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1. INTRODUÇÃO

Actualmente, os jogos de computador online não são procurados ape-
nas por uma minoria de crianças, suscitando antes o interesse de muitas pes-
soas, independentemente da sua idade, em todo o mundo. Fala-se já num
fenómeno de massas (1). O facto de os jogos de computador online esta-
belecerem contacto com inúmeras pessoas e exigirem concentração e aten-
ção ao jogar, atribui-lhes um forte potencial de marketing (2). Os mundos
virtuais, na medida em que são novas plataformas de comunicação e inte-
racção, oferecem ainda mais possibilidades de marketing. Com eles foi
aberto um novo capítulo do marketing na internet. Com mundos virtuais,
os limites entre realidade e virtualidade tornam-se indefinidos e desfoca-
dos. Emergem, assim, novos desafios para o Direito, os quais ainda não
receberam quase atenção alguma por parte da doutrina. Tendo em conta
que o número de mundos virtuais está a crescer e que o Direito não se pode
alhear dos desenvolvimentos sociais, surge a necessidade de uma análise
jurídica do tema do marketing em mundos virtuais. Com o presente tra-
balho serão investigados alguns aspectos legais do marketing, utilizando o
exemplo do mundo virtual Second Life. Não se pretende com este traba-
lho apresentar um estudo completo. Visto que as especificidades dos mun-
dos virtuais relevam para a solução dos problemas legais, proceder-se-á, pri-
meiramente, à descrição pormenorizada do Second Life (2.). Numa segunda
fase abordar-se-á o papel do marketing numa empresa e verificar-se-á por-
que é que mundos virtuais podem representar uma importante oportunidade
para aquele (3.1). Adicionalmente, examinar-se-ão as funções da marca,
como importante instrumento de marketing, e do Direito da Concorrência,
como regulador das actividades empresariais no mercado (3.2 e 3.3). Só
à luz destas funções é que se poderão encontrar soluções adequadas aos pro-
blemas legais do marketing. No terceiro capítulo, a parte principal do
trabalho, aprofundar-se-ão os problemas jurídicos do marketing em mun-
dos virtuais (4.). A resposta às questões preliminares sobre a competên-
cia internacional e o Direito aplicável não rejeitam, a priori, a aplicabili-
dade do ordenamento jurídico alemão (4.1). A investigação proceder-á, por
isso, de acordo com o Direito Alemão. Primeiramente será examinada a
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(1) Kaumanns/Siegenheim/Neus, MW 2007, 28.
(2) Kaumanns/Siegenheim/Neus, MW 2007, 28.
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violação de marcas em mundos virtuais (4.2). Em segundo lugar será
analisado se algumas ideias fundamentais do Direito da Concorrência para
publicidade em jogos de computador são igualmente aplicáveis a mundos
virtuais e finalmente será aprofundada uma questão de Direito da Con-
corrência relativa a um instrumento específico de marketing no Second
Life (4.3). As sanções e as pretensões emergentes de eventuais violações
de marcas ou da concorrência não são objecto de análise. Por fim resu-
mir-se-ão os resultados da investigação (5.). Note-se que alguns termos
legais estão escritos entre aspas (por ex., “possuir” terreno), visto que a ter-
minologia referente à virtualidade ainda não se encontra desenvolvida.

2. EXPLICAÇÃO DO “JOGO” SECOND LIFE

2.1. Origem

O Second Life foi criado pela Linden Lab, cujo fundador e presidente
da direcção é Philip Rosedale (3), e está à disposição do público desde
Junho de 2003 (4). De acordo com o site oficial do SL, este mundo vir-
tual conta já com mais de 10 milhões de utilizadores (denominados “Resi-
dents”) (5). Tal informação deve, no entanto, ser considerada com algu-
mas reservas, dado que este número inclui, igualmente, múltiplos avatares
pertencentes ao mesmo utilizador, assim como utilizadores que acederam
uma vez, mas que nunca mais visitaram o SL (6).

2.2. Mundos virtuais e Massively Multiplayer Online Role Playing
Games (MMORPGs)

O Second Life, tal como o There, o Active Worlds, o Habbo Hotel ou
o Barbie Girls (7), pretence à categoria dos mundos virtuais. Isto é, uma
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(3) Http://lindenlab.com/pressroom/general/factsheets/lindenoverview (consultada por
último em: 21.01.2008).

(4) Http://lindenlab.com/pressroom/general/factsheets/lindenoverview (consultada por
último em: 21.01.2008).

