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1. Marcas na Arte 
 

1.1 Resultados de Aprendizagem 
Uma marca comercial é o que é vulgarmente chamado um elemento de branding. Isto porque estes 
elementos são utilizados como elementos distintivos para distinguir os produtos ou serviços de um 
comerciante dos de outros comerciantes. 
Exemplos de marcas registadas podem ser o nome da marca, nomes de produtos, logótipos ou 
slogans. Um exemplo muito famoso de marca pode ser o grande "M" amarelo de McDonalds, o símbolo 
de uma maçã para produtos Apple ou a sereia verde para produtos Starbucks. 
 

 
Fonte: https://www.pexels.com/photo/closed-white-and-green-starbucks-disposable-cup-1437318/ 
 
Depois de completar este módulo, vai ser capaz de: 

§ Aprender o que são marcas registadas e como reconhecê-las; 
§ Compreender a diferença entre marcas registadas, direitos de autor, direitos de design e 

patente; 
§ Saber como registar marcas comerciais. 
§ Aprender porque é que as marcas registadas são muito importantes nas artes. 

 
 
Tempo estimado: 1 hora 
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1.2 Conteúdo principal 

1.2.1 Termos e Definições 
 
O termo propriedade intelectual (PI) refere-se a uma variedade de diferentes tipos de direitos legais. 
Por vezes pode ser bastante confuso para os proprietários de empresas saberem que direitos de PI 
têm, ou que direitos deveriam procurar pelos seus produtos ou serviços. 
Existem 4 tipos de propriedade intelectual (PI): Marcas registadas, patentes, direitos de autor e direitos 
de design. Uma explicação muito simples para os distinguir é que: 

o as marcas registadas são elementos de branding; 
o as patentes protegem as invenções; 
o os direitos de autor protegem a expressão original; e 
o a lei do design protege o aspeto dos produtos.   

 
Este módulo irá explorar o tema das marcas registadas no mundo das artes. 
Como mencionado anteriormente, as marcas registadas são características distintivas que distinguem 
os produtos ou serviços de um comerciante dos de outros comerciantes. Podem ser simples logótipos, 
nomes de marcas, slogans, jingles, mas por vezes até podem ser a forma dos produtos, as suas 
embalagens, cores, imagens em movimento ou mesmo sons. Existe apenas um requisito fundamental 
para que uma característica atue como marca registada e que seja distintiva, de modo a que os 
consumidores sejam capazes de distinguir os produtos apenas olhando para a marca registada. 
As marcas comerciais são muito importantes para o mundo empresarial hoje em dia, porque podem 
atuar como promotores de fidelidade à marca para com os consumidores. 
De facto, é de fundamental importância, quando uma marca é criada, obter uma proteção adequada 
para proteger o seu valor e a marca que representa. No caso de marcas comerciais não protegidas, 
terceiros podem ser capazes de utilizar a mesma marca ou uma marca semelhante de uma forma que, 
por exemplo, confunda os clientes, e/ou prejudique a imagem da marca1. 
 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 
A proteção das marcas registadas não é difícil desde que todos os requisitos sejam respeitados. Uma 
vez registada a marca, o proprietário da marca poderá: tomar medidas legais contra qualquer pessoa 
que utilize a marca sem autorização do proprietário, incluindo contrafatores; utilizar o símbolo ® junto 
ao nome da marca para mostrar que esta está protegida e não pode ser utilizada por outros; vender e 
licenciar a marca. 
As marcas perduram cerca de 4 meses no Reino Unido, ou geralmente na UE 7 meses desde o primeiro 
depósito até ao registo, se ninguém as disputar e uma vez registadas, perduram 10 anos. 
A marca é publicada no "Boletim de Marcas" antes do registo. É possível apresentar uma oposição 
contra o registo da marca num tribunal no prazo de 3 meses a partir da data de publicação. 
O processo de requerimento inclui também uma pesquisa oficial de marcas idênticas ou semelhantes. 
O requisito fundamental para registar uma marca é que esta deve ser única. As marcas a registar 
podem incluir palavras, sons, logótipos, cores ou uma combinação de qualquer um destes.  Além disso, 

 
 
1 Kellett, A. (2019, March 7). The Difference Between Trade Marks, Patents, Copyright And Designs. Intellectual Property 
- UK. https://www.mondaq.com/uk/trademark/786548/the-difference-between-trade-marks-patents-copyright-and-
designs#:%7E:text=trade%20marks%20are%20elements%20of,protects%20the%20appearance%20of%20products. 
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não pode ser ofensiva, por exemplo, contendo palavrões ou imagens pornográficas; não pode 
descrever os produtos ou serviços a que se relacionará; não pode ser enganosa, por exemplo, 
utilizando a palavra "orgânica" para produtos que não o sejam; não pode ter uma forma tridimensional 
associada à sua marca, por exemplo, a forma de um ovo para ovos; não pode ser demasiado comum 
ou não-distintiva e, finalmente, não pode ser demasiado semelhante a símbolos estatais como 
bandeiras, por exemplo, com base nas diretrizes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.  
Se o proprietário de uma marca comercial possui uma série de marcas semelhantes, que têm o mesmo 
aspeto, som e significado, pode também registá-las como uma série2.  
Finalmente, um pedido de registo de marca tem de ser apresentado no Instituto da Propriedade 
Intelectual da União Europeia (EUIPO)3. 
 

