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RESUMO 
 

O presente trabalho busca apresentar uma breve análise de um fenômeno visto da 

indústria da beleza, que é a produção de produtos dupes de maquiagens de marcas renomadas 

no mercado. A prática é semelhante ao que acontece na indústria da moda, onde várias peças 

de marcas reconhecidas têm uma versão inspirada, geralmente vendidas em lojas de fast-

fashion, por um preço mais acessível.  

Essas inspirações no ramo da moda tem sido discutidas pelo Fashion Law, que servirá 

de paradigma para a presente discussão já que essa mesma prática é identificada na indústria da 

beleza. Tentaremos averiguar quais são suas implicações para a indústria, como tem se 

comportado os players envolvidos nessa prática e se há incidência de proteção intelectual sobre 

essas criações. 

Com isso em mente, apresentaremos de forma breve as possíveis proteções jurídicas 

incidentes sobre as criações de produtos de maquiagem na indústria da beleza.  

 
Palavras-chave: dupes, indústria da beleza, fashion law, propriedade intelectual, 
concorrência desleal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The present work seeks to present a brief analysis of a phenomenon seen in the beauty 

industry, which is the production of dupe products of renowned makeup brands in the market. 

The practice is similar to what happens in the fashion industry, where several pieces of 

recognized brands have an inspired version, usually sold in fast-fashion stores, for more 

affordable prices. 

These inspirations in the field of fashion have been discussed by Fashion Law, and will 

serve as a paradigm for the discussion, since the same practice can be seen in the beauty 

industry. We will try to find out what are the implications for the industry, how the players 

involved in this practice have behaved and if there is an any intellectual protection on these 

creations. 

With this in mind, we will briefly introduce the possible legal protections concerning 

the creations of makeup products in the beauty industry. 

 

Keywords: dupes, beauty industry, fashion law, intellectual property, unfair competition. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O notável crescimento das redes sociais e seu impacto nas formas de consumo 

provocaram mudanças em diversas indústrias inclusive na indústria cosmética, o que tem 

gerado crescimento e oportunidades. Em conferência sobre a Industria de Beleza em 2017, 

Fabrizio Freda, CEO da Estée Lauder, uma das maiores companhias do ramo, fez a seguinte 

colocação:  

 

“Nos EUA, as mulheres estão gastando mais [em produtos de beleza], 
13% a mais em base, 18% a mais em corretivo, 35% das mulheres usam 
mais de cinco produtos de maquiagem todos os dias e 80% usam três 
produtos de cuidados da pele todos os dias. Além disso, seis máscaras 
faciais são vendidas por minuto nos EUA. As gerações mais jovens 
estão definindo a cultura com imagens de autoexpressão. Eles tiram 
mais fotos em um dia em média do que seus pais tiraram em um ano. 
Sessenta e cinco por cento dos adolescentes confiam nas mídias sociais 
para descobrir e selecionar produtos de beleza. Ao diminuir a barreira 
à entrada, estamos incentivando um grande crescimento 
empresarial”1. 

 

A mudança também pode ser vista através dos números da indústria e sua organização. 

Hoje a indústria da beleza é avaliada em 532 bilhões de dólares e a estimativa é de que em 2023 

esse valor chegue a cerca de 805 bilhões de dólares.2 Em 2017, 62 empresas americanas foram 

adquiridas por alguma concorrente, e a estimativa era de que 40 startups de beleza teriam sido 

fundadas por mulheres3.  

 

Além disso, é notável que nesse mercado, com a forte interação com as mídias digitais, 

muitas influencers tenham empreendido nessa área também4, gerando uma maior interação do 

público consumidor diretamente com o criador de um produto.  

                                                
1 Disponível em:< https://www.forbes.com/sites/richardkestenbaum/2017/06/19/how-the-beauty-industry-is-
adapting-to-change/#8dcafa836813>. Acesso: 1 de dezembro de 2018. 
2 Disponível em: https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/article?id=30351. Acesso: 1 de 
dezembro. 
3 Disponível em: https://www.forbes.com/sites/chloesorvino/2017/05/18/self-made-women-wealth-beauty-gold-
mine/#150b7eea2a3a. Acesso: 1 de dezembro de 2018. 
4 Talvez o maior exemplo de sucesso seja a blogueira Huda Kattan, hoje com 26 milhões de seguidores no 
Instagram, que fundou a Huda Beauty em 2013. Sua empresa atualmente é avaliada em mais de 1 bilhão de 
dólares e ela ocupa a 37ª posição na lista da Forbes Self-made woman net worth. Disponível em: < 
https://www.forbes.com/profile/huda-kattan/?list=self-made-women#9349bc3cecc8>. Acesso: 1 de dezembro de 
2018. 
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Com o público disposto a experimentar novos produtos e novas marcas, além da grande 

demanda por novidade, as barreiras de entrada para esse negócio parecem ser baixas. O que nos 

leva a atentar para a forma de atuação dessas empresas no mercado e a capacidade do direito 

de proteger essa indússtria criativa.  

 

Um dos problemas enfrentados pela indústria criativa são os dupes. Dupe é a forma 

curta e popular para a palavra “duplicate” que pode ser traduzida como “duplicado”, “cópia”. 

Essa expressão é usada nas redes sociais para se referir a produtos mais baratos que são cópias 

de produtos mais caros, geralmente vendidos por alguma marca renomada, seja no ramo da 

beleza, seja no ramo da moda5. São inúmeras as páginas de blogs e vídeos no Youtube com 

comparativos entre produtos de marcas renomadas no mercado e seus substitutos mais baratos.  

 

O que se pretende com este trabalho é fazer uma apresentação das formas de proteção 

intelectual a criações de produtos de maquiagem e fornecer uma análise crítica à essa proteção 

usando como paradigma o direito da moda6, tendo em vista a discussão que permeia esses dois 

ramos, que é a imitação de produtos de qualidade superior por outras empresas com qualidade 

e aparência similar mas por preços mais módicos, amplamente discutida no caso dos artigos de 

moda e pouco desenvolvida nos casos de dupes de cosméticos.  

 

Para tanto apresentaremos no primeiro capítulo as principais formas de proteção 

intelectual que tem o potencial de incidir sobre as criações de maquiagens que estão sendo 

objeto de dupes.  

 

É importante frisar que o trabalho não discutirá a indústria da beleza como um todo, 

mas somente as criações de maquiagem. O trabalho também não discutirá a proteção patentária7 

                                                
5 No presente trabalho usaremos o termo dupe para as cópias de produtos de beleza e knockoff para vestuário e 
acessórios.  
6 Direito da moda ou “Fashion Law” se trata de um campo de estudos das interseções de áreas do direito que 
impactam no mercado da moda, como direito trabalhista, empresarial e a propriedade intelectual. É um nicho 
recente do direito, e o primeiro curso oferecido sobre o tema foi pela professora Susan Scafidi na Fordham 
University em 2006. 
7 Como explicam os Professores Vanderlei Salvador Bagnato, Luciane Meneguin Ortega, Maria Aparecida de 
Souza e Ligia Sueny Gonçalves no Guia de Introdução à propriedade intelectual, a patente é um título temporário 
de propriedade que tem como objetivo proteger novos produtos, processos ou aperfeiçoamentos que tenham 
aplicação industrial e apresentem uma solução técnica/tecnológica para um problema específico. Seus requisitos 
básicos são a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Disponível em: < 
http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2017/10/CARTILHA_PI_bom.pdf>. Acesso 15 de 
novembro de 2018. 
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devida às formulas e aperfeiçoamentos de produtos nessa indústria, por essa proteção não ser 

pertinente ao objeto de estudo.  

 

Em seguida será apresentada a análise de dois casos objetos de estudo do fashion law, 

em que se discute a proteção intelectual de produtos de marcas reconhecidas que foram 

copiados por concorrentes. Veremos nesses dois casos diferentes proteções intelectuais 

incidentes, e também diferentes perspectivas de proteção intelectual de diferentes ordenamentos 

jurídicos. 

 

Finalmente, no terceiro e último capítulo apresentaremos casos famosos de dupes e 

tentaremos compreender um pouco melhor esse fenômeno e suas implicações para a indústria 

da beleza.  
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1. UM PANORAMA SOBRE A PROTEÇÃO INTELECTUAL POTENCIALMENTE 
INCIDENTE SOBRE PRODUTOS DE MAQUIAGEM 

 

Antes de explorarmos o tema central desta monografia, é necessário fazer uma pequena 

introdução a conceitos essenciais, tendo sempre uma perspectiva mais voltada para o ramo da 

beleza, que é o nosso tema, e o da moda, que é o paradigma e ponto de partida para o estudo 

que se pretende fazer na presente monografia, e que ajudará na compreensão do problema e na 

busca de uma análise crítica sobre suas possíveis soluções.  

 

A Organização Mundial da Propriedade intelectual (OMPI, no inglês conhecida como 

WIPO) define como Propriedade Intelectual:  

 

A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e 
científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos 
artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às 
invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas 
científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, 
comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 
denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e 
todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios 
industrial, científico, literário e artístico8. 

 

A propriedade intelectual abarca a proteção dos Direitos Autorais e a Propriedade 

Industrial. Essa bipolarização é marcada por algumas características, tais como o tempo de 

proteção. Enquanto a proteção patentária e suas variantes recebem uma proteção forte por um 

período mais curto de tempo, as obras literárias e artísticas recebem uma proteção mais frágil, 

mas por maior tempo.9 

 

O Direito Autoral protege a concepção estática, como uma ideia que originou a obra se 

materializa, sendo assim uma obra intelectual. “É o ramo do Direito Privado que regula as 

                                                
8 BARBOSA, Denis Borges. O conceito de propriedade intelectual. Disponível em: < 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27573-27583-1-PB.pdf>. Acesso: 24 de junho de 2018.  
9 REICHMAN, J.H. Legal hybrids between the patent and copyright paradigms, (1994). Colum. L. Rev. 2432 p. 
6. APUD. ZHEN, Wu. Proteção de desenho não-registrado. In: Propriedade Intelectual novos paradigmas 
internacionais, conflitos e desafios. Organizadores: Edson Beas Rodrigues Jr.; Fabrício Polido. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007.   
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relações jurídicas advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais e estéticas 

e compreendida na literatura, nas artes e na ciência.”10  
 

Por sua vez, a Propriedade Industrial envolve o controle da concorrência, assegurando 

a proteção das criações e o investimento da empresa em elementos essenciais como a marca de 

seus produtos ou serviços, o design de suas embalagens, o conjunto-imagem de seu 

estabelecimento, por exemplo.   

 

A Convenção de Paris11, prevê em seu artigo primeiro o objeto da proteção industrial: 

“(2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes 

de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos 

industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de 

procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da 

concorrência desleal.”  

 

A proteção da propriedade intelectual não se esgota na previsão de escopo no artigo 

supracitado. Este deve ser visto como o ponto de partida da proteção desses ativos. A proteção 

por exemplo, do trade dress não se encontra de forma explícita neste artigo, mas se extrai da 

repressão à concorrência desleal.  

 

1.1 A PROTEÇÃO DE CRIAÇÕES AUTORAIS  
 
 O marco para a proteção internacional dos direitos autorais é a Convenção de Berna12. 

A Convenção foi realizada em 1886 e conta atualmente com 175 países signatários, tendo o 

papel de uniformizar garantias mínimas de proteção aos direitos autorais em âmbito 

internacional, já que antes da Convenção havia resistência de alguns países em reconhecer e 

garantir os direitos de autoria a autores estrangeiros13.  

