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As empresas brasileiras exportadoras começam a se deparar com um problema que já é um 
velho conhecido das estrangeiras que vendem seus produtos para o Brasil: recuperar suas 
marcas que tenham sido registradas indevidamente em outros países. A Calçados Azaléia é um 
exemplo disso e recentemente conseguiu cancelar, por via judicial ou por acordo, o registro 
indevido de sua marca na Tailândia, Turquia e Filipinas.  
 
A advogada da empresa, Claudia Zeraik, do escritório Vieira de Mello Advogados, conta que 
em 2003 a Azaléia chegou no mercado tailandês e se deparou com marcas idênticas à sua. E a 
empresa sequer tinha um contrato de exportação - que facilitasse a prova de cópia da marca - 
com a depositária do pedido na Tailândia. O caminho foi entrar com uma ação judicial contra a 
empresa que fez o registro, mas para isso teve que provar que exportava regularmente para 
aquele país e que, por isso, sua marca já era conhecida por lá. Depois de muita briga, a 
Azaléia conseguiu um acordo e teve sua marca de volta. Na Turquia foi mais fácil, pois a 
empresa que fez o depósito da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 
naquele país tinha trocado e-mails com a Azaléia, já que havia uma intenção de compra dos 
produtos da empresa gaúcha. Com essa prova foi fácil identificar a má-fé e o caso foi resolvido 
administrativamente.  
 
Claudia lembra que as empresas têm que ter a preocupação de fazer a proteção prévia de suas 
marcas para que, quando chegarem nos mercados, tenham como se defender. Isso é 
importante porque as empresas podem até mesmo ficar impedidas de comercializar suas 
marcas nos países onde elas já estão registradas.  
 
Foi o que aconteceu, por exemplo, com a marca francesa Hermès, conhecidas por suas 
gravatas. Ela ficou 15 anos fora do mercado brasileiro por causa da empresa Hermes, que 
vende roupas e outros produtos via catálogos. Apesar de ser um caso diferente, já que a 
brasileira Hermes não teve a intenção de copiar a marca francesa, a briga foi necessária 
porque a Hermès, que na época não tinha interesse no país, não teve a preocupação em 
registrar o nome no INPI. Agora, uma decisão judicial permitiu que as duas marcas coexistam, 
pois apesar de figurarem na mesma classe de produtos, de vestuário, a Justiça entendeu que 
elas atingem públicos muito diferentes e que, por isso, não há como o consumidor se 
confundir.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 jun. 2006, Legislação & Tributos, p. E1. 


