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Ao longo do tempo, observamos uma evolução da proteção da 

propriedade industrial. 

 

Nas últimas décadas, várias áreas que antes não estavam 

amparadas pelos direitos de propriedade industrial passaram a 

reivindicar proteção, tornando-se objeto de estudos e debates, tanto 

em âmbito nacional como nos círculos internacionais. 

 

Algumas dessas áreas, tais como marcas não-tradicionais, patentes 

de software e de métodos de negócios, surgiram nos Estados 

Unidos da América, enquanto que outras, como o folclore e os 

conhecimentos tradicionais, incluindo a relação desses 

conhecimentos com as patentes provenientes de recursos 

genéticos, resultaram de propostas de países em vias de 

desenvolvimento, principalmente aqueles detentores de uma rica 

biodiversidade, como é o caso o Brasil.  

 

                                                
1 Advogados e Agentes de Propriedade Industrial – Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema 
Moreira 
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Todos esses temas continuam controvertidos, pois as diferenças 

culturais, jurídicas e econômicas dos diversos países dificultam 

entendimentos e impedem uma harmonização de critérios e 

soluções. 

 

Como seria impossível tratar de cada uma dessas novas questões 

que afloraram no âmbito da propriedade industrial, trataremos, 

neste artigo, somente das marcas não-tradicionais, matéria 

bastante interessante, não só por causa das discussões de 

natureza conceitual e implicações jurídicas que suscita, mas 

também pelas dificuldades de ordem prática que apresenta aos 

órgãos responsáveis pelo registro de tais marcas. 

 

As marcas não-tradicionais, também chamadas marcas não-

convencionais, são aquelas marcas que fogem ao conceito 

tradicional de marca, como aquela palavra, figura, letra ou outra 

representação gráfica que possa identificar um produto ou serviço e 

distingui-lo de outro.  

 

O grande desenvolvimento e internacionalização do comércio, 

sobretudo nas últimas décadas, resultou num acirramento da 

concorrência entre empresas,  fazendo com que muitas delas 

sofisticassem seus produtos e serviços e buscassem um diferencial, 

um algo mais que seus concorrentes não pudessem oferecer, no 

sentido de agradar o consumidor e atrair sua atenção.    Este 

fenômeno levou não só à criação de novos produtos e novas formas 

de oferecer serviços como também a mudanças na própria maneira 

de identificar esses produtos e serviços. 
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Um simples recipiente para bebida, que antes se diferenciava do 

concorrente apenas pelo rótulo, foi tomando diferentes formas, 

destacando-se dos demais não só pela marca aposta no rótulo mas 

também pelo seu formato, visando a beleza ou a praticidade. 

 

� � � �  
 

Produtos de limpeza e de higiene também ganharam nova 

aparência e novas formas. 

   

� � � �  
 

 

O ritmo frenético em que vivem as populações urbanas atualmente 

fez surgir novas formas de serviços: os serviços de restaurante 

tiveram que se adequar à busca por comodidade e falta de tempo 

dos clientes, cedendo lugar para os serviços de entrega de 

refeições em domicílio (os chamados serviços delivery); serviços de 

entrega rápida de documentos como os motoboys e os serviços de 

courrier; os serviços de venda pela rede de computadores, 

identificados pelas letras B2B (business to business) ou B2C 

(business to consumers). 
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Inúmeros outros exemplos poderiam ser aqui citados para ilustrar a 

grande transformação ocorrida no comércio nas últimas décadas e 

as suas conseqüências sobre o conceito tradicional de marca. 

 

No Brasil, essa evolução fez trazer, com a nova Lei de Propriedade 

Industrial2, a possibilidade de registro de uma nova categoria de 

marca – a marca tridimensional, não contemplada em leis 

anteriores. 

 

Os Estados Unidos da América, seguidos de vários outros países, 

foram mais longe, admitindo,  além das marcas tridimensionais, o 

registro de outros tipos de marcas não-tradicionais tais como 

marcas sonoras, olfativas, etc.. 

 

De fato, os Estados Unidos foram um dos pioneiros em admitir o 

registro de marcas não-tradicionais, com base na amplitude do 

próprio conceito de marca previsto em sua legislação3, segundo o 

qual marca é "qualquer palavra, nome, símbolo ou elemento que 

identifica os produtos de uma pessoa".  Como se vê, a definição é 

suficientemente ampla para abranger a proteção de cores, aromas, 

sons, imagens em movimento, hologramas ou mesmo outras 

formas imagináveis de marcas. 