 

                                                
10 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. 
11 A convenção de Paris de 1883 é um marco para a proteção globalizada da propriedade industrial, criando 
standards e definições que devem servir de parâmetro para as nações e seus nacionais. Foi incorporada ao 
ordenamento brasileiro por meio do Decreto Nº 75.572, de 8 de abril de 1975. 
12 A Convenção de Berna sobre direitos autorais foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do 
decreto no 75.699, de 6 de maio de 1975. 
13 Disponível em: < https://pt.copyrighthouse.org/paises-convencao-de-berna>. Acesso: 10 de novembro de 2018. 
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No Brasil a base para a proteção dos direitos autorais é a Lei nº 9.610/98 (LDA) que 

estabelece como objeto da proteção às criações de espírito, expressas por qualquer meio ou 

fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, previstas de forma não taxativas no artigo 

7º. Por sua vez, a legislação cuidou de estabelecer de forma taxativa o que não é objeto de 

proteção autoral em seu artigo 8º.  

 

A proteção autoral é uma proteção cara à propriedade intelectual, uma vez que, pela 

essência de sua própria nomenclatura, protege os direitos do autor, de um criador de uma obra 

intelectual, reconhecendo a sua propriedade e seu envolvimento moral com a forma em que se 

expressa um pensamento ou uma ideia.  

 

Nas palavras de José Carlos Costa Netto: 

 

 “O registro da obra intelectual, no campo do direito do autor, 
não constitui mas, apenas, presume a autoria (ou titularidade 
originária do direito), ao contrário da propriedade industrial, onde a 
formalidade do registro válido importa na constituição - ou na 
atribuição - do direito ao titular (do invento, modelo industrial ou 
marca) em relação ao privilégio de seu uso.”14  

 

 

Assim, segundo esse sistema, a proteção autoral é declarativa, bastando que a obra tenha 

sido materializada. Dessa forma, o autor passa a deter o direito exclusivo de reprodução e de 

disponibilização ao público. 

 

A doutrina estabelece como requisitos para a proteção autoral (i) pertencimento ao 

domínio das letras, das artes ou da ciência, como já é previsto no artigo 7º inciso I; (ii) 

originalidade, na forma de expressão da ideia, e não da ideia em si; (iii) exteriorização, de 

acordo com o caput do artigo 7º da LDA15; e (iv) estar dentro do período de proteção 

estabelecido em lei16.  

 

                                                
14 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. Coordenação Hélio Bicudo.São Paulo: FDT, 1998.  
15 Artigo 7º- São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro (...) 
16 De acordo com o artigo 41 da LDA o prazo de proteção é a vida do autor mais 70 anos contado do dia 
primeiro de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento.  
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A legislação nacional, no que tange a proteção dos direitos autorais, tem inspiração no 

sistema do Droit d ́auteur, originário da França, em que o direito autoral tem a proteção mais 

centrada na figura do autor, o criador da obra que merece a proteção.  

 

O outro sistema, que é adotado majoritariamente por países do common law, é o 

copyright. Para esse sistema a proteção é mais centrada na obra em si, com um viés mais 

econômico, preocupado com a circulação da obra e seus impactos econômicos, e dessa forma 

os direitos morais do autor não têm relevância, em regra, em contraposição ao sistema francês. 

 

É comum que as empresas do ramo da moda busquem a proteção autoral para suas 

estampas, visando garantir seu uso exclusivo. Também é possível a proteção autoral para os 

croquis, se tratando também de uma proteção bidimensional, daquela criação. No entanto, via 

de regra, não se encontra no direito autoral a proteção para peças de vestuário.  

 

Essa questão se faz mais presente nas discussões doutrinárias americanas, já que a 

legislação local entende o vestuário como peças de utilidade17, e portanto, não incidiria o direito 

de exclusividade em uma alteração de um artigo útil. 

 

No ordenamento jurídico norte-americano 

 

“a proteção do copyright para os designs de artigos úteis é 
extremamente limitada. O design de um artigo utilitário é protegido 
pelo copyright somente se, e somente até o ponto em que, tal desenho 
incorpora características pictóricas, gráficas ou esculturais que podem 
ser identificadas separadamente e são capazes de existir 
independentemente do aspectos utilitários do artigo”.18  

 
 

Assim, com a fraca proteção autoral fornecida, os designers de alta costura, e marcas 

que já solidificaram no mercado, constantemente veem suas criações sendo imitadas, os 

                                                
17 Está disposta na lei de direito autoral americana a seguinte definição para artigo útil: “Um “artigo útil” é um 
artigo com uma função utilitária intrínseca que não é apenas para retratar a aparência do artigo ou para transmitir 
informações. 
18 United States House of Representatives 109th Congress, 2nd Session. Protection for fashion design. 
Disponível em: <https://www.copyright.gov/docs/regstat072706.html>. Acesso 25 de novembro de 2018.  



 

 

8 

chamados “knockoffs”, e vendidas por outras empresas, especialmente pelas redes de fast-

fashion19.   

 

Por essa razão, há um projeto de lei em tramitação no congresso norte-americano 

visando a reforma da legislação autoral para garantir a proteção de Fashion Design, pelo 

período de três anos, para designs que (I) sejam o resultado do esforço criativo de um designer 

e (II) forneçam uma variação única, distinta, não trivial e não-utilitária sobre projetos anteriores 

para tipos similares de artigos.20 

 

A lógica por trás da proteção intelectual como vemos hoje é utilitária21, e uma legislação 

mais robusta e protetiva daria mais incentivos e premiaria os criadores. Sem a proteção 

intelectual que garante o direito de propriedade e uso exclusivo, haveria um desestímulo à 

criação, inovação e progresso, e haveria a padronização das cópias e free-rides. 

 

Em um artigo publicado pela Virginia Law Review intitulado “The Piracy Paradox” os 

autores Kal Raustiala e Christopher Jon Sprigman tratam de questões essenciais sobre a 

proteção da criação de peças de vestuário. A indústria da moda é competitiva, tem inovação e 

investimento, embora não tenha proteção para suas criações e essa dinâmica se contrapõe à 

lógica utilitária de proteção intelectual garantida à diversas indústrias, como o cinema e a 

música. 

 

                                                
19 “Fast-Fashion” é uma expressão em inglês que pode ser traduzida como “moda rápida”. Esse modelo de 
negócios se refere à forma de venda de grandes varejistas de roupas que atualizam com grande velocidade suas 
coleções.  
20 S. 3523 (112th): Innovative Design Protection Act of 2012. Disponível em: 
<https://www.govtrack.us/congress/bills/112/s3523/text>. Acesso: 28 de novembro de 2018. 
21 O utiliratismo de Bentham prescreve a máxima de que toda ação deve ser aprovada ou rejeitada em função da 
sua tendência de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes por ela afetadas. Essa teoria é aplicada à propriedade 
intelectual na medida em que se conceder um monopólio temporário para uma criação estimula que mais coisas 
sejam criadas. Como bem explica Pablo Baquero “A idéia central do utilitarismo aplicado à propriedade intelectual 
é a de que, ao assegurar a um indivíduo específico, o inventor de determinado bem, o monopólio sobre este, aquele 
estaria sendo recompensado pelo trabalho que teve na pesquisa e criação do novo invento. Essa recompensa 
serviria como incentivo, não só àquele inventor em particular, mas para todos os possíveis inventores, para que 
criassem. Se não houvesse o incentivo da exclusividade proprietária sobre a criação, os inventores se 
desmotivariam a realizar novos experimentos, pela falta de recompensa material. A sociedade por outro lado, de 
um modo geral, acabaria sendo beneficiada pelos avanços tecnológicos e invenções criadas. Dessa forma, portanto, 
numa visão idealista, estaria se equilibrando o interesse particular do inventor com o interesse público.” Disponível 
em: <http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-dos-estudantes-de-direito-da-unb/7a-edicao/propriedade-
intelectual-em-questao-entre-a-etica-e-o-utilitarismo-o-caso-da-patenteabilidade-dos-genes-humanos. >. Acesso: 
2 de dezembro de 2018.  
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 A tese dos autores é de que embora haja o universal entendimento de que copiar 

produtos seja algo prejudicial para a indústria e a proteção intelectual exista como um 

instrumento necessário para proteger criações, porque se não houvesse proteção não haveria 

estímulo a inovação, na moda a cópia não consegue impedir a inovação porque, 

contraintuitivamente, a cópia não é muito prejudicial para os criadores a ponto de desestimular 

o crescimento dessa indústria. Na opinião dos autores, a cópia na verdade é um fenômeno que 

acelera a inovação nessa indústria.  

 

 Em entrevista,22 o autor Kal Raustiala defende que a propriedade intelectual é tratada 

de forma genérica pela legislação e a aplicação para algumas indústrias, como a indústria da 

moda, da gastronomia ou do futebol, parece um pouco problemática, na medida em que a 

própria legislação e as principais discussões doutrinárias são voltadas para a proteção 

tradicional de livros, música e indústria cinematográfica. Embora o autor defenda esse ponto 

de vista, ele se posiciona de forma contrária à alteração legislativa para garantir a proteção por 

três anos aos designs, por entender que isso causaria um malefício à indústria. 

 

1.2 A PROTEÇÃO MARCÁRIA 

 

 A marca é um sinal ou uma combinação de sinais cuja finalidade é distinguir e 

identificar produtos ou serviços, diferenciando-os de outros semelhantes ou afins.23  

 

É clássico o entendimento de que a  finalidade  da  proteção  do  uso  de  marcas  é  

dupla:  por  um  lado, proteger o investimento do empresário  contra  o  proveito  econômico  

parasitário  e  o  desvio  desleal  de clientela  e,  por  outro,  evitar  que  o  consumidor  seja  

confundido  quanto  à procedência  do  produto24. 

 

De acordo com o artigo 122 da LPI  “São suscetíveis de registro como marca os sinais 

distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (grifos nossos). 

                                                
22 A entrevista se encontra disponível no canal da UCLA no Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=_G7_IsP6P9Q>. Acesso: 02 de dezembro de 2018. 
23 Disponível em: < 
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5·09_Análise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal
_marcário>. Acesso: 2 de dezembro de 2018. 
24 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 
2003. 



 

 

10 

Por sua vez as proibições legais estão previstas no artigo 124 em 23 incisos como que lista 

como sinais irregistráveis como marcas, cor, expressão de uso comum, expressão de 

propaganda, sinais contra a moral e os bons costumes… 

 

As marcas podem ser nominativas, figurativas mistas ou tridimensionais. E o sistema 

adotado pelo ordenamento Brasileiro é o atributivo de direito, na forma do artigo 129 da LPI a 

propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido sendo assegurado ao 

titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. A regra geral é que o primeiro a depositar 

tem a prioridade de registro sob aquela marca, e a exceção a essa regra está prevista no artigo 

129 §1º que prevê a possibilidade de prioridade ao usuário de boa-fé.  

 

É inegável que para a indústria como um todo, a proteção marcária é a mais importante. 

É através da marca que o consumidor identifica determinado produto ou serviço e seu 

reconhecimento pelo público agrega valor ao seu produto25, além de fidelizar o consumidor.  

 

A qualidade do produto, associada à origem, no caso das grandes marcas da moda e da 

beleza, que adquiram status no mercado global através dos anos investindo em sua marca e na 

identidade de seus produtos, as fazem objeto de desejo e também de críticas.  

