda quando essa cor confere uma identidade a um determinado produto, passando a ter 
um valor muito diferente do que o simples uso de uma cor de forma aleatória", explica.  
 
A partir de casos assim é que se pode ver a necessidade de se fomentar e disseminar o 
conhecimento do mercado de alto luxo para que as leis existentes possam ser aplicadas e 
moldadas às características do mercado, explica Giacchetta. "De nada adianta o Brasil ter uma 
lei avançada de acordo com normas internacionais, se não se consegue ter aplicação de 
maneira adequada", diz.  
 
De acordo Giacchetta, o Brasil tem leis suficientes para proteger, a inovação a vanguarda das 
criações do mercado de alto luxo. Decisões judiciais tem assegurado o direito de grandes 
marcas tanto nacionais quanto internacionais.  
 
Um dos casos mais conhecidos foi na década de 70 quando a Land Rover veio para o País e se 
deparou com um registro da marca aqui, o que gerou uma discussão judicial que durou 15 
anos, mas foi favorável à inglesa.  
 
"O caso é emblemático e só mostra há quanto tempo a questão existe e é discutida. O tempo 
de tramitação é consequência do sistema brasileiro que dá essa possibilidade de discussão por 
meio de recursos", explica Giacchetta.  
 
Outro caso de repercussão foi o da marca 284, dos filhos de Eliana Tranchesi, a dona da Daslu, 
em sociedade com outra socialite, Helena Bordon, que foi processada em 2011 pela grife de 
luxo Hèrmes. A Justiça proibiu a marca de comercializar a "bolsa 284", inspirada na clássica 
bolsa Birkin, lançada em 1984.  
 
Recentemente, a juíza Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, da 6ª Vara Cível de Barueri, na 
Grande São Paulo, condenou a C&A Modas a pagar R$ 103,7 mil de indenização por plagiar a 
coleção de 2003 da grife de biquínis Poko Pano. Segundo a juíza, tendência de moda significa 
ideia e o conceito de ideia não tem proteção legal. Mas quando a ideia toma forma, o Direito 
Autoral pode proteger a "invenção".  
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 1 e 2 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A7.