 

As cortes americanas já proferiram inúmeras decisões permitindo o 

registro de marcas não-tradicionais, baseadas no princípio de que o 

importante é a capacidade distintiva da marca, não importando sua 

natureza. 

                                                
2 Lei 9.279/96 de 14/05/1996 
3 The Lanham Act, Título 15, U.S. Code 
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Pode-se dizer que o marco para a admissibilidade de registro de 

uma marca não-tradicional nos E.U.A. data de 1950, quando foi 

concedido o primeiro registro para uma marca sonora, semelhante a 

três toques de sino4.  Mais tarde, em 1985, houve uma decisão 

muito importante de uma corte americana, admitindo o registro de 

uma marca que consistia na cor rosa, para identificar um material 

isolante, em nome da Owens-Corning Fiberglass Corp.5.  Esse 

entendimento de que uma cor por si só era passível de registro foi 

seguido pela Suprema Corte norte-americana, que, em 1995,  

admitiu o registro da cor verde para forros para máquinas de passar 

roupas6, representado abaixo. 

 
 

Daí em diante, inúmeras outras cores puderam ser registradas, por 

exemplo: a cor amarela para papéis-lembrete auto-adesivos (os 

conhecidos "POST-IT")7, cor azul para fita adesiva8, cor verde para 

embalagem de armas9, representados abaixo, nessa ordem. 

 

                                                
4 Registro nos E.U.A. nº 523616, de 04/04/1950, da National Broadcasting Company, Inc. 
5 Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 227 U.S.P.Q. 417 (C.A.F.C. 1985) 
6 Qualitex co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 115 S.Ct. 1300, 34 U.S.P.Q.2d 
1161 (1995) 
7 Registro nos E.U.A. nº 2390667, de 03/10/2000, de Minnesota Mining and Manufacturing 
Company 
8 Registro nos E.U.A. nº 2176916, de 28/07/1998, de Minnesota Mining and Manufacturing 
Company 
9 Registro nos E.U.A. nº 2146060, de 24/03/1998, de Remington Arms Company 
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Com relação às marcas olfativas, foram concedidos registros, por 

exemplo,  para  o aroma das flores da pluméria, para identificar 

linha de costura e bordado10, cheiro de uva para identificar 

lubrificantes11, cheiro de goma de mascar em relação a fluidos à 

base de óleo para a indústria metalúrgica12 .   

 

No que se refere às marcas sonoras, também já existem marcas 

registradas de várias maneiras: através da descrição da seqüência 

de sons, como é o caso do famoso grito do Tarzan13; através de 

uma simples frase, como foi registrado o famoso rugido do leão da 

MGM ("a marca compreende um leão rugindo")14; ou através da 

representação gráfica das notas musicais (partitura), acompanhada 

ou não de fitas de áudio,  como é o caso da primeira marca sonora 

registrada na Argentina15.   

 

Há uma outra forma de marca não-tradicional que são as marcas 

em movimento, ou seja, se busca o registro de uma figura ou objeto 

em  movimento, que pode ser representado pela imagem do objeto 

na sua forma estática, acompanhada da descrição do movimento.  

                                                
10 Registro nos E.U.A. nº 1639128, de 26/03/1991, de Célia Clarke, comercializando como 
Clarke Osewez (registro cancelado em 29/09/1997 por falta de uso) 
11 Registro nos E.U.A. nº 2568512, de 07/05/2002, de Mike Mantel, comercializando como 
Manhattan Oil 
12 Registro nos E.U.A. nº 2560618, de 09/04/2002, de Midwest Biologicals, Inc. 
13 Registro nos E.U.A. nº 2210506, de 15/12/1998, de Edgar Rice Burroughs, Inc. – "The mark 
consists of the sound of the famous Tarzan yell. The mark is a yell consisting of a series of 
approximately ten sounds, alternating between the chest and falsetto registers of the voice, as 
follow - 1) a semi-long sound in the chest register, 2) a short sound up an interval of one octave 
plus a fifth from the preceding sound, 3) a short sound down a Major 3rd from the preceding 
sound, 4) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 5) a long sound down one 
octave plus a Major 3rd from the preceding sound, 6) a short sound up one octave from the 
preceding sound, 7) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 8) a short sound 
down a Major 3rd from the preceding sound, 9) a short sound up a Major 3rd from the preceding 
sound, 10) a long sound down an octave plus a fifth from the preceding sound".  
14 Registro nos E.U.A. nº 1395550, de 03/06/1986, de MGM/UA Entertainment Co..  Na 
Comunidade Européia, porém, o pedido correspondente (CTM no. 143891) foi negado pelo 
OHIM, tendo sido apresentado recurso.  
15 Registro na Argentina nº 1796514, de 13/06/2000, de Intel Corporation. 
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Assim foram registradas marcas para um globo terrestre girando16 e 

o jato de água que um jet ski lança para o alto, de sua popa, 

quando em uso17: 

 

  
 

Como resultado da concorrência e para estabelecer na mente do 

consumidor uma relação direta do produto ou serviço com sua 

origem, várias empresas têm procurado proteger não só a 

aparência dos seus produtos mas também a aparência dos seus 

estabelecimentos, tanto interior como exterior.  