 

Como exploraremos melhor no capítulo seguinte, a grande aceitação e disseminação dos 

produtos knockoffs e dupes é a visão de que é possível ter um objeto igual ao objeto de desejo 

porque uma grande empresa investiu na marca e no marketing e o fez tendência, por um preço 

acessível oferecido por outro fornecedor. Em outras palavras, o valor daquele item é visto como 

algo inflacionado pelo valor da marca.  

 

 A proteção marcária é a mais difundida e também a menos controversa no mercado 

objeto de estudo. Quando há a reprodução de alguma marca nominativa ou logo de alguma 

marca a questão é resolvida pela averiguação da titularidade do uso daquela marca, e o seu 

                                                
25 A Supreme, marca ícone do street wear atual, em parceria com o jornal New York Post,  publicou na capa do 
jornal de 13 de agosto de 2018 seu famoso logo vermelho e branco da Supreme, sem nenhuma outra manchete. 
A edição vendeu em tempo recorde, e é possível encontrar exemplares da edição do jornal por 200 reais em 
websites de vendas online.  
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direito de uso exclusivo. Essa reprodução pode também se tratar de falsificação, em que o 

produto é copiado e junto com ele a marca, caracterizando uma prática penalmente punida26. 

 

 As falsificações são um grande problema que os mercados da moda e da beleza 

enfrentam no que tange à proteção de suas marcas e de seus produtos. Especialmente na 

indústria de cosméticos a questão é de extrema sensibilidade, uma vez que a proliferação de 

vendas online de produtos falsificados em marketplaces, além de representar uma violação ao 

direito da concorrência, à propriedade intelectual, ao direito do consumidor e gerar perdas para 

a indústria, tem como principal problema, o risco à saúde do consumidor, que por vezes, adquire 

produto que não observa nenhuma regra legal no que tange ao uso de componentes químicos.27 

 

 

 

1.3 A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS 

 

Além da proteção da marca existe a proteção do trade dress, também denominado como 

conjunto-imagem, que são elementos ou características que identificam um dado produto ou 

serviço com efeitos parecidos ao de uma marca sobre o público consumidor.  

 

Luís Edgar Montaury Pimenta explica de forma didática o conceito de trade dress:  

 

“Quando a aparência de um produto ou serviço ostenta características 
criativas e inovadoras, adquirem distintividade própria e singular, 
assegurando à sua respectiva embalagem ou estabelecimento 
comercial, identidade e diferenciação dos concorrentes, assim como as 
marcas.  
Para tanto, embalagens de produtos e ambientes internos ou externos 
de estabelecimentos comerciais são especialmente criados e 
desenvolvidos por especialistas, com o objetivo de conferir ao 

                                                
26 Em nosso ordenamento a falsificação de cosméticos é punida com fundamento no artigo 273 caput e §1º-A do 
Código Penal. A pena é de de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa. 
27 No ano de 2015 foram apreendidos cerca de 2.8 milhões de itens de maquiagem falsificados. A maioria desses 
produtos eram falsificados da MAC Cosmetics, uma das empresas mais poderosas de maquiagem. Em 2014, o 
Department of Homeland Security a Operação Big MAC, em alusão a marca, apreendeu cerca de 2 mil produtos 
falsificados da marca, que eram fabricados em um estabelecimento em um bairro residencial em New Jersey, a 
estimativa é de que em 5 anos de operação em falsificação de produtos  eles tenham faturado cerca de 1 milhão de 
dólares. Disponível em: <https://www.bloomberg.com/features/2017-counterfeit-makeup/> Acesso: 29 de 
novembro de 2018. 
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consumidor a capacidade imediata de identificar a procedência e o 
fabricante/comerciante/prestador de determinado produto/serviço.  
Não raro, os consumidores identificam produtos em prateleiras de 
supermercados ou lojas em centros comerciais pela impressão visual 
causada pelas características de seu conjunto-imagem antes mesmo de 
notarem sua marca ou nome fantasia. Tal fenômeno é o que se 
convencionou chamar de “trade dress” e/ou “conjunto-imagem” de 
um produto, serviço ou estabelecimento. 
(...) O conjunto-imagem normalmente reúne características tão 
singulares que consegue identificar ao público-consumidor, de forma 
imediata, a qual produto ou estabelecimento o mesmo se refere. Tais 
características mantém tamanha relação entre produtos/serviços e 
clientela que é capaz de exercer forte influência no público, fazendo 
com que os consumidores associem, até de forma inconsciente, a 
qualidade dos produtos e serviços a tais características.  
Assim, tão importante quanto criar um conjunto-imagem de um produto 
ou serviço capaz de atrair e até fidelizar clientes, é protegê-lo de modo 
a evitar que terceiros se aproveitem do prestígio das características de 
produtos ou serviços já consagrados no mercado, desviando-lhe, 
consequentemente, de forma desleal, sua clientela. 28 
 
 

Dessa forma a imitação de um trade dress pode gerar um desvio fraudulento da clientela, 

induzindo consumidores em erro ou gerando uma associação indevida, e esse comportamento 

parasitário pode ocasionar perdas financeiras para a empresa que de fato investiu no produto ou 

serviço e consolidou sua marca no mercado.  

 

O termo trade dress foi cunhado nos Estados Unidos, e em sua origem se referia à forma 

que um produto era “dressed up to go to market” (vestido para ir ao mercado).  

 

“Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e 

rótulos de produtos, mas com o passar do tempo o conceito foi 

ampliado. Hoje, o trade dress refere-se à aparência global de 

determinado produto ou serviço e abrange rótulos, embalagens, 

configurações, recipientes, assim como a aparência visual dos mais 

diversos estabelecimentos comerciais.” 29 

                                                
28 PIMENTA, Luís Edgard Montaury. Trade dress e a tutela dos web sites. Disponível em: 
<http://www.montaury.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Revista-da-ABPI-n.---100.pdf>. Acesso: 25 de 
junho de 2018. 
29 Confederação Nacional da Indústria. Publicação: Propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado. 
– Brasília: CNI, 2013. 
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 A proteção do trade dress pode ser para o design de um produto (ou seja, a forma ou 

configuração do produto), a embalagem na qual um produto é vendido (ou seja, a "vestimenta" 

de um produto), a cor de um produto ou de sua embalagem. Essa lista não é exaustiva, porque 

trade dress pode ser reconhecido para qualquer característica que possua um significado para 

os consumidores e que possa identificar a origem de um produto ou serviço.  

  

De acordo com a legislação americana, é possível o registro do trade dress perante o 

USPTO, mas é essencial que fique comprovada a ausência de funcionalidade30 e a presença se 

suficiente distintividade. A ausência de funcionalidade é necessária porque é irrazoável 

conceder um monopólio marcário (que pode ser prorrogado indefinidamente) sobre um 

elemento característico que seja funcional. Enquanto a distividade se relaciona à singularidade 

daquele elemento e a capacidade do público consumidor de identifica-lo.  

 

A proteção do trade dress pode ainda ser reconhecida por um tribunal americano, 

mesmo que não exista um registro prévio, em um contexto de repressão à concorrência desleal, 

com fundamento no artigo 43 do Lanham Act31.  

 

Essa proteção não tem sido muito aplicada na indústria da moda por ter standards pouco 

difíceis de serem preenchidos por pelas criações da moda, de forma geral. No caso Wal-Mart 

Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., em que a loja de departamento foi acusada de ter feito copiado 

uma roupa infantil, a Corte do segundo circuito entendeu que:  

 

“um demandante que busca proteção do trade dress para 

qualquer design de produto, incluindo um design de moda, é obrigado 

a mostrar que o design é aquele que adquiriu “significado secundário" 

sob a lei de marcas. Para atender a esse requisito, um fabricante deve 

mostrar que, “na mente do público, o significado primário de uma 

                                                
30 Em termos gerais, o frade dress é considerado funcional e não pode servir como marca, se uma característica 
desse trade dress  for "essencial ao uso ou propósito do artigo ou se afetar o custo ou a qualidade do artigo". 
Disponível em: < https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1200d1e835.html>. Acesso: 
01 de dezembro de 2018. 
31 O Lenham Act é a legislação federal americana  que trata das Marcas, e está em vigor desde 1946. 
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característica ou termo do produto é identificar a origem do produto 

em vez do produto em si.”32 (tradução livre). 

 

Embora não previsto na legislação brasileira, a proteção ao trade dress tem sido 

reconhecida pelos tribunais em diversos julgados, com fundamento na repressão à concorrência 

desleal. Foi com a análise da proteção do trade dress, que o Superior Tribunal de Justiça  (STJ) 

enfrentou, por exemplo, a disputa entre duas empresas no ramo de algodão.  

 

Nesse caso33, a Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão, titular da marca Apolo, 

entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais alegando que sua concorrente, 

Fábrica de Tecidos São João Evangelista S.A, titular da marca Farol estava utilizando 

embalagens que faziam alusão clara ao produto da Apolo. Em sua defesa a Farol argumentou 

que não havia registro dos elementos distintivos da embalagem usada e portanto as alegações 

não eram procedentes. 

 

A turma manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que 

condenou a Farol pela prática de concorrência desleal e essa deveria de se abster de vender 

caixas de algodão para a marca Farol que imitasse a embalagem usada para a venda de algodão 

Apolo. O relator do recurso especial, ministro  Marco Aurélio Bellizze defende que, embora 

não seja disciplinado na legislação nacional, a proteção ao trade dress vem sendo garantida 

com base no dever geral de garantia de livre mercado – ou seja, “no dever estatal de assegurar 

o funcionamento saudável do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar 

distorções de concorrência”.34 

1.4 A PROTEÇÃO DA COR COMO MARCA NÃO-TRADICIONAL 

 

A proteção da cor como marca per se, tem sido permitida em algumas legislações ao 

redor do globo. Contudo, Brasil não se insere no grupo de países que possuem uma legislação 

mais ampla quanto ao conceito de marca que enseja uma proteção mais abrangente.  

                                                
32 RAUSTIALA, Kal and SPRIGMAN, Christopher.THE PIRACY PARADOX: INNOVATION AND 
INTELLECTUAL PROPERTY IN FASHION DESIGN. Virginia Law Review. Volume 92. 2006. Página 1703. 
33 Recurso Especial 1.353.451 MG 2012/0239555-2. Relator Ministro Marco Bellize, data de julgamento: 
19/09/2017, Terceira Turma. Data de publicação: DJ 28/09/2017. 
34 Disponível em: < https://jota.info/justica/trade-dress-stj-julga-disputa-entre-duas-empresas-26092017>. 
Acesso: 8 de dezembro de 2017. 
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Na legislação pátria a irregistrabilidade de cores isoladas vem explícita, no artigo 124, 

que elenca as vedações aos registros de marca.   

 

De acordo com o artigo 124 inciso VIII da LPI, “não são registráveis cores e suas 

denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”. Dessa forma, 

a proteção de uma cor  deverá ser feita em conjunto à forma, a posição da cor no produto, a uma 

figura distintiva, e nunca de forma isolada.  

 

Doutrinariamente, o abrangente escopo garantido por algumas legislações marcárias 

que permitem o registro de marcas tais como as marcas sonoras, aromas e cores, marcas de 

posição, ou holográficas, classificam essas marcas como “não-tradicionais”. 

 

Nos Estados Unidos, o Lanham Act define em seu Título 15 § 1127 que o termo "marca" 

significa qualquer palavra, nome, símbolo ou desenhos, ou qualquer combinação deles35.  