1.2.3 Exemplos práticos 
 
Como mencionado anteriormente, as marcas comerciais são muito importantes para o mundo 
empresarial hoje em dia, porque podem atuar como promotores de fidelidade à marca para com os 
consumidores. No entanto, as marcas registadas são também muito importantes no setor das artes.   
Tomemos apenas como exemplo o mundo da moda, que ainda é uma forma de arte e expressão 
criativa realizada por um designer. Hoje em dia, os designers de moda tentam o seu melhor para criar 
estas marcas comerciais que serão reconhecíveis em todo o mundo. Marcas muito importantes na 
indústria da moda podem ser a famosa "sola vermelha" dos sapatos Christian Laboutin ou o famoso 
logótipo "GG" para produtos Gucci ou o conhecido padrão tartan, desenhado pela Burberry, todos 
registados como marcas registadas. 
 

 
 
No decurso do crescimento intensivo e das tendências modernas de desenvolvimento industrial, 
reconhecendo as idiossincrasias da indústria da moda em cada parte do mundo, concentrando-se nas 

 
 
2 Government Digital Service. (2014, December 30). Apply to register a trade mark. GOV.UK. https://www.gov.uk/how-to-
register-a-trade-mark/what-you-can-and-cant-register 
3 European Union Trademark: register your EU trademark. (2021). Trademarkhost. 
https://www.trademarkhost.com/european-union-
trademark#:%7E:text=A%20trademark%20application%20has%20to,Intellectual%20Property%20office%20(EUIPO). 
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novas tendências e nas necessidades dos grupos sociais alvo, é essencial que os fabricantes de 
marcas de moda estejam mais atentos à garantia dos seus direitos.  
O rápido desenvolvimento da indústria da moda não erradicou de facto os problemas associados à 
proteção dos direitos de propriedade intelectual, mas tornou-os mais críticos. Os estilistas de moda 
protestam frequentemente contra a imitação ou cópia dos seus desenhos, enquanto os proprietários 
das marcas sofrem com a contrafação. Isto porque tais produtos de moda são relativamente mais 
fáceis de fabricar4.  
 
 
 
 

1.2.4 Casos de estudo 
 
No caso da Gucci, é evidente que ao longo dos anos, a Gucci tem sido pró-ativa na proteção dos seus 
símbolos e da sua marca através de um extenso trabalho de propriedade intelectual. A empresa tem 
de facto participado em processos judiciais e acordos multimilionários. Os seus registos coletivos de 
marcas registadas não só provam o seu empenho em salvaguardar a proteção da sua marca, mas 
também a sua consciência da influência afluente e o respeito pelo luxo que a Gucci continua a reter 
um século após o seu nascimento5.  
Outro caso famoso é o de Laboutin e da sua conhecida marca, a "sola vermelha". Laboutin enfrentou 
de facto durante os anos muitas batalhas para tomar medidas legais contra retalhistas que tentavam 
vender sapatos com uma sola vermelha, sob a forma de cópia do coutourier francês6.  
Para investigar mais especificamente o mundo da arte, parece necessário mencionar um dos casos 
mais recentes de batalhas de marcas registadas que diz respeito ao artista anónimo, Banski. Depois 
de ter publicado a sua opinião sobre propriedade intelectual, mais especificamente sobre direitos de 
autor, ao afirmar "era para perdedores", o artista está a perder batalhas para registar marcas 
comerciais de algumas das suas obras famosas. 
Depois de já ter perdido a batalha para registar a sua marca comercial para a imagem do "Atirador de 
Flores", Banski perdeu outra batalha legal importante em 2021 pela sua marca registada da imagem 
do macaco. 
 

 
 
4 Editor. (2020, May 25). Trademarks in the fashion industry. Digest # 03, 2020. IPR Group - Patent and Trademark 
Attorneys. https://iprgroup.info/trademarks-in-the-fashion-industry-digest-03-2020/ 
5  https:\/\/www.gerbenlaw.com\/blog\/author\/gmahoneygerbenlawfirm-com\/#author. (2021, January 21). Gucci 
Trademarks - Gerben Law Firm. Gerben Law Firm -. https://www.gerbenlaw.com/trademarks/apparel/gucci/ 
6 Reuters. (2018, June 12). Louboutin Wins EU Court Battle Over Trademark Red Soles. The Business of Fashion. 
https://www.businessoffashion.com/articles/luxury/louboutin-wins-eu-court-battle-over-trademark-red-
soles#:%7E:text=%22The%20protection%20of%20Christian%20Louboutin’s,has%20maintained%20for%20many%20yea
rs.%22 
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O anonimato do artista teve certamente um impacto negativo em todo o caso. De facto, o júri disse 
que, se Banksy não pudesse ser identificado como o "inquestionável proprietário" do seu graffiti, uma 
vez que a sua identidade é um segredo, "não se pode estabelecer sem dúvida que o artista detém 
quaisquer direitos de autor sobre um graffiti"78.   
 