 

Na área de serviços o registro de marcas para proteger a decoração 

exterior e interior das lojas tem se tornado muito comum.  Muitas 

empresas padronizam e registram a aparência dos seus 

estabelecimentos, como é o caso das grandes redes "McDonald's"18 

e "Pizza Hut"19 (abaixo). 

 

 

                                                
16 Registro nos E.U.A. nº 21064424, de 21/10/1997, de Garmin Corporation 
17 Registro nos E.U.A. nº 1946170, de 09/01/1996, de Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 
18 Registro nos E.U.A. nº 1045615, de 03/08/1976, de McDonald's Corporation  
19 Registro nos E.U.A. nºs 0852458, de 09/07/1968 (fachada do prédio), e  1865065, de 
29/11/1994 (somente o telhado do prédio), de Pizza Hut, Inc..  Registro para a fachada também 
concedido na Argentina.  



 8 

Outras buscam proteção como marca para a decoração interior de 

suas lojas, como o fez a rede de restaurantes especializados em 

comida mexicana Chipottle Mexican Grill, Inc..20 

 

 
 

Mas o rol de marcas não-tradicionais não pára por aí.  Já foi 

concedido registro para uma marca que consiste num simples gesto 

de uma pessoa tocando o nariz com o dedo indicador, para 

assinalar serviços de investimento, pensões, etc. 21(abaixo).  

  

 
 

Não se têm notícia, porém, de nenhum registro para marcas tácteis 

e gustativas.  Embora se possa imaginá-las, seria difícil concebê-las 

não só pela dificuldade de representação gráfica como também pelo 

seu aspecto muitas vezes funcional. 

 

                                                
20 Pedido de registro nos E.U.A. nº 78345672, de 26/12/2003, de Chipottle Mexican Grill, Inc. 
21 Registro no Reino Unido nº 2012603, de 05/01/1996, de Derbyshire Building Society 
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Embora muitos países ainda não admitam o registro de marcas 

sonoras, olfativas e de cores, em muitos outros elas já são comuns 

e, por este motivo, esse assunto mereceu um estudo por parte da 

AIPPI – Associação Internacional para a Proteção da Propriedade 

Intelectual, que, no final de 2003, constituiu um grupo de trabalho 

para tratar deste tema.  Através de um questionário enviado aos 

seus Grupos Nacionais, a AIPPI colheu informações sobre a 

proteção das marcas não-tradicionais em diversos países, do que 

resultou uma Resolução22 aprovada no último Congresso, realizado 

em Genebra, em junho de 2004.  

 

Segundo essa Resolução, as marcas não-tradicionais deveriam, em 

princípio, ser registráveis, desde que sua representação seja, clara, 

precisa e facilmente inteligível, permitindo que o público 

compreenda a natureza da marca.  As cores per se podem ser 

registradas, seja porque adquiriram distintividade com base no uso 

ou porque são inerentemente distintivas com relação a certos 

produtos ou serviços.  Sons e aromas são passíveis de registro e 

não se deve exigir que sejam representados graficamente.  

Finalmente, a referida Resolução recomenda que os órgãos 

nacionais responsáveis pelo registro de marcas cooperem no 

sentido de harmonizar e promover métodos para a representação 

de marcas não-tradicionais. 

 

De fato, essa harmonização é necessária, pois a pesquisa 

conduzida pela AIPPI mostrou que são diferentes as posições de 

cada país em relação às marcas não-tradicionais. 

                                                
22 Questão 181 – Condições para registro e âmbito de proteção de marcas não-convencionais, 
Resolução de 23/06/2004 
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A União Européia, por exemplo, adota, em seu Regulamento 

referente às marcas comunitárias23,  o conceito de marca como 

sendo aquele sinal capaz de ser representado graficamente e de 

distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos de outra. Essa 

definição, comporta, portanto, as marcas olfativas, sonoras, etc., 

que podem ser representadas graficamente, conforme exemplos 

citados acima. Nesse sentido, o OHIM, órgão responsável pelo 

registro de marcas comunitárias,  concedeu registro para a marca 

olfativa descrita como "o cheiro de grama recém-cortada", 

identificando bolas de tênis24.  Por outro lado, a Corte de Justiça 

Européia, negou registro para a uma marca olfativa descrita como 

"balsâmico-frutado com um leve toque de canela25", que visava 

proteger um composto químico, alegando, entre outros,  que a 

descrição do aroma não era suficientemente clara e precisa.   