 

 De acordo com Peter Siemsen, “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 sino.”36 

 

A partir daí foram diversas as decisões que concederam registro para marcas sonoras, 

cores, e aromas nos Estados Unidos, como por exemplo o rugido do leão da MGM, a cor 

amarela do Post-it e o aroma de goma de mascar para fluidos à base óleo para a indústria 

metalúrgica.37 

 

Na Europa, a questão acerca da possibilidade efetiva do registro de cores per se como 

marca foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 2003, no leading case 

Libertel Groep BV v. Benelux- Merkenbureau (Caso C-104/01). Em artigo para a Revista ABPI 

nº 142, Rafael Salomão faz a seguinte análise:  

                                                
35 A legislação está disponível em diversos endereços eletrônicos como: < 
https://www.bitlaw.com/source/15usc/index.html>. Acesso: 10 de novembro de 2018. 
36 SIEMSEN, Peter Dirk. Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial - marcas não-
tradicionais. Página 5. Disponível em: 
<http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-
Tradicionais(1).pdf>. Acesso: 15 de novembro de 2018. 
37 Ibid. Página 6. 
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“Neste precedente, a empresa de telecomunicações holandesa 
Libertel tentou registrar sem sucesso a cor laranja em abstrato 
(representada graficamente no depósito de forma genérica, através de 
um retângulo preenchido com a cor) perante o escritório de marcas do 
BENELUX, que recusou o registro ao argumento de que não havia 
caráter distintivo e de que não fora provada a aquisição de 
distintividade pelo uso (secondary meaning). 

O tribunal também assinalou que o pedido de registro de uma 
cor deveria impreterivelmente atender aos requisitos jurisprudenciais 
pertinentes à representação gráfica, que determinam que a mesma seja 
(i) clara, (ii) precisa, (iii) completa por si própria, (iv) facilmente 
acessível, (v) inteligível, (vi) duradoura e (vii) objetiva.  

‘Nesse sentido, a corte entendeu que os requisitos da 
representação gráfica não poderiam ser atendidos pela mera 
reprodução da cor no pedido de registro, devendo, ao revés, ser 
utilizado o código de algum catálogo internacional que permitisse a 
fácil identificação do objeto do registro, geralmente o código Pantone, 
um dos mais difundidos. Assim se evita o risco de desbotamento de um 
registro eventualmente físico e se consegue precisar com exatidão a cor 
protegida. 

Atendidos esses requisitos, ainda no entender do tribunal da 
UE, deve-se averiguar se, na percepção do público relevante, a cor 
pretendente ao registro possui de fato caráter distintivo, o que há de 
ser feito à luz do “interesse geral” da sociedade de não se restringir o 
espectro de cores disponível aos agentes econômicos através da 
concessão indiscri- minada de exclusividade sobre determinadas cores 
para uns e outros.”38 

 

A proteção de cores como marca, inegavelmente, reconhece um direito que muitas 

empresas que são associadas a uma cor, em seu ramo de atuação, de impedir o uso dessa cor 

por seus demais concorrente. Um exemplo dessa proteção são as (caixas azuis) da joalheria 

Tiffany& Co. Os produtos Tiffany são embalados em caixas azuis e assim como um de seus 

brilhantes virou um símbolo, um ícone que distingue a marca das demais concorrentes, e por 

essa razão o Pantone azul 1837 não pode ser usado por outras joalherias concorrentes da 

Tiffany. 39 

 

                                                
38 SALOMÃO, Rafael. Apontamentos acerca da proteção de cores como marca. Revista ABPI nº 142. 
Maio/junho de 2016. 
39 O mundo ficou fascinado com a inconfundível Tiffany Blue Box desde o início. Foi Charles Lewis Tiffany 
que determinou que as cobiçadas caixas poderiam ser adquiridas apenas com uma compra na Tiffany. Como 
relatado pelo New York Sun em 1906, "Tiffany tem algo em estoque que você não pode comprar, 
independentemente do dinheiro que possa oferecer; algo que poderá ser somente dado a você. E é uma de suas 
caixas.". Disponível em: <http://www.tiffany.com.br/WorldOfTiffany/TiffanyStory/Legacy/BlueBox.aspx>. 
Acesso: 20 de Outubro de 2017. 
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É importante mencionar que, assim como qualquer registro de marca, o registro para a 

cor pode ser questionado em juízo onde se fará necessário comprovar o secondary meaning40 

do uso daquela cor e a sua falta de funcionalidade.41 

 

1.5 O DESENHO INDUSTRIAL  

 

O design de produto é uma ferramenta de comercialização, destinada a atrair 

consumidores, acelerar a produção em massa e facilitar o uso, e inclui a aparência do produto 

por meio de uma combinação em particular de linhas e cores ou de uma característica distinta 

da forma do produto.  

 

De acordo com a lei de propriedade industrial (Lei 9279 de 1996), em seu artigo 95:  

“ Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o 

conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando 

resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de 

fabricação industrial.” 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) “O registro de 

Desenho Industrial protege a configuração externa de um objeto tridimensional ou um padrão 

ornamental (bidimensional) que possa ser aplicado a uma superfície ou a um objeto. Ou seja, o 

registro protege a aparência que diferencia o produto dos demais.”42 

 

 Em sua origem os desenhos eram equiparados às obras artísticas43. Com o advento da 

Revolução Industrial e a mudança do paradigma de produção, do artesanal ao fabril, ele passa 

a ser um ativo industrial. Hoje o desenho industrial é basicamente entendido como um 

                                                
40 Como explica Deborah Portilho o “secondary meaning” é verificado quando uma empresa faz uso de uma cor 
característica para identificar um determinado produto ou serviço e, ao longo do tempo, os consumidores passam 
a associar, automaticamente, tal cor àquele produto ou serviço. Disponível em: < 
http://www.dportilho.com.br/registro-de-cor-como-marca/> . Acesso: 10 de outubro de 2018. 
41 SNOWDEN, David. The registration of colours and scents as trademarks. Abril 2002. Disponível em:<  
https://www.kent.ac.uk/law/ip/resources/ip.../Diss-Snowden.doc>. Acesso: 15 de novembro de 2018. 
 
 
42 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/desenho-industrial-mais-informacoes>. 
Acesso em: 15 de novembro de 2018.  
43 O papel estético e artístico do desenho e seu viés autoral são ainda fortemente associados a uma criação autoral. 
Isso pode ser visto na própria convenção de Berna sobre direitos autorais que prescreve em seu artigo 2º item 7 
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 “aspecto ornamental ou estético de um artigo, que pode constituir-se 
de características tridimensionais, tais como a forma ou a superfície de 
um artigo que se destaquem de uma superfície plana, ou de aspectos 
bidimensionais, tal qual o arranjo de padrões,linhas ou cores em uma 
superfície plana com o intuito de produzir um efeito visual.”44 

 

 Como característica do sistema dual de proteção industrial e direitos autorais, e o 

desenho industrial pode ser visto como um híbrido legal, já que “pode ser coberto por diversas 

proteções potenciais: marcas, patentes, direitos autorais, e possivelmente, por normas que 

coíbem atos de concorrência desleal. Qualquer tentativa de incluí-lo exclusivamente em um só 

sistema é indubitavelmente dogmática.”45 

 

 Além disso, devemos mencionar que a proteção do desenho industrial diferencia muito 

de ordenamento para ordenamento, tanto em relação ao tempo de proteção, o escopo de 

proteção e a forma de reconhecimento, o que dificulta a sua análise e eficácia. No nosso 

ordenamento, por exemplo, para a concessão do registro não é necessário o exame substantivo. 

Portanto, a novidade e a originalidade serão analisadas caso haja provocação. No ordenamento 

americano, os requisitos para a concessão do desenho industrial (patente design) são rígidos 

como para a concessão de patente, e no modelo britânico, é essencialmente declarativo, 

aproximando o instituto do direito autoral e a repressão de sua reprodução por concorrência 

desleal46.  

 

                                                
que se determinado ordenamento não prevê a proteção de desenhos industriais estes serão protegidos pelo direito 
autoral como obras artísticas. In verbis, o artigo 2º item 7 prescreve: Os países da União, reservam-se a faculdade 
de determinar, nas legislações nacionais, o âmbito de aplicação das leis referentes às obras de arte aplicada e aos 
desenhos e modelos industriais, assim como as condições de proteção de tais obras, desenhos e modelos, levando 
em conta as disposições do artigo 7.4) da presente Convenção. Para as obras protegidas exclusivamente como 
desenhos e modelos no país de origem não pode ser reclamada, nos outros países unionistas, senão a proteção 
especial concedida aos desenhos e modelos nesses países; entretanto, se tal proteção especial não é concedida 
nesse país, estas obras serão protegidas como obras artísticas. 
44 LETTERMAN, G.G. Basics of international Intellectual Property Law. Transnational Pulichers Inc. Ardsley, 
2001,p.312.APUD. ZHEN, Wu. Proteção de desenho não-registrado. In: Propriedade Intelectual novos 
paradigmas internacionais, conflitos e desafios. Organizadores: Edson Beas Rodrigues Jr. e Fabrício Polido. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2007.   
45 ZHEN, Wu. Proteção de desenho não-registrado. In: Propriedade Intelectual novos paradigmas internacionais, 
conflitos e desafios. Organizadores: Edson Beas Rodrigues Jr. e Fabrício Polido. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.   
46 BLASI, Gabriel Di. Tendências das proteções industriais nos países. Disponível em: < 
https://diblasiparente.com.br/artigo/tendencias-da-protecao-dos-desenhos-industriais-nos-paises/>. Acesso: 02 de 
dezembro de 2018. 
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1.6 A CONCORRÊNCIA DESLEAL 

 

Uma das formas de se proteger direitos relativos à propriedade intelectual é por meio da 

repressão à concorrência desleal.  

 

O artigo 10º 2 bis da Convenção da União de Paris preceitua que:  

 

(2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência 
contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. 
(3) Deverão proibir-se particularmente : 
1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer 
confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial 
ou comercial de um concorrente; 
2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de 
desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial 
ou comercial de um concorrente; 
3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio 
seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de 
fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade 
das mercadorias. 

 

Pela leitura do artigo, que visa estabelecer regras gerais e mínimas e que devem ser 

objeto de regulamentação especial por cada país signatário, a preocupação que prepondera se 

relaciona com a possibilidade de confusão entre os produtos e o induzimento do público em 

erro e também a análise casuística do que venha ou não a ser o uso honesto em matéria industrial 

ou comercial.  

 

Segundo Denis Barbosa:  

 

“O inevitável começo de qualquer discussão quanto à imitação 

de bens no comércio é de que a cópia de bens e serviços de terceiros é 

em princípio livre.” 

“A mera apropriação ou desfrute de posições alheias não é 

suficiente para caracterizar a concorrência desleal. E os elementos 

empresariais alheios podem ser protegidos por um direito privativo ou 

não ser. (...) Se não são protegidos, há que se ter em conta que o grande 

princípio é o da livre concorrência. E a livre concorrência leva a dizer 

que tudo que não é reservado é livre. A liberdade de concorrência 
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implica que os elementos empresariais alheios possam ser 

aproveitados por qualquer um. O que significa que mesmo a cópia é 

um princípio livre. Para haver concorrência desleal tem de haver uma 

qualificadora específica que torne a imitação, em princípio livre, uma 

atividade proibida.”47 

 

É importante ter em perspectiva que a livre iniciativa, que é e o acesso juridicamente 

livre à atividade econômica e a liberdade de empreender, está prevista no artigo 1º, IV in fine, 

na Constituição Federal. Esse princípio, embora fundamental para o comércio não é ilimitado. 

