
A boa idéia pode estar por perto 
Da Redação 
 
Observar a concorrência ajuda, mas cópias podem levar à Justiça. 
 
Assimilar boas idéias do concorrente pode ajudar a alavancar os negócios. A arrumação da vitrine, 
o uniforme dos vendedores, os tons de cores usados nas paredes, a iluminação, a disposição dos 
produtos nas prateleiras e o perfume da loja são apenas alguns exemplos de conceitos que podem 
ser copiados, imitados ou apenas servir de inspiração. A ação é saudável, mas é preciso cautela 
para que a idéia não se transforme em crime.  
 
A cópia explícita pode gerar sanções previstas na lei 9.279, de 1996, conhecida como Lei de 
Propriedade Industrial, acarretando em multas ou até mesmo em reclusão de três meses a um 
ano. A informação é de Attilio Gorini, advogado especializado em propriedade intelectual e direito 
do entretenimento do escritório Dannemann Siemsen. 
 
Lei prevê repressão à concorrência desleal  
Segundo o especialista, os lojistas não têm um certificado de registro de marca que possa 
resguardá-los contra os imitadores. Ou seja: não existe um documento que proteja o empresário 
contra os "piratas", mas a Lei de Propriedade Industrial vem suprir essa carência, já que prevê a 
repressão à concorrência desleal. "Se a cópia estiver dentro da legalidade, é válida porque 
estimula a concorrência, gera diversificação e queda de preços", comenta Gorini, lembrando que 
"estar na legalidade" significa assimilar um conceito e não imitar pura e simplesmente. 
 
Por isso, a assimilação deve ser baseada em critérios éticos. Na loja carioca Tiply, de moda 
feminina, as sócias Paula e Graça Cavalcanti (mãe e filha) admitem que assimilam idéias de 
outros estabelecimentos do ramo. Na última reforma em uma das duas lojas - no Recreio 
Shopping e no Barra Shopping, ambos na Zona Oeste -, há três anos, as proprietárias passearam 
pelos corredores observando o que os concorrentes tinham feito de interessante, em relação à 
cor, vitrine, arrumação dos produtos, materiais etc. 
 
Embora tudo tenha sido feito com base em idéias próprias, Graça admite que inspirou-se nas lojas 
do Barra Shopping. "A idéia do pé direito alto, por exemplo, assimilei de outra loja. Acho que a 
gente sempre acaba copiando um conceito, mesmo involuntariamente", revela a empresária que 
pretende arrumar a vitrine com um painel semelhante ao de um estabelecimento que visitou em 
Nova York, há alguns anos. "Estava dando uma olhada em fotos antigas e achei a dessa vitrine. 
Coincidentemente, era a idéia que eu tinha na cabeça", comenta Graça.  
 
À frente da loja de lingeries L"Intimité, no Shopping Rio Sul, Alessandra Sterenberg diz que 
aproveita conceitos dos concorrentes, mas sempre de forma positiva. "Quando inauguramos, há 
12 anos, copiamos uma idéia que vimos nos Estados Unidos, em lojas como a Victoria"s Secret: 
deixar as peças expostas, ao invés de guardadas nas prateleiras. Foi inovador aqui, por isso 
começamos a ser copiadas por todas as lojas do segmento", explica Alessandra, acrescentando 
que a aceitação dos clientes foi positiva.  
Quando perguntada se o fato de os concorrentes a copiarem gera um sentimento negativo, a 
empresária afirma que não. "Nunca me preocupei, acho até interessante. Estamos sempre 
olhando a concorrência, para encontrar boas idéias", reforça Alessandra. "A gente copia outros 
estabelecimentos em relação à arrumação da loja. A disposição das peças por cores, por exemplo, 
é baseada em layout de concorrentes. Vi na loja, gostei do visual e levei a idéia para dentro da 
minha loja", arremata a lojista, que tem mais uma loja em sociedade com a mãe, na Tijuca, Zona 
Norte da cidade. 
 
 
 
 



Lei pune cópia de má fé  
 
Empresários que usam de má fé ao imitar idéias ou copiar produtos e marcas da concorrência 
podem ser processados de acordo com o artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, mesmo que 
as duas partes estejam em município ou estado diferentes. Conforme explica o advogado Attilio 
Gorini, do escritório Dannemann Siemsen, o infrator fica passível de penalização em duas esferas: 
na cível ou na criminal.  
 
No primeiro caso, ele pode pagar multa, ter os produtos apreendidos e a loja fechada. No 
segundo, pode ser preso por um período de três meses a um ano. Ou então ter a pena substituída 
por uma outra, alternativa, como doação de cestas básicas, por exemplo.  
 
A vítima da cópia tem que procurar um advogado e entrar com uma queixa-crime perante a 
justiça, que julgará o caso de acordo com a lei de propriedade industrial. Gorini informa que será 
exigido um laudo que contenha a confirmação material da infração (fotos, por exemplo). Um 
oficial de justiça neutro (não contratado pelas partes) vai ao local ao lado de um técnico - 
especialista em design, arquiteto etc -, que analisa se a denúncia de cópia procede. "A infração já 
justificaria apreensões ou proibição de exibir aquele layout", reforça. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 e 2 abr. 2006, Jornal do Lojista, p. B-8. 
 
 
 