 

No que se refere às marcas comunitárias de cores,  sonoras e de 

movimento, não tem havido maiores problemas e vários registros já 

foram concedidos26. 

 

Há, porém, diferentes posições entre as legislações nacionais dos 

países da Comunidade Européia no que se refere ao conceito de 

marca e do que pode ser registrado. 

  

                                                
23 CTMR No. 40/94, de 20/12/1993, modificado pelo CTMR no. 3288/94, de 12/12/1994 
24 CTM 428870, R 156/1998-2 
25 "balsamic-fruity with a slight hint of cinnamon" (ECJ  Case C-273/00, Sieckmann/Deutsches 
Patent- und Markenamt, de 12/12/2002). 
26 Por exemplo: cor laranja em relação a serviços de comunicação (Third BOA, 12/02/1998);  (o 
grito "YAHOO", da Yahoo! Inc. (CTM 1772086); o movimento das portas do veículo 
Lamborghini (CTM 1400092) 
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Em outras partes do mundo, como no Japão, Egito e Brasil, as 

marcas de cores, olfativas e sonoras não podem ser registradas 

porque sua legislação requer que o sinal seja visualmente 

perceptível.  

 

Divergências existem, também, quanto à forma pela qual a marca 

deverá ser apresentada para registro.  Por exemplo, na Alemanha e 

Finlândia se exige uma gravação da marca sonora; na Hungria se 

exige representação por notas musicais, mas se aceita, também, 

uma fita gravada. 

 

Percebe-se, assim, que a admissibilidade de registro de marcas 

não-tradicionais está basicamente atrelada à exigência ou não de 

percepção visual ou representação gráfica.  Nota-se, porém, que os 

tratados internacionais e acordos regionais adotam, de modo geral,  

uma posição mais flexível, pois permitem que os países membros 

imponham, como condição para registro de uma marca, a 

percepção visual. 

 

O TRIPS27, em seu artigo 15, diz que "os membros poderão exigir, 

como condição para registro, que os sinais sejam visualmente 

perceptíveis", facultando, pois, aos 147 países membros, incluir em 

suas legislações a exigência de percepção visual para o registro de 

uma marca.   Esse mesmo entendimento é seguido pelos países do 

NAFTA28 (E.U.A., Canadá e México). 

 

                                                
27 GATT Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in 
Counterfeit Goods, de 01/01/1995 
28 North America Free Trade Agreement, art. 1708 
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O Acordo de Livre Comércio das Américas, que envolve 34 países 

das Américas e que se encontra ainda em discussão, contém, por 

sua vez, duas propostas de redação para o artigo que trata dessa 

matéria29:  uma diz que cada Parte poderá exigir como condição 

para o registro que os signos sejam visualmente perceptíveis; outra, 

em sentido oposto, diz que nenhuma parte poderá exigir que os 

signos sejam visualmente perceptíveis para se qualificarem para 

registro.  Dependendo da proposta que prevalecer, essa disposição 

poderá entrar em choque com o que dispõe o TRIPS, do qual fazem 

parte também todos os membros da ALCA.    

 

A este respeito, é de se ressaltar, que o Fórum Empresarial das 

Américas que antecedeu a última Reunião Ministerial da ALCA, em 

novembro de 2003, aprovou, por consenso, uma recomendação, 

que foi encaminhada aos Ministros, de que o texto do acordo não 

deve exigir a percepção visual como condição para registro de uma 

marca, abrindo-se, assim, uma porta para o registro de marcas não-

tradicionais. 

 

No âmbito do Mercosul, integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai, existem, igualmente, disposições relativas a essa matéria.  

O Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade 

Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de 

Procedência e Denominações de Origem30 dispõe que qualquer 

Estado poderá exigir, como condição de registro, que o signo seja 

visualmente perceptível. Esse Protocolo, porém, só foi ratificado por 

                                                
29 ALCA, Minuta do Capítulo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual de 21/11/2003, Sub-
seção B.2.a,  1.2. 
30 Assinado em Assunção, Paraguai, em 05/08/1995  
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Paraguai e Uruguai, não estando em vigor para o Brasil e a 

Argentina. 

