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A escolha de uma marca e o juízo de
confundibilidade
Na qualidade de Consultores em Propriedade

Face à panóplia de produtos que o mercado hoje

Intelectual somos muitas vezes confrontados

oferece,

com a frustração daquele que nos diz que todas

necessidades, torna-se essencial que o nome da

as marcas já “estão todas pensadas” e que “não

marca desperte sensações ou sentimentos no

se consegue fazer passar nada” no crivo do

consumidor. Tomemos como exemplo a “Apple”:

Examinador.

inovou ao distanciar-se da Microsoft ou da

Na verdade, a escolha de uma marca é um ato de
suma importância para a valorização do negócio,
já que ela reflete não só vários aspetos do

para

satisfação

das

mesmas

Compaq, empresas do mesmo sector económico
com

marcas

sempre

relacionadas

com

a

tecnologia.

negócio como também transmite a imagem do

Por outro lado, a definição do mercado em que o

empresário.

negócio ocorre também não pode ser esquecida.
Ou seja, se pretende colocar os seus produtos em

Como diria Picasso: “O maior inimigo da
criatividade é o bom senso”.
Porém, para além da criatividade, há várias
condicionantes que devem ser consideradas
quando chega o momento de constituir uma
marca. Começar pelo nome da mesma é a atitude
tentadora, contudo pode não ser a melhor opção.
A marca tem um propósito específico no negócio
e destina-se a um público-alvo, o qual também é
assediado pela concorrência. Há então que
identificar qual a melhor forma de aliciar o
público e após isso chegar à descoberta de um

Portugal ou se pretende ser mais abrangente e
integrar o mercado internacional. O nome da
marca deverá ser pronunciável em qualquer
língua, deverá ser curto e associado a uma
imagem que perdure na memória do consumidor.
Faz todo o sentido que a American Express seja,
presentemente, apenas a “Amex”.
Para além da imaginação e do acima mencionado
há ainda que contar com as disposições legais
que regem a constituição dos nomes das marcas.
Desta forma, ficam de lado aquelas ideias que
restringem a potencialidade da marca.
Na verdade, se o nome da marca apontar para o
negócio poderão surgir problemas futuros caso o

melhor nome.

negócio seja ampliado.
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E aqui, entende-se que podem surgir inúmeras

Não esquecendo o exemplo acima, ou seja a

questões face ao mercado atual.

relação próxima entre os produtores de vinho e

Quando alguns empresários, que ao longo dos
anos estiveram presentes no mercado com um
único

produto,

vêm

a

necessidade

ou

a

oportunidade em alargar o seu negócio e a sua
presença no mundo dos negócios chegando ao
consumidor com outros produtos e com isso
desenvolver a sua empresa e a economia.

os

produtores

de

azeite,

facilmente

se

compreende que bebidas alcoólicas nada tenham
de comum com azeites e que o consumidor
distingue bem estes dois produtos, os quais não
têm a mesma finalidade, e apesar de ambos se
destinarem ao consumo humano, a proveniência
é diferente (videira e a oliveira). Mas há uma
grande questão: E a proveniência empresarial? Se

É o exemplo flagrante dos produtores de vinho.

o consumidor fiel a uma marca de vinho, que

As condições naturais que estes empresários têm

conhece e consome porque gosta, se depara com

para a plantação das vinhas e produção de vinhos

igual marca para o produto “azeite”, não vai

permitem-lhes ir mais longe, rentabilizando o

adquirir o produto imbuído que está no espírito

solo,

e

de conhecimento da qualidade e grau de

produzir/comercializar azeite. Assim, se escolher

satisfação que lhe é dado pela marca que já

uma marca que aponte para o produto “vinho”,

conhece mas para outro produto (vinho)?

as

condições

climatéricas

dificilmente esta poderá ser usada para o
“azeite”.

Tem

sido assumido

que não há

qualquer

possibilidade de haver concorrência. Vivemos

Para além desta condicionante, a que chamamos

atualmente num sistema em que são permitidas

“imaginativa”, existem as condicionantes legais.

a coexistência de marcas exatamente iguais para

E destas, aqui nos restringimos apenas ao
chamado

juízo

de

confundibilidade,

e

questionamos se em face da sofisticação do
mercado não deveria o mesmo juízo ser ajustado.
Vejamos, em 18/02/1999 um Acórdão do Tribunal
Relação de Lisboa diz que “Para que releve

estes dois produtos. Nesse sentido foi proferida
uma

decisão

Intelectual

no

do

Tribunal

âmbito

do

da

Propriedade
processo

nº

55/16.6YHLSB.
Mas apara além destes dois produtos, há ainda
outras situações que podemos considerar.

juridicamente a confundibilidade entre duas

Temos por um lado os produtores de vinho e os

marcas será necessário alegar e provar justificado

empresários de restauração. Uma pesquisa nos

receio de lesão de direito derivado dessa

Institutos competentes devolve resultados que

confusão. Esse receio não é justificado se se tratar

nos permitem concluir que o Examinador nem

de

sempre pautou as suas decisões pelo mesmo

produtos

e

mercados

diferentes,

concorrenciais.”
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não

critério.
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Se por vezes foi permissivo à existência de

organização económica, industrial ou comercial,

marcas com o mesmo nome para produtos

costumem aparecer associados?

vínicos e/ou alcoólicos e serviços de restauração,
de alguma forma interligados entre si, outras
tantas vezes entendeu negar essa possibilidade.
Atualmente

nota-se

uma

tendência

do

“Batizar” uma marca não é tarefa fácil, razão pela
qual

existem

Consultores

especialistas

em

em

Propriedade

“Naming”

Industrial

e

que

podem facilitar a tarefa no momento da escolha.

Examinador português em seguir a linha da
permissão, concedendo marcas iguais nestes
dois sectores. Nesta linha de entendimento
aponta claramente uma bastante útil ferramenta
que o Instituto de Propriedade Intelectual da
União

Europeia

disponibiliza

em

https://euipo.europa.eu/sim/
Diariamente o consumidor é confrontado com
situações que lhe podem provocar algumas
dúvidas,

pois

não

estabelecimento

é

difícil

comercial

entrar

num

fazer

uma

para

refeição e deparar com produtos alcoólicos
rotulados

com

o

mesmo

nome

do

estabelecimento. Se por vezes estas situações
mais não são que coincidências já que a fonte
empresarial do estabelecimento e dos produtos
engarrafados nenhuma ligação têm entre si,
outras

situações

engarrafado

há

pertence

em

que

de

facto

o
ao

produto
mesmo

empresário de restauração, já para não falarmos
dos casos em que o chamado “vinho da casa”
(proveniente de um vitivinicultor da região) é
colocado à disposição com um rótulo de igual
nome ao do restaurante!
A questão que aqui fica é esta: Pode existir
afinidade entre produtos ou serviços destinados
a satisfazer necessidades diferentes mas que, na
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