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Empresa compra domínio www.mappin.com.br, mas endereço estaria atrelado ao processo 
falimentar 
 
O Mappin, uma das mais famosas lojas de departamentos, pode ressuscitar em formato virtual, 
no endereço www.mappin.com.br. O domínio na internet foi conquistado pela Multimídia 
Marketing, microempresa da área de marketing que participou de processos de liberação de 
endereços feita pelo www.registro.br - serviço responsável pela concessão de domínios e 
subordinado ao Comitê Gestor da Internet no País. Pela aquisição, a empresa pagou R$ 30, valor 
de registro de um site. 
 
A intenção da Multimídia, segundo o diretor José Maria Alves, é associar-se a um portal que já 
esteja consolidado e criar uma segunda marca de loja virtual, aproveitando a força do nome 
Mappin. A página, que já está no ar, embora só tenha a informação 'em breve a maior loja virtual 
do Brasil', recebeu mais de 3.500 visitas desde 13 de junho, o que evidencia o potencial do 
projeto. 
 
A empresa corre o risco de enfrentar questionamentos na Justiça, porque o endereço na internet 
ainda estaria atrelado ao processo. Segundo o síndico da falência do Mappin, Alexandre Carmona, 
os direitos sobre marcas não prescrevem durante o processo falimentar. "Em 95% dos casos em 
que há conflitos entre marcas e nome de domínio, o proprietário da marca acaba ganhando", 
completa o advogado especializado em direito eletrônico e presidente do conselho de comércio 
eletrônico da Fecomercio-SP, Renato Ópice Blum. 
 
Alves diz estar amparado pela legislação, pois enfrentou processo legal para obter o endereço. Um 
de seus trunfos é o fato de o Mappin não existir mais, não havendo a figura do proprietário que 
poderia brigar pelo domínio. Se for o caso, disse, será criada nova logomarca para o fato não ser 
classificado como uso indevido da propriedade. 
 
O site do Mappin chegou a funcionar entre 1996 e 1999, quando foi decretada sua falência. Nas 
páginas havia só um demonstrativo dos produtos disponíveis nas lojas físicas - não havia compras 
online. Com o fechamento da casa Anglo Brasileira, o domínio não foi renovado - o que tem de ser 
feito anualmente - e entrou na lista de endereços removidos da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo, responsável pelo serviço www.registro.br. Pelas normas, um domínio 
removido é colocado à disposição em processos periódicos de liberação e não é concedido quando 
há mais de um interessado na disputa. 
 
Para conquistar o endereço, a Multimídia participou de cinco processos e só em janeiro concorreu 
sozinha. Alves pretende estar envolvido no projeto e ter participação na eventual loja virtual, mas 
não descarta vender os direitos do domínio. O sócio mais adequado, diz ele, seria uma empresa 
de comércio eletrônico, que aproveitaria a estrutura logística já montada. 
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