 
 
7 Shaw, A. (2021, May 21). Not laughing now: Banksy loses second trademark case over famous monkey image. The Art 
Newspaper. https://www.theartnewspaper.com/news/not-laughing-now-banksy-loses-second-trademark-case-over-famous-
monkey-image 
8 Shaw, A. (2020, September 17). Banksy loses trademark battle over his famous Flower Thrower image. The Art 
Newspaper. https://www.theartnewspaper.com/news/banksy-loses-flower-thrower-trademark-case-calling-his-anonymity-
into-question 
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1.3 Avaliação de Conhecimentos 

Avaliação em forma de questionário com base no conteúdo principal. Por favor, marque a resposta 
correta a negrito quando necessário. Inclua 10 perguntas para o seu módulo. Aumente gradualmente 
o nível de dificuldade. 
 
Questão 1: As marcas comerciais protegem as invenções. 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
 
Questão 2: As marcas são elementos de branding que distinguem os produtos ou serviços de um 
comerciante dos de outros comerciantes 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Questão 3: As marcas registadas perduram 20 anos. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Questão 4 (Mais do que uma resposta está certa): As marcas comerciais incluem: 
[Logotipos] [Funcionalidades do produto] [Nomes de marcas] [Nome do proprietário do produto]  
 
Questão 5 (Mais do que uma resposta está certa): Uma vez registada a marca, o proprietário da 
marca poderá: 
[vender e licenciar a marca] [utilizar o símbolo ® junto ao nome da marca] [copiar as marcas de 
outras marcas] [tomar medidas legais contra qualquer pessoa que utilize a marca sem a 
permissão do proprietário]. 
 
Questão 6: Onde posso apresentar o meu pedido de registo de marca comercial: 
[Parlamento] [Instituto Nacional de Propriedade Intelectual] [Instituto da propriedade intelectual da 
União Europeia (EUIPO)] 
 
Questão 7: Em que casos uma marca comercial não pode ser registada? 
[se a marca for enganosa] [se a marca for ofensiva] [se a marca for semelhante a outra] [Todas as 
razões enumeradas] 
 
Questão 8: As marcas comerciais são muito importantes para a indústria da moda, porque podem 
atuar como promotores de fidelidade à marca para com os consumidores. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Questão 9 (correspondência): Fazer corresponder os conceitos com as suas explicações. 
Patentes: protegem as invenções 
Marcas registada: elementos de branding 
Lei do design: protege o aspeto dos produtos.  
Direito de autor: protege a expressão original 
 
Questão 10: Porque é que os proprietários de marcas na indústria da moda sofrem facilmente com a 
falsificação de marcas (contrafação)? 
[Porque a contrafação na indústria da moda é legal] [Porque os produtos de moda não podem ser 
protegidos como propriedade intelectual] [Porque os produtos de moda são relativamente mais 
fáceis de fabricar] 
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1.4 Avaliação de Competências 

 
Muitas competências são necessárias para ensinar, em geral. Algumas competências, no entanto, são 
fundamentais para ensinar sobre os conceitos de Propriedade Intelectual.  
Normalmente, o pensamento lógico é utilizado para resolver problemas de uma forma direta e frontal 
(também conhecido como pensamento vertical). O pensamento lateral, contudo, olha para as coisas 
de uma perspetiva indireta (também conhecido como pensamento horizontal), a fim de encontrar 
respostas que não são imediatamente aparentes. 
O pensamento lateral é uma competência muito importante quando se trata de conceitos de 
Propriedade Intelectual que precisam de ser analisados de diferentes pontos de vista, mas também 
quando se trata de arte gráfica e design, pela mesma razão. 
Um grande exercício para melhorar as capacidades de pensamento lateral é o mapeamento da mente.  
Os mapas mentais podem ser uma forma muito útil de resolver problemas quando o pensamento lógico 
simplesmente não ajuda. Como os mapas mentais são ajudas visuais, eles requerem que o seu cérebro 
ajuste os seus processos de pensamento, o que muitas vezes pode ajudá-lo a encontrar respostas 
inesperadas. Os mapas mentais dão-lhe a oportunidade de colocar todas as suas ideias no papel e 
depois dar um passo atrás para recolher os seus pensamentos. 
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