Como preceitua a própria Constituição no artigo 170, IV, a livre iniciativa deve observar a livre 

concorrência, que tem como pressuposto a concorrência leal entre os competidores daquele 

mercado, e é neste sentido que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, no que tange a 

aplicação da ponderação destes princípios.  

 

“A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o 
seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes 
pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso 
da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a 
CONCORRÊNCIA DESLEAL… 

 
Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de 

concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se 
tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não 
infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS REGISTRADOS”.48 

 

 

A simples concorrência49 que dê ao público consumidor mais opções de produtos 

semelhantes não é a princípio um problema concorrencial tutelado pelo direito, porque 

é livre a iniciativa de empreender, e por suposto, os concorrentes são fornecedores de 

produtos similares e/ou substituíveis.  

                                                
47 BARBOSA, Denis Borges. A concorrência desleal, e sua vertente parasitária. Disponível em: 
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf>. Acesso: 28 de novembro de 
2018. 
48 Supremo Tribunal Federal. RTJ 56/453-5. IN: BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade 
intelectual. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2003. 
49 Como explica Denis Borges Barbosa em Uma introdução à propriedade intelectual.Há concorrência quando 
distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços 
ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor - substituíveis entre si; definido ainda pela 
efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado.  
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Passa a ser anticompetitiva a prática de um concorrente que, por exemplo, usurpa 

elementos não funcionais de outro atuante no mercado, afim de economizar seus 

investimentos na inovação de seus produtos, ou aproveitar de seu reconhecimento no 

mercado para gerar confusão no público consumidor.  

 

Como ensina Denis Barbosa, “a cópia servil, ou seja, a imitação dos elementos 

característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma 

empresa, quando feita em seus aspectos técnicos ou funcionais, necessários para o 

funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou 

prestação de um serviço é a chamada concorrência parasitária. 

 

Note-se, porém, que a cópia de aspectos técnicos ou funcionais, quando tais 

aspectos não são protegidos por patente ou outro direito de exclusiva, não é ilícita. (...) 

é ilícita, irremissível e sem qualquer justificativa razoável o parasitismo confusivo. O 

parasitismo será sempre concorrência desleal, quando constatado neste ato o potencial 

de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de 

origens distintas.50 

 

Assim, como será exposto nos capítulos seguintes, no ramo da moda e da beleza, 

não é incomum a constatação pelo próprio público consumidor de que determinadas 

empresas copiam sistematicamente produtos de empresas já renomadas no mercado, e 

essa prática parasitária, por vezes não se soluciona pela proteção das criações 

intelectuais, e portanto merece tratamento por via da repressão à concorrência desleal. 

 

 

 

                                                
50 BARBOSA, Denis Borges. A concorrência desleal, e sua vertente parasitária. Disponível em: 
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf>. Acesso: 28 de novembro de 
2018. 
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2. O PARADIGMA FASHION 

 
Como já salientado, o fenômeno dupes de maquiagem não é uma discussão muito 

explorado pela doutrina. Dessa forma, não há nenhuma classificação ou definição jurídica do 

que venha a ser dupes de maquiagem. Nesse sentido, para entender melhor esse tema e sua 

relevância jurídica buscamos no capítulo anterior apresentar potenciais formas de proteção 

intelectual que se possa vislumbrar para esse instituto.  

 

 No presente capítulo discutiremos um problema comum à indústria da moda e dos 

cosméticos que é a cópia e a falta de proteção jurídica forte, capaz de desincentivar essa prática 

anticompetitiva. Apresentaremos casos jurídicos relevantes nas discussões sobre Fashion Law, 

e dessa forma, ampliaremos o nosso escopo de análise dessa área do direito que estabelecemos 

como paradigma.  

 

Ao fim deste capítulo poderemos compreender melhor como os tribunais vêm 

discutindo questões envolvendo a moda e entendendo a pertinência das proteções intelectuais 

acima discutidas, e a seguir no terceiro capítulo, vislumbrar se isso seria possível ou não de ser 

aplicado na proteção intelectual de maquiagens que enfrenta o mesmo problema. 

 

2.1 O DESAFIO DOS KNOCKOFFS 

 

 Muito utilizado na indústria da moda, o termo knockoffs51 designa produtos que se 

assemelham a produtos originais geralmente de grifes e de marcas prestigiadas, mas 

reproduzidos com materiais de qualidade inferir, e com preços bem mais acessíveis, e 

geralmente sem reproduzir a marca.  

 

 Essa prática muitas vezes não é considerada ilegal, já que em algumas legislações, 

como a norte-americana, que tipifica que os artigos do vestuário, de forma geral, como artigos 

                                                
51 No mundo da moda e beleza, a cópia de marcas de preço mais alto é generalizada. Enquanto na moda, o termo 
para cópias de produtos de designer é "knockoffs", em beleza, o termo é "dupes". Se é um uso coloquial da 
palavra "dupe" (que pode ser traduzida como enganar) ou uma abreviação de "duplicado", para consumidores de 
marcas de beleza a palavra dupe passou a significar uma alternativa mais barata aos produtos mais sofisticados ”. 
Tradução livre. <https://www.knobbe.com/news/2017/05/have-you-been-duped>. Acesso: 24 de junho de 2018. 
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utilitários e não criações dignas de proteção autoral. Dessa forma, são facilmente encontrados 

no mercado, peças que são cópias legais de produtos de marcas renomadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: knockoffs de produtos de marcas de luxo. 

 

Essa discussão é central para a doutrina do Direito da Moda e a ausência de proteção a 

essas criações tem gerado debates nos tribunais e no legislativo americano, berço do Fashion 

Law. Como vimos no primeiro capítulo há um projeto de lei que está em tramitação no 

Congresso norte-americano desde 2012 que estabelece proteção autoral para peças do vestuário 

pelo período de 3 anos, e isso tem gerado polêmicas entre apoiadores de mais proteção e aqueles 

que se objetam ao crescimento das formas de monopólio intelectual. 
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O problema dos knockoffs se acentuou nos últimos anos já que houve o crescimento da 

indústria do fast-fashion, e a produção veloz e massificada de produtos inspirados nas criações 

de tendências apresentadas pelas grandes maisons nas semanas de moda.52 

 

Um dos grandes entraves para a judicialização dessas questões é o obstáculo temporal. 

O judiciário e as próprias grifes muitas vezes não são céleres o suficiente para identificar e lidar 

com o problema global de lançamento de coleções de fast-fashion que têm peças mais que 

inspiradas em peças de suas coleções.   

 

Enquanto as maisons lançam 2-6 coleções por ano, as fast-fashion lançam coleções a 

cada 4-8 semanas. Dessa forma quando se identifica o problema, até que ele seja tratado, é 

possível que a coleção não esteja mais disponível.  

 

Enquanto não há uma mudança legislativa nos Estados Unidos, a vedação à pratica não 

tem uma proteção direta da propriedade intelectual, e casuisticamente é possível que se penalize  

a prática desleal, em que o concorrente se aproveita de uma criação e levar os consumidores a 

comprar o item exatamente por ele ser uma versão mais acessível de um item “original”, 

aproveitando do prestígio que determinada empresa alcançou.  

 

 

2.2 PUMA Vs. FOREVER 21 

 
Um caso que teve certa repercussão e que chegou ao fim recentemente com um acordo 

entre as partes, foi o processo da Puma contra uma grande empresa de fast-fashion, a Forever 

21, pela cópia de uma linha de calçados da Puma em colaboração com a cantora e empresária 

Rihanna.  

                                                
52 Tradicionalmente os desfiles das grifes nas semanas de moda tinham a cobertura feita por revistas e demoravam 
muito mais tempo para que os produtos exibidos chegassem às lojas. Com o avanço da tecnologia e o mundo das 
digital influencers as marcas estavam ficando para trás porque quando ocorria o lançamento em suas lojas das 
coleções já vistas por todos os clientes alguma fast-fashion já tinha copiado o produto e todos já estavam usando 
e assim o que foi desfilado quando lançado já é “velho” . Para não perder público algumas grifes começaram a 
vender os seus produtos logo após os desfiles, o famoso “see now buy now”, 
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Figura 2: Na esquerda podemos ver o modelo da Puma e na direita a da Forever 21. 

                              Fonte: TFL. 

 

Na ação proposta pela Puma no início de 2017 alegava-se a violação do desenho 

industrial e do trade-dress de três produtos criado pela empresa em colaboração com a Rihanna, 

que foram vendidos nas maiores lojas de departamento dos Estados Unidos e causaram 

paralisação do website de vendas da Puma.  

 

Em sua inicial a Puma não mediu esforços para rememorar o histórico de processos de 

diversas outras empresas contra a Forever 21, alegando que suas práticas anticompetitivas 

fazem o mercado questionar se o seu ramo é venda em varejo ou se seu negócio se baseia na 

sistemática violação de propriedade industrial de seus competidores.53  

 

Ressaltou, ainda, que a mídia e o público consumidor reconheciam que o produto da 

Forever 21 era uma cópia do produto da Puma que teve sua publicidade iniciada um mês antes 

do lançamento.  

 

Além disso, o chinelo com laço na imagem acima, foi lançado pela Puma em duas cores, 

rosa e verde oliva, que também foi copiado pela Forever 21, o que motivou a Puma a requerer 

o reconhecimento da proteção dessas cores em conexão com o design do chinelo.  

 

                                                
53 Disponível em: <http://www.thefashionlaw.com/home/puma-files-design-patent-copyright-trade-dress-suit-
against-forever-21-over-rihanna-footwear>. Acesso: 19 de novembro de 2018.  
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As partes chegaram a um acordo, pouco tempo depois que a Forever 21 requereu que 

parte do processo fosse rejeitado já que a alegação de violação de desenho industrial de um dos 

modelos dos sapatos em colaboração com a Rihanna já era usado pela Puma há anos e no 

entanto, a Puma havia divulgado que a própria Rihanna havia participado do processo de criação 

do modelo do sapato. Assim estaria cometendo fraude ao alegar que havia a violação da 

proteção do patent desing do referido chinelo, que havia sido concedido há anos.  

 

Dessa forma, se questionava se a Puma queria enganar seus consumidores, publicando 

que o design era da Rihanna mas na verdade já era um usado pela empresa, ou se tentou enganar 

a corte alegando uma violação de desenho industrial de outro produto similar.54 

 

 Esse curioso caso nos traz alguns questionamentos que poderiam ter tido alguma 

resposta se a Corte tivesse tido a oportunidade de julgar o seu mérito e proferir uma sentença.  

 

 Certamente é de se notar que é um clássico caso de copycat, em que a Forever 21 se 

aproveita de toda a publicidade, prestígio e desejo do público consumidores gerado pela 

colaboração da Rihanna com a Puma, para lançar modelos idênticos e nas mesmas cores.  

 

 A absurda semelhança dos produtos e o timing evidenciam a prática de mercado adotada 

por algumas redes de fast-fashion, que, como alegado pela Puma, sistematicamente violam a 

propriedade industrial de outras empresas do mercado.  