 

Diferentemente, a Diretiva da Comunidade Européia31 bem como o 

Regulamento que rege as marcas comunitárias32, estabelecem que 

as marcas deverão ser representadas graficamente. 

 

Como vemos, pelo menos parte do mundo caminha em direção à 

ampliação das áreas de proteção de marcas com o intuito de 

abranger novas demandas, tais como as marcas sonoras, olfativas, 

de movimento, etc.. 

 

No Brasil, no entanto, o caminho foi inverso.   

 

O Código de Propriedade Industrial de 1971 definia como marcas 

registráveis quaisquer signos distintivos que não estivessem 

compreendidos nas proibições legais33.  Não havendo nessa lei 

qualquer proibição relacionada com as marcas não-tradicionais, 

pode-se entender que elas eram registráveis na época.  Além disso, 

aquele Código não restringia a forma de usar as marcas, permitindo 

o uso, entre outros,  em papéis, impressos, documentos, produtos, 

recipientes, rótulos.34 

 

                                                
31 Diretiva EEC no. 89/104 do Conselho, de 21/12/1988 
32 nota 23 supra 
33 Lei 5772, de 21/12/1971, art. 64 
34 Lei 5772, de 21/12/1971, art. 59, parágrafo único, e art. 60 
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Contrariamente, a lei atual35 usa linguagem mais restritiva a respeito 

das marcas registráveis, quando exige que os sinais sejam 

visualmente perceptíveis36. 

 

Com relação ao uso, a lei atual exige, assim como a anterior, que a 

marca não sofra modificações que impliquem em alteração do seu 

caráter distintivo original, tal como constante do certificado de 

registro37. 

 

Mais adiante, na definição dos crimes contra registro de marca, se 

inclui como tal a imitação que possa induzir a confusão38. 

 

A lei brasileira poderia ser interpretada de duas maneiras: uma, 

mais restrita, entendendo-se que a marca em si deve ser 

visualmente perceptível; outra, mais ampla, entenderia que a marca 

em si não precisa ser visualmente perceptível, mas sim a forma 

pela qual ela se expressa ou se exterioriza, ou seja, se a 

representação da marca é visualmente perceptível, ela estaria de 

acordo com a lei e seria registrável. 

 

Seguindo essa interpretação mais ampla, as marcas sonoras e 

olfativas poderiam ser registradas no Brasil, pois embora não 

fossem perceptíveis visualmente, elas poderiam ser representadas 

através de uma descrição com palavras ou notas musicais, 

tornando-as, então, visualmente perceptíveis como diz a lei. 

 

                                                
35 Lei 9279/96, de 14/05/1996 
36 Lei 9279/96, art. 122 
37 Lei 9279/96, art 143, II 
38 Lei 9279/96, art. 189, I 
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Nessa hipótese, porém, o primeiro problema a ser enfrentado seria 

o do uso, conforme art. 143, inciso II, descrito acima.  Se a marca 

registrada deve ser usada sem modificação de suas características 

originais, sob pena de caducidade, como poderia o titular de uma 

marca sonora, por exemplo, cujo registro faz menção às notas 

musicais correspondentes, provar o seu uso? A comprovação do 

uso através de fitas onde está gravado o som correspondente 

àquelas notas musicais constantes do certificado de registro seria 

considerada válida ou se entenderia que a marca foi usada com 

modificação de seu caráter distintivo original e, portanto, deveria ser 

declarada caduca? 

 

Outra questão que se poderia suscitar é quanto ao crime decorrente 

de imitação anteriormente citado.  No mesmo caso hipotético de 

uma marca sonora descrito acima, como se configuraria a imitação? 

Somente quando houvesse uma seqüência de notas musicais 

semelhante àquela constante do certificado de registro? E se 

houvesse uma outra marca sonora que descrevesse um som 

semelhante àquele registrado porém através de palavras ou em um 

suporte físico, como uma fita ou CD? 

 

Estas são questões a serem examinadas e para as quais, em 

muitos países, as respostas surgiram e, em outros,  deverão surgir 

naturalmente, em decorrência da análise de casos concretos. 

 

Além disso, há que se ter em mente a dificuldade de se lidar com o 

próprio depósito de algumas marcas dessa natureza, que requerem 

um aparelhamento dos órgãos competentes, tanto para fins de 

exame como para armazenamento.  
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No entanto, como a mente humana foi genial o bastante para criar 

essa nova categoria de marcas, que foge aos padrões 

convencionais, será, certamente, criativo o bastante para encontrar 

maneiras de protegê-las da melhor forma possível.  

 


