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A titularidade da Black Friday
Neste número da GCF Magazine é feita uma análise a uma questão que surgiu na Alemanha, quando
uma empresa tentou garantir o uso exclusivo da expressão “Black Friday” no mercado Alemão.
Poucos sabem da história por detrás da “Black

período

Friday”. Também não é fácil definir como surgiu

usado

pelos

grandes

retalhistas para oferta de

este dia, mas podemos revisitar a história e tentar

vendas

promocionais

muito atraentes.

perceber a sua origem. Ao verificar a história dos
EUA, já que é daí que o termo se origina,

Como vivemos num

podemos concluir que a “Black Friday” pode

mundo

derivar de dois factos históricos.

tão

polarizado

O primeiro é o dia 24 de Setembro de 1869, o dia

e

multicultural é

catastrófico no mercado de ações. Neste dia

natural

que

considerado "Black Friday", os especuladores do

tradições,

ouro tentaram inflacionar o mercado a fim de o

conceitos ou

monopolizar,

mas

esta

tentativa

não

se

até

mesmo

concretizou, o que fez com que o mercado de

ideologias

transcendam

ouro entrasse em colapso, fazendo com que o

barreiras territoriais. O que começou por ser algo

mercado de ações descesse abruptamente.

tão único nos EUA e Canadá acabou por se

Outro facto histórico que poderá estar por detrás
desta expressão é o dia seguinte ao Dia de Ação
de Graças nos Estados Unidos (EUA) conhecido
na língua inglesa como “Thanksgiving Day”. O Dia
de Ação de Graças é comemorado como feriado
nacional, tanto nos EUA como no Canadá. No
entanto, noutros países também este dia é
comemorado, sendo primordialmente festejado

espalhar por toda a Europa, chegando mesmo a
África. Daí que, com esta dispersão cultural, e
numa era do e-commerce global, não será difícil
imaginar que um dia para promoções especiais
de vendas se tenha enraizado pelo mundo fora
dando origem a um aproveitamento de qualquer
entidade de se fazer associar a este dia por meio
do registo de marca.

como um dia de agradecimento às boas colheitas

Sendo “Black Friday” uma expressão chamativa,

realizadas ao longo do ano.

seria lógico pensar que, para quem conseguisse

A “Black Friday” é frequentemente considerada
como o início da época de Natal, sendo um

o seu monopólio através do registo, teria
certamente algo bastante lucrativo. Num sistema
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de proteção como o nosso, e tal como na maioria

um fim, a empresa de Hong Kong, após esta

dos

pressão

países

europeus,

seria

impensável

a

desmesurada,

viu-se

rodeada

de

existência de um registo de “Black Friday”

inimigos que, numa tentativa de acabar com este

nominativo, ainda mais para caracterizar serviços

monopólio,

da classe 35.

cancelamento da marca. Todos eles alegavam,

Numa breve consulta ao motor de pesquisa de
marcas mundiais TMView, deparamo-nos com 98
marcas ativas com a expressão “Black Friday”,
sendo a maioria delas mistas ou nominativas

se

juntaram

e

pediram

o

corretamente a nosso ver, que a expressão "Black
Friday" deveria estar em domínio público e deve
estar

disponível

para

todos

os

agentes

económicos.

compostas, ou seja, com elementos fantasiosos

No dia 27 de Março o Instituto Alemão decidiu

que as distinguem umas das outras. Mais uma vez

sobre este pedido de cancelamento.

seria impensável que houvesse um registo puro
nominativo apenas com a expressão “Black

Decisão do Instituto Alemão de Patentes e
Marcas, de 27 de março de 2018 (ref. N.º
30 2013 057 574 - S 33/17 / Lösch)

Friday”. Pois bem, aconteceu em 2013. Na
Alemanha, uma empresa com sede em Hong
Kong conseguiu registar o termo “Black Friday”
nominativo. Com este registo esta empresa
conseguiu o monopólio da marca, exercendo

Nesta decisão pode-se observar que o Instituto

assim sobre os seus concorrentes uma pressão

teve a mesma orientação, sustentando que “…o

nunca antes vista na Alemanha. Os concorrentes

termo "Black Friday" não tem carácter distintivo

desta

e não é adequado para identificar a origem

empresa

receberam

propostas

de

dispendiosos acordos de licenciamento e foram

comercial.”

inundados com cartas de “Cease & Decease”

Estamos certos que esta foi a melhor resolução,

alertando-os sobre o uso da "Black Friday" nas

no entanto também sabemos que desta decisão

suas promoções de vendas.

ainda corre o recurso, que a empresa de Hong

Com a pressão constante desta empresa foram

Kong não irá desperdiçar certamente.

muitas as entidades, e citando algumas agências

Este

noticiosas da Alemanha, “que passaram a utilizar

julgamos que a mais pertinente será, quantas

antes termos como “Ciber Monday” ou “Super

"Blacks

Friday”, numa tentativa de sair dos radares desta

mundo da propriedade industrial?

tema

suscita

Friday’s"

algumas

existirão

questões,
espalhadas

mas
pelo

empresa”.
Acho que todos podemos enunciar umas quantas
Mas, como na propriedade industrial para tudo

em Portugal…

existe um fim ou pelo menos um meio para atingir
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