 

Sem uma proteção mais clara e específica, e a prática reiterada destas empresas que 

lançam produtos com uma velocidade admirável, é possível vislumbrar as dificuldades que as 

marcas mais notórias enfrentam para estabelecer parâmetros de monitoramento de reprodução 

de suas peças por concorrentes, eventuais notificações e ações judiciais e a falta de segurança 

de que todos os gastos adicionais para o controle das imitações serão de alguma forma efetivos.   

 

 

2.3  VILLAGE 284 Vs. HERMÈS 

  

                                                
54 Disponível em: <http://www.thefashionlaw.com/home/forever-21-puma-settle-lawsuit-over-copied-fenty-
footwear>. Acesso em:19 de novembro de 2018. 
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Um dos,  se não, o caso mais importante em termos de fashion law decidido no Brasil, 

foi a ação declaratória ajuizada pela VILLAGE 284 PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE 

VESTUÁRIO LTDA em face de HERMÈS INTERNACIONAL, objetivando a declaração de 

inexistência de relação jurídica derivada da suposta relação de direito autoral e/ou de 

concorrência desleal noticiada pela ré em sua notificação extrajudicial55.  

 

A HERMÈS havia notificado a VILLAGE 284 por estar vendendo réplicas da famosa 

bolsa Birkin56, em uma coleção chamada “I’m not the original”. A bolsa da Village chamada 

“Bolsa 284” era feita de moletom, e imitava o modelo da bolsa Birkin de couro da Hermès. 

 
Figura 3: Do lado esquerdo a bolsa Birkin da Hermès. A direita a bolsa “Bolsa 284” da VILLAGE 284. 

Fonte: < https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI244232,91041-

Mantida+decisao+que+proibiu+a+284+de+vender+bolsas+similares+as+da>. 

 

A ação declaratória objetivava o reconhecimento de que não havia proteção autoral e 

que a VILLAGE não estava atuando de forma a violar regras tipificadas como concorrência 

desleal. Assim, requeria também que a ré se abstivesse de quaisquer medidas restritivas contra 

a autora, com relação à industrialização e comercialização do produto “Bolsa 284”.  

 

                                                
55 Processo : 583.00.2010.187707-5. Ação julgada pelo juiz JOÃO OMAR MARÇURA. São Paulo, 2011.  
56 A Birkin bag é um dos itens de luxo mais icônicos e a peça mais notória da Hermès. Sua produção é 
totalmente artesanal e a lista de espera para adquirir uma é imprevisível.  
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A ré, HERMÈS, apresentou reconvenção e pediu a antecipação dos efeitos para que a 

venda e produção da  “Bolsa 284” fosse cessada imediatamente. Pediu também que formasse o 

litisconsórcio ativo necessário com a Hermès Sellier.  

 

A principal questão discutida nessa ação era que, por um lado, a “Village argumentava 

que as rés/reconvintes não fizeram prova do direito material invocado, pois não juntaram título 

de propriedade que demonstrasse a titularidade originária ou derivada do desenho industrial, de 

forma que o pedido era juridicamente impossível e as rés/reconvintes seriam partes ilegítimas. 

Afirmava, ainda, que a empresa Hermès Sellier era parte ilegítima porque o autor da forma 

plástica ornamental da bolsa objeto da lide foi Jean-Louis Dumas e não havia prova da cessão 

dos direitos de autor, que deveria ser por escrito, nos termos do artigo 50 da Lei 9.610/98.  

 

No mérito, negava a violação de direito de autor ou mesmo de marcas e patentes, 

afirmando que a bolsa não poderia mais ser objeto de proteção por desenho industrial, nem 

poderia ser objeto de direito autoral, porque fabricada de maneira industrial, não havendo 

concorrência desleal, tendo a obra caído em domínio público. Disse que não há qualquer 

aproveitamento parasitário da marca Hermès ou de qualquer outra marca das rés/reconvintes, 

nem denegrimento dela.” 

 

Houve a apresentação de fato novo, de que além da “Bolsa 284”, que teve sua venda 

suspendida em antecipação de tutela, havia outra cópia de bolsa da Hermès sendo 

comercializada pela Village. A “Kelly 284” que era imitação da bolsa Kelly da Hermès.  

 

Na decisão proferida o juiz apontou que a Hermès não tentou garantir proteção ao 

desenho industrial e sim a proteção autoral da criação da bolsa. Quando à litisconsorte Hermès 

Sellier o juiz argumentou que  

 
“As pessoas jurídicas podem ser titulares de direito de autor, sobretudo na 

obra sob encomenda e com relação de vínculo empregatício, conforme os artigos 11, 
parágrafo único, 12 e 13, todos da Lei 9.610/98. Consta dos autos que a obra foi 
criada por Jean-Louis Dumas no exercício de suas funções, ou seja, na qualidade de 
presidente e diretor criativo da Hermès, cabendo à empregadora o exercício dos 
direitos patrimoniais sobre as obras”. 
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Prossegue o juiz fundamentando que a bolsa da Village é uma “apropriação indevida de 

obra alheia, sem qualquer investimento próprio, caracterizando-se a cópia servil, dada a notória 

similaridade entre as bolsas”. 

 

Além disso, ressalta o juiz que as características da bolsa não retiram a possibilidade de 

incidência de proteção autoral:  

 

“Vê-se que as bolsas produzidas pelas rés/reconvintes tem 
valor por sua natureza artística, servindo muito mais como objeto de 
adorno e ostentação, permanecendo seu aspecto funcional e utilitário 
em segundo plano. Trata-se de obra primigena dotada de originalidade 
e esteticidade, que goza de proteção pela lei de direito autoral e pelas 
convenções internacionais que disciplinam a matéria, das quais o 
Brasil é signatário. O fato das bolsas serem produzidas em maior 
escala pelas rés/reconvintes não lhes retira a natureza de obra de arte, 
sabido que qualquer obra de arte pode ser reproduzida em larga escala 
pelo detentor do direito de autor ou sob sua autorização, a exemplo do 
que ocorre com a edição de livros, discos e filmes”.  

 
A decisão, embora não seja de um tribunal superior, foi importante no nosso 

ordenamento, e acrescenta à discussão sobre a proteção dos designs de moda ao estabelecer de 

forma clara que, quando o design se tratar de uma evidente obra artística, dotada de 

originalidade e distintividade, a sua reprodução por concorrentes não pode ser permitida. 

 

3. DUPE, UM PROBLEMA PARA A INDÚSTRIA DA BELEZA? 
 

Como vimos, o termo dupe, que pode ser entendido como uma abreviação usual do 

termo duplicate (duplicação ou cópia), se trata de um sinônimo da expressão knockoff, termo 

muito usado na indústria da moda para designar produtos alternativos “inspirados”, que são 

versões mais baratas de produtos de grifes57.  

 

                                                
57 “In the fashion and beauty world, the copying of higher-priced brands is widespread. While in fashion, the 
term for copies of designer products is “knockoffs,” in beauty, the term is “dupes.” Whether it is a colloquial use 
of the word “dupe” or an abbreviation of “duplicate,” to beauty brand consumers the word dupe has come to 
mean a cheaper alternative to higher-end products.” Disponível em: 
<https://www.knobbe.com/news/2017/05/have-you-been-duped>. Acesso: 24 de junho de 2018.  
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Popularmente, dupes são as maquiagens alternativas e mais baratas em relação aos 

produtos desenvolvidos por grandes marcas do mercado da beleza, em que os consumidores 

identificam uma semelhança seja na textura, na cor, na proposta ou no efeito. 

 

Essa expressão é muito usada pelas consumidoras na internet, onde podem ser 

encontradas inúmeras listas em Blogs, no Pinterest, no Instagram58, em vídeos no Youtube59, 

nos quais as usuárias compartilham as maquiagens encontradas por preços mais baixos e que 

são muito parecidas com as maquiagens de marcas importantes no ramo e objeto de desejo de 

marcas importantes no ramo.  

Figura 4: lista de produtos de marcas reconhecidas e seus dupes disponíveis no mercado. 

Fonte: https://www.thebeautyblotter.com/2018/10/30/the-top-drugstore-makeup-dupes-part2/ 

 

                                                
58 Uma página que se dedica a mostrar dupes no Instagram, chamada DupeThat tem 1.2 milhão de seguidores.  
59 Em outubro de 2017, antes da atualização do Youtube, a busca por “dupes” trazia cerca de 1.870.000 
resultados. 
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Como se depreende das imagens, o conceito de dupe é muito abrangente. Consideram-

se dupe aqueles produtos que têm uma função parecida, pode ser um primer com uma função 

minimizadora de poros que na pele tem o mesmo efeito, um batom com o mesmo tipo de 

cobertura e cor, um blush com o mesmo tom, ou uma base com o mesmo efeito de alta cobertura 

e matificação. Genericamente, para ser considerado dupe precisa ser parecido seja na função, 

na cor, na cobertura/sensação e ter um preço mais acessível.  

 

Produtos com a mesma função, mesmo com preços diferentes e com a coloração 

parecida são a primeira vista bons aos olhos da livre iniciativa, promovem um mercado 

competitivo dando mais opções para os consumidores, sem infringir nenhum direito intelectual.  

 

São inúmeras as opções de batons da mesma cor, por exemplo, e a proteção marcária 

para a cor não é aplicável neste seguimento, porque embora algumas marcas como a MAC com 

o seu batom mais famoso RUBY WOO ou a Nars com o famoso blush Orgasm, tenham esses 

produtos como mais vendidos e populares, e embora tenham os respectivos registros marcários 

para esses nomes/marcas desses produtos, não é possível o uso exclusivo da cor para 

determinado batom, blush ou qualquer outro produto cosmético.   

 

Nesse sentido, a registrabilidade da cor como marca como cor tem como pressuposto 

que essa tenha adquirido um secondary meaning e identifique o produto, o que não é aplicável 

nessa indústria, já que essencialmente a diversidade de cores está presente em todas as marcas. 

 

 Assim sendo, embora seja possível ser o único batom RUBY WOO, não é possível que 

a MAC Cosmetics obtenha o uso exclusivo da cor vermelha que ela identifica como RUBY 

WOO no mercado de cosméticos, e não é possível alegar concorrência desleal de um 

competidor que venda batons com a mesma cor e textura, já que a cor e a textura podem ser 

vistas como elementos funcionais.  

 

3.1 KYLIE COSMETICS À BRASILEIRA 

 
Como vimos é grande a oferta de batons com a mesma cor, ou muito parecidas, e o 

público consumidor as identificam como dupes. A situação é um pouco diferente quando se 

identifica que aquele produto reconhecido como dupe, não é mera obra do acaso, e sim uma 
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cópia intencional, e por isso o público que se atenta para isso já reconhece aquelas empresas 

que criam dupes dos produtos cobiçados.  

 

É o caso de uma blogueira brasileira que tem uma linha de maquiagem sendo vendida 

online, em algumas lojas da Sephora Brasil e também em lojas de departamento tais como a 

Renner. Com uma simples busca na internet, verifica-se que os batons da Bruna Tavares do 

Blog Pausa Para Feminices, está entre os principais resultados para dupes nacionais dos batons 

da Kylie Jenner60.  

 

Figura 5: produtos dupes da marca Pausa para Feminices. 

Fonte: https://www.pausaparafeminices.com/batom/10-batons-ppflinha-bruna-tavares-dupes-da-kylie-

jenner/ 

                                                
60 A Kylie Cosmetics foi fundada por Kylie Jenner em 2016, e é avaliada em 800 milhões de dólares. A venda 
começou pela internet, com os famosos lip kits, que é um conjunto de lápis de boca e batom líquido da mesma cor, 
e cresceu para diversos outros produtos de maquiagem. De acordo com a Forbes, Kylie Jenner está prestes a se 
tornar a mais jovem bilionária “self-made”, na idade de 21 anos. Disponível em: 
<https://www.forbes.com/sites/forbesdigitalcovers/2018/07/11/how-20-year-old-kylie-jenner-built-a-900-
million-fortune-in-less-than-3-years/#71a9e074aa62>. Acesso: 20 de novembro de 2018.  
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Como se pode ver pelas imagens as cores são muito parecidas. Em seus posts, alguns 

listando quais de seus batons são dupes dos da Kylie Cosmetics, a blogueira explica que alguns 

são coincidência, e outros ela realmente se “inspirou”. 

Figura 6: produtos dupes da marca Pausa para Feminices. 

Fonte: https://www.pausaparafeminices.com/batom/10-batons-ppflinha-bruna-tavares-dupes-da-kylie-

jenner/ 

 

Aplaudida por seguidoras e consumidoras por criar um produto nacional e acessível que 

substitui um produto objeto de desejo, a prática não parece ser nem um pouco reprovável, muito 

menos ilegal, no que tange à proteção da propriedade intelectual, a ponto de ser possível admitir 

publicamente que se está copiando algo, já que o que se copia não é protegido, e as embalagens 

não são similares.  
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Como não há qualquer proteção para essas criações que estão sendo explicitamente 

copiadas, será que haveria algum mecanismo para coibir ou desestimular essa prática? Seria tal 

prática anticoncorrencial e mereceria a atenção do Direito como os problemas enfrentados pelas 

cópias na indústria da moda? Haveria alguma violação da propriedade intelectual das empresas 

criadoras dos produtos originais? 

 

A prática nesse caso pode ser vista como anticoncorrencial na medida em que há um 

claro aproveitamento parasitário por um conjunto de fatores, que isoladamente não ensejariam 

o aproveitamento parasitário. A simples compatibilidade entre as cores não é um problema, 

nem a publicidade comparativa para promover a venda do seu produto. Mas a admissão de que 

seu produto é a cópia de outro61, ainda mesmo que a embalagem não seja a mesma e a cor não 

seja protegida, para promover a venda do produto, ainda que o post seja meramente informativo, 

pode levar o entendimento de que é uma prática anticoncorrencial. 

 

Esse caso em particular mostra a sutilidade dos dupes, que em casos onde o que há a 

compatibilidade de uma cor, ou uma função, o direito só irá tutelar os casos em que há uma 

clara concorrência desleal, uma vez que mesmo que se crie um produto com uma textura 

diferenciada, uma cor diferente, ainda que seja a primeira, não são elementos passíveis de 

exclusividade.  

3.2 MAKEUP REVOLUTION, A REVOLUÇÃO DA CÓPIA 

 

A Makeup Revolution62 é uma empresa britânica de maquiagem, que atua no mercado 

há mais de 28 anos, desenvolvendo maquiagem a preços mais acessíveis e é rica em variedade.  

 

                                                
61 Importante mencionar que, o post disponibilizava o link para o site de vendas de seus produtos e também o site 
da concorrente, e a blogueira, que listava 10 dos seus batons que são dupes dos batons da Kylie Cosmetics, em 
alguns salientou que os dela foram lançados primeiro sendo produtos equivalentes mas não por serem uma 
inspiração.    
62 Por que somos revolucionários? Criamos produtos mais rapidamente do que qualquer marca no planeta. Nós 
entregamos produtos da mais alta qualidade a preços mais acessíveis. Acreditamos que todos - independentemente 
do sexo, etnia, idade, orçamento ou localização - devem se emocionar com a maquiagem. Nós usamos nossos 
consumidores para promover nossos produtos. Quem poderia fazer um trabalho melhor do que aqueles que gastam 
seu suado dinheiro com nossos cosméticos?. Disponível em: <https://www.revolutionbeauty.com/en/About-Us/cc-
1.aspx>. Acesso: 20 de novembro de 2018.  
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A Makeup Revolution oferece uma quantidade sem precedente de paletas de sombra, e 

muitas delas são identificadas pelas consumidoras como dupes, pois são muitíssimo similares 

na proposta, nas cores, nas embalagens e fazem isso com a justificativa de estarem 

“democratizando o acesso à maquiagem, e que esta não deveria ser elitista”63. 

 

A paleta mais famosa de sombras do mercado da beleza é sem dúvida a Naked, da Urban 

Decay. As paletas Naked da Urban Decay são um fenômeno de vendas64, desde o lançamento 

da primeira paleta em 2010, a empresa lucrou mais de 1 bilhão de dólares somente com esses 

produtos65, e no ano de 2014 uma paleta foi vendida a cada 5 segundos66.  

 

Vejamos abaixo um comparativo entre as famosas Naked da Urban Decay e a Iconic da 

Makeup Revolution. 

                                                
63 MINTOR, Adam. Fundador da empresa Makeup Revolution que tem diversos produtos que são acusados de 
serem não só dupes mas verdadeiros  rip offs. 
64 A Forbes publicou um artigo em que se referia às paletas como “o iphone da maquiagem”. Disponível em: 
<https://www.forbes.com/sites/rachellebergstein/2016/09/14/urban-decays-naked-palette-is-the-iphone-of-
makeup-and-theres-a-new-one-coming-out-this-week/#6225c3652597>. Acesso: 25 de junho de 2018.  
65 Disponível em: < https://www.instylemag.com.au/urban-decay-naked-eyeshadow-palette>. Acesso: 25 de 
junho de 2018. 
66 Disponível em: < https://www.telegraph.co.uk/beauty/make-up/is-this-the-most-popular-eyeshadow-in-the-
world1/>. Acesso: 25 de junho de 2018. 
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Figura 7: comparativo entre as três paletas “naked” da Urban Decay e os três dupes “Iconic” da Makeup 

Revolution. 
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Figura 8 : comparativo em as paletas Naked 3 (em cima) e Iconic 3 (embaixo). 

Fonte:http://www.theblackpearlblog.com/2014/05/urban-decay-naked-3-dupe-comparison-to-makeup-

revolution-iconic-3-palette-and-swatches.html 

 

 É usual que as paletas de sombra adotem uma disposição em que se começa pela cor 

mais clara e termine com a cor mais forte, criando uma ordem de cores e não há uma proteção 

para essa prática.  

 

É evidente, nas figuras acima, que dentro desse espectro de cores são inúmeros os tons 

possíveis entre o mais claro e o mais escuro e que algumas cores como a “likit” e “trick”, na 

paleta Naked 3, destoam da previsibilidade de um degradê, e até mesmo isso é reproduzido na 

paleta dupe da Makeup Revolution.  

 

Dessa forma, a presença de cores que destoam de um degradê de cores, sendo 

reproduzidas em uma outra paleta retira a validade de um argumento possível que poderia surgir 

em sua defesa de que esse produto é “casualmente” parecido com o da Urban Decay, ou 

simplesmente uma inspiração, por não haver nenhum traço de autenticidade.  

 

 É perfeitamente possível que  empresas do mesmo ramo criando paletas cor de rosa, 

inspiradas pelo fato de que aquela é a cor do ano67, por exemplo, pudessem ter tons dessa cor 

semelhante, e a ordem de disposição em seu display também semelhantes porque é uma prática 

padrão de disposição de cores. No entanto, no caso acima, a inobviedade dessa linearidade de 

cores é quebrada por cores “inesperadas” é imitada, corroborando com o entendimento de que 

a paleta da Makeup Revolution é uma cópia do produto original.  

 

Nesse caso, é possível ver que, embora a empresa copie as mesmas cores, o formato da 

paleta, embora remeta ao da Urban Decay, não é mesmo. Dessa forma, mesmo se houvesse a 

proteção do desenho industrial da embalagem, se nessa não constar a disposição de cores, não 

haveria nenhuma proteção a não ser a proteção da marca “naked 3”, que não é reproduzida ou 

sequer semelhante a ponto de causar confusão na marca “iconic 3”.  

                                                
67 A Pantone Color Institute divulga anualmente desde 2000, a tendência de cor para aquele ano, e isso pode ser 
vista na decoração, no design, nos produtos de beleza e nas roupas por exemplo. A cor para o ano de 2018 
PANTONE 18-3838, ULTRA VIOLET. Disponível em: <https://www.pantone.com.br/inteligencia-da-cor/cor-
do-ano-2018/>. Acesso: 24 de novembro de 2018. 
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Além disso, uma potencial análise do trade-dress passaria pela questão de o público 

consumidor, em seu momento de compra, se encontrar potencialmente confuso com ambos os 

produtos. O que não parece ser possível, já que as embalagens são muito diferentes. No mais, 

vale ainda salientar que a ordem de cores apresentadas não é suficiente para o consumidor não 

especializado identificar imediatamente que aquele produto é uma paleta de determinada marca.  

 

Assim, apesar de ser evidente que as paletas Iconic da Makeup Revolution são cópias 

das icônicas paletas Naked da Urban Decay, não há, em um primeiro momento, qualquer 

proteção intelectual aplicável a esse caso, a não ser o desenho industrial, mas a sua aplicação 

ainda seria muito discutível. A questão mais uma vez, possivelmente, se resolveria com base 

na repressão à concorrência desleal.  

 

3.3 MAKEUP REVOLUTION Vs. KAT VON D.  

 

A empresa também já foi publicamente criticada pela artista Kat Von D, tatuadora que 

dá nome à sua marca de maquiagem, que investe em produtos veganos de alta cobertura e 

durabilidade, tendo como um dos principais produtos a paleta “light and shade” que foi 

completamente imitada pela Makeup Revolution. Curioso que até o nome da paleta da Makeup 

Revolution faz referência à paleta da Kat Von D., sendo a dela Shade and Light e a da Makeup 

Revolution Light and Shade. 

 

A criadora da paleta veio a público para expressar seu descontentamento com a situação. 

Segundo Kat Von D.,68 é desconcertante ver seu esforço e dedicação em criar algo especial e 

único para seus consumidores ser roubado dessa forma. Foram meses de reuniões e testes para 

criar algo que transmitisse a versatilidade que ela buscava para sua paleta com tons neutros, 

escuros e claros.  

 

                                                
68 A artista Kat Von D. fez declarações nas redes sociais sobre o que ela chamou de “rip off”, a paleta da 
Makeup Revolution ser “uma cópia que não teve nenhum esforço em ser disfarçada”. O vídeo dividiu os seus 
seguidores e causou polêmica porque muitas pessoas apoiaram a prática da Makeup Revolution já que seus 
produtos eram caros. Vídeo e comentários disponíveis em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=_vCyO1nD3_8>. Acesso: 22 de outubro de 2017. 
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A artista ao fazer o vídeo para seus seguidores explicando a sua chateação dizendo ser 

óbvio que ela não é a única que possui uma paleta com tons neutros, mas que ela se dedicou a 

criar uma paleta que tivesse a composição de tons neutros claros e escuros, com a versatilidade 

disposta no layout e que não seria tão ofensivo se eles tivessem pego a paleta e mudado o layout 

e as sombras de lugar e trabalhado um pouco mais no produto e então chamasse isso de 

“inspiração”.  

 
Figura 9: Comparativo entre as paletas “Shade and light” da artista Kat Von D. (embaixo) e “light and shade” 

da Makeup Revolution. 

 

 Nesse caso em particular, a cópia do produto é extremamente evidente. O display é 

idêntico, a disposição de cores de uma forma não muito usual sendo reproduzida sem nenhuma 

alteração, o próprio nome da paleta, deixam claro que é uma cópia.  

 

 Em seu vídeo, a artista criadora da paleta trata da questão como se fosse violação do seu 

direito autoral. Como ela narra, houve um furto de suas ideias e de seu esforço, mas ela não 

gostaria de processar a Makeup Revolution.  

 

Com base na busca efetuada na base de dados da WIPO e do USPTO, não há resultado 

para a marca “Light and Shade” nem para o desenho industrial da paleta em nome da Kat Von 
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D. Essa falta de registros que atestem a sua titularidade e substanciam o seu direito de 

oponibilidade ao uso desses elementos por terceiros dificultam mas não devem impedir que um 

tribunal atue para garantir que a paleta da concorrente tenha sua venda cessada e reconheça que 

a autora tenha sofrido danos por essa violação do seu direito de propriedade intelectual.  

 

Como a artista alegou em seu vídeo, a cópia foi de uma criação em que evidentemente 

houve empenho intelectual para se obter uma disposição diferente, pensada especificamente 

para aquela paleta de cores, e que ainda adota uma disposição de sombras no display que não é 

usual no mercado.  

 

Das poucas fontes que temos sobre a legalidade dos dupes, as discussões são focadas na 

inexistência de proteção a ser imposta contra os dupes, já que em muitos casos não parece 

possível a proteção pelo trade dress, e nem pelo desenho industrial. Seja pela necessidade de 

distintividade e ausência de funcionalidade para a embalagem necessárias para a concessão de 

exclusividade para o desenho industrial, ou pela necessidade de distintividade e secondary 

meaning para o reconhecimento da proteção ao trade dress.  

 

Nenhuma dessas discussões no entanto passa pela a proteção autoral. Em nenhum 

cenário a proteção autoral parece ser a mais adequada para criações como paletas de 

maquiagem. A proteção seria muito fraca, muito questionável pelo escopo do que venha a ser 

original nessa indústria  e também muito longa. Mas, pelo menos no caso em tela, o instituto 

que parece inadequado para a proteção dos dupes, poderia ser visto como algo a ser aplicado. 

Por quê não considerar criações singulares como essa uma obra artística original? 

  

Outra questão que se sobressalta nesse caso é a relação com o público consumidor. A 

razão para o vídeo da artista explicando seu descontentamento com a cópia de sua paleta foi 

porque a mesma havia compartilhado uma foto em que as paletas aparecem lado a lado 

acusando a Makeup Revolution de ser uma fraude. A reação dos seguidores foi imediata. Muitos 

a culpavam por esse evento já que suas paletas são mais caras.  

 

No caso, a paleta Kat Von D. custa cerca de 40 dólares enquanto a dupe da Makeup 

Revolution custa 8 dólares. A diferença do preço se explica obviamente pelos custos incorridos 

na produção do produto. A fórmula, a textura e a pigmentação do produto mais caro são muito 

melhores em comparação com os produtos da Makeup Revolution. Além disso, a qualidade da 
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embalagem é diferenciada, e os custos para se criar e desenvolver um produto são muito maiores 

do que os custos para se copiar algo que está pronto no mercado. Ainda, os custos com 

publicidade são diferentes. Enquanto uma tem que fazer campanhas publicitárias para anunciar 

seu novo lançamento, outra pega carona e cria algo que a publicidade gira em torno de ser uma 

versão mais barata de algo que acabou de ser lançado.  

 

A prática é evidentemente anticompetitiva, mas os danos à imagem da Kat Von D., se 

essa prosseguisse com um processo, poderiam ser maiores do que as eventuais perdas de venda 

da paleta por haver uma versão mais barata. 

 

 Não há precedentes na área da maquiagem como o Puma vs. Forever 21. A maior parte 

das questões judicializadas são entre competidores diretos que cobram preços semelhantes e 

vendem nas mesmas lojas de departamento, ou discussões que versam sobre infrações 

marcárias. Dessa forma, como a reação do público ao simples post em uma rede social já foi 

negativa, um processo para retirar produto do mercado, potencializaria a publicidade negativa 

em torno do argumento de elitização da beleza, e isso impactaria na venda de todos os produtos 

de sua marca.  

 

3.4 PRIMARK, NÃO SÓ DE KNOCKOFFS VIVEM AS FAST-FASHION 

 
A Primark é uma rede de fast-fashion irlandesa, que hoje conta com  mais de 350 lojas 

ao redor do mundo e, assim como outras redes, além de vestuário, investe em produtos de 

maquiagem acessíveis.  

Não é uma polêmica, mas é possível ver em seu portfólio diversos dupes de marcas 

prestigiadas, como da MAC Cosmetics, KKW Beauty, Fenty Beauty, Too Faced e Kylie 

Cosmetics, onde as semelhanças são suficientes para se reconhecer que há uma “inspiração” 

em diversos componentes visuais desses produtos. Essa semelhança visual pode levar o 

consumidor a comprar os dupes, por acreditar que eles também terão efeito e qualidade 

semelhantes, o que não é necessariamente verdade. 
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Figura 10: comparativo entre os kit de contorno da KKW beauty e o Kit de Contorno Primark 

 

 
Figura 11: comparativo entre batons da Mac Cosmetics e da coleção Nudes da Primark. 

 

 São diversas as coleções da Primark em que é possível ver produtos inspirados nos 

produtos da MAC Cosmetics. Até mesmo a embalagem tradicional dos batons da marca, com 

a parte superior arredondada, abertura no meio e  monocromática, que é objeto de proteção de 

desenho industrial. 

 

Essa embalagem é  usada pela MAC há anos, e potencialmente poderia ter seu trade 

dress protegido, porque é um ícone, reconhecido pelo público como um signo da marca. Mas 

não há notícia de notificações da MAC, ou de processo judicial contra a prática reiterada da 

Primark de copiar seus produtos, que são protegidos, até mesmo por desenho industrial da 

embalagem clássica do batom.  
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A mais recente inspiração foi o lançamento da coleção de Natal de 2018 da Primark 

“Artic Ice Beauty Collection” que é muito semelhante aos produtos da coleção de natal 

“Snowball Holiday” MAC de 2017, pela qual é possível verificar não só a inspiração de um 

produto, mas uma inspiração em diversos itens de uma mesma coleção de edição especial. Isso 

evidencia uma prática reiterada da rede de fast-fashion caracterizando ato de concorrência 

desleal.  

A falta de medidas adotadas para barrar as vendas desses produtos que violam direitos 

concorrenciais, nos leva a supor que os dupes, até mesmo aqueles em que há a clara violação 

de proteções intelectuais, diferentemente da perspectiva das principais marcas da moda, pode 

não ser uma prática problemática para as marcas mais reconhecidas dessa indústria, seja porque 

não afeta as vendas, seja porque a comparação entre o produto original e o dupe gera uma 

publicidade que possa atrair mais consumidores, seja porque os custos de proteger tais direitos 

sejam superiores a perda potencial de vendas causada por essa prática.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O presente trabalho buscou apresentar uma análise jurídica da prática comercial de  criar  

dupes de maquiagens famosas que tem se difundido em especial nos últimos anos com o boom 

de influência digital  e a necessidade de consumo imediato de novas tendências. 

 

Não há um perfil único para os consumidores de dupes. Esses podem ser altamente 

informados sobre as tendências de maquiagem e comprar um dupe sabendo que ele é um dupe, 

bem como um simples consumidor que precisa de uma nova maquiagem, e não quer gastar 

muito com isso. Mas é evidente que muitas empresas que fazem dupes copiam signos de outras 

empresas prestigiadas com o fim de gerar uma aproximação entre esses produtos e atrair 

consumidores, uma prática anticompetitiva. 

 

 Como exposto, não há um conceito fechado do que são dupes, Muitas listas em blogs, 

vídeos no YouTube e páginas no Instagram apresentam como dupes produtos da mesma cor, 

ou função, mas também produtos que são claramente cópias de produtos de marcas mais 

prestigiadas. O que é requisito básico para ser dupe é a sua capacidade de ser um substituto 

mais barato.  Portanto, existem dupes que a princípio não são um problema jurídico.  

 

 Outras vezes, não há uma resposta tão clara do Direito. A proteção intelectual do 

desenho industrial parece ser insuficiente, na medida em que cada país adota um sistema 

diferente, e nos Estados Unidos, o grande berço dessas indústrias, para se obter a proteção do 

desenho industrial há que se comprovar a distintividade e a ausência de funcionalidade naquela 

embalagem, sendo um procedimento difícil, moroso e caro.  

 

A proteção marcária claramente incide nesse ramo, mas não soluciona o problema dos 

dupes, em que a associação com a marca reconhecida é feita por meio de elementos que não 

são tradicionalmente reconhecidos como marcas.  

 

Cada vez mais artistas e influenciadores criam suas próprias linhas de maquiagem, e 

essa identificação com o criador por trás daquele produto e não com a marca, pode ser uma 

fator que acelere as discussões sobre a questão, e sua eventual judicialização, dando uma 

espécie de proteção autoral para esse instituto, embora ele não seja idealmente o mais indicado, 

porque como vimos, as criações embora possam ser artísticas, podem não ser dotadas de 
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originalidade suficiente para o reconhecimento de que seja uma obra autoral. Além disso, esse 

instituto concede uma proteção por grande período de tempo, sendo a sua aplicação 

desproporcional nesse ramo.   

 

Por ora, o comportamento do mercado não parece projetar preocupação quanto a prática 

de dupes, não havendo informações de notificações ou ações judiciais visando a coibição dessa 

prática por parte dos titulares afetados.  

 

Como tentamos supor acima, são várias as hipóteses que podem justificar o porquê de 

não haver nenhuma judicialização de dupes notórios, tais como (i) essas empresas acreditam na 

força de sua marca e qualidade e que isso leve a fidelização de seus consumidores, (ii) a prática 

de dupes não causa perdas significativas de suas vendas, (iii) a publicidade comparativa gerada 

pelos próprios consumidores lhe seja benéfica, (iv) os custos relacionados a qualquer 

provocação judicial nesse sentido são mais altos que a impacto em suas vendas, (v) qualquer 

ação nesse sentido causa uma má publicidade porque pode ser vista como uma prática elitista, 

anti-democrática quanto ao acesso a beleza.  

 

É no mínimo curiosa a dinâmica desse mercado e sua potencial implicação na proteção 

dos direitos de propriedade intelectual aplicados a essa indústria, e a sua competitividade, em 

especial porque embora os produtos dupes sejam de preço diferente das marcas “copiadas”, é 

possível ver que nesse mercado muitas empresas pertencem a grupos econômicos, em que 

algumas subsidiárias competem diretamente em preço com empresas que são reconhecidas por 

criar dupes.  

 

Diferentemente das discussões de fashion law, não há nenhum caso paradigma que 

possa ser usado como um prospecto de como essas criações deveriam ser protegidas. Portanto, 

essas questões continuam à margem das discussões sobre a forma de proteção intelectual no 

mercado atual, que passa por tantas transformações na forma de consumo e publicidade.  

 

Assim, este trabalho visou apresentar de uma forma ampla a discussão e suas potenciais 

implicações no mercado e como as proteções intelectuais previstas atualmente não dão 

respostas claras a essa problemática, que assim como na área de Fashion Law, tem um campo 

abrangente de estudos a serem desenvolvidos, e um mercado em grande expansão e constante 

mudança. 
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