(5) Http://secondlife.com/whatis/economy_stats.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(6) Http://www.msnbc.msn.com/id/17280460; http://www.sueddeutsche.de/computer/

/artikel/502/100402; http://www.sueddeutsche.de/,tt6l4/computer/artikel/366/108258/ (con-
sultada por último em: 21.01.2008).

(7) Http://www.there.com/; http://www.activeworlds.com/; http://www.habbo.de/;
http://www.barbiegirls.com/home.html (consultada por último em: 21.01.2008).
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reprodução tridimensional do mundo real que só existe online, onde os
jogadores são representados por avatares por si adaptados (8). As possi-
bilidades de participação oferecidas pelo Second Life diferenciam esta
“segunda vida” de outros MMORPGs, como, por ex., o World of War-
craft (9) (10). Os habitantes deste “segundo mundo” retêm os seus direi-
tos de autor, os quais só são limitados por uma licença obrigatória a favor
da Linden Lab (11), sobre as suas obras produzidas no jogo, por ex.,
“roupa” ou “imóveis”. Com isto, torna-se possível a alienação a título
oneroso destas “coisas” virtuais (12). A segunda característica importante
é que o Second Life é regulado por uma economia de mercado livre, dis-
pondo até de uma moeda própria (o Linden Dollar — L$), que é passível
de ser trocada por dinheiro verdadeiro (13) (14).

O Second Life pode, assim, ser considerado como sendo mais do que
simplesmente um jogo (15) — esta “vida” é uma continuação do mundo real
por novos níveis de comunicação.

2.3. Requisitos de sistema, inscrição e custos
Em primeiro lugar, são necessários um computador e ligação rápida

à internet (16). Além disto, há que fazer o download — gratuito — do soft-
ware do “jogo” (17).
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(8) Http://secondlife.com/whatis/; http://secondlife.com/whatis/avatar.php (consultada
por último em: 21.01.2008). Baseado na experiência pessoal da autora; Casati/Matussek/
/Oehmke/Uslar, “Alles im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8 de 17.02.2007 (Der Digitale Mas-
kenball, Zweites Leben im Internet), 150, 152.

(9) Http://www.wow-europe.com/de/index.xml (consultada por último em: 21.01.2008).
(10) Http://secondlife.com/whatis/faq.php — 2.ª pergunta (consultada por último

em: 21.01.2008). O SL é, por vezes, caracterizado na doutrina, sem mais, como um
MMORPG, neste sentido, por ex., Backu/Karger, Online-Games, ITRB, 2007, 13.

(11) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — 3.2 (consultada por último em: 21.01.2008).
(12) Http://secondlife.com/whatis/create.php (consultada por último em: 21.01.2008);

ver p. 12.
(13) Http://secondlifegrid.net/why/tools (consultada por último em: 21.01.2008).
(14) Http://www.msnbc.msn.com/id/17280460 (consultada por último em: 21.01.2008).
(15) Http://secondlife.com/whatis/faq.php; http://www.sueddeutsche.definanzen/artikel/

/954/99855; http://www.suedeutsche.de/computer/artikel/502/100402 (consultada por último
em: 02.11.2007).

(16) Https://secure-web2.secondlife.com/corporate/sysreqs.php (consultada por último
em: 21.01.2008).

(17) Baseado na experiência pessoal da autora; Casati/Matussek/Oehmke/Uslar, “Alles
im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8 de 17.02.2007 (Der Digitale Maskenball, Zweites
Leben im Internet), 150, 152.
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O registo no SL efectua-se mediante a introdução de um nome (para
o avatar), da data de nascimento própria e do endereço electrónico próprio.
Numa segunda fase são exigidos mais dados pessoais, como o nome, a
nacionalidade e o sexo, e a assinatura dos termos e condições gerais de ser-
viço. Depois da inscrição escolhe-se um avatar, que se adapta a gosto. Os
avatares, que tomam a forma de homem, mulher ou “furry” (figura ani-
malesca, peluda), estão à disposição em número reduzido. As alterações,
que podem ir desde o “cabelo” aos “músculos” ou à altura e até ao corte
da “roupa”, possibilitam um certo cunho pessoal, mas estão sempre depen-
dentes do protótipo do avatar. Por fim, e apesar de tudo, o avatar chega
à “Linden Lab’s Orientation Island” com a aparência de um “newbie”
(novo residente) (18).

Para a participação há dois tipos de contas previstas — “Basic Mem-
bership” e “Premium Membership”. A principal diferença reside no facto de
se poder “adquirir” “terreno” com a “Premium Membership”. De resto, o ava-
tar com a “Basic Membership” pode movimentar-se livremente e fazer e
criar o mesmo que os avatares com a “Premium Membership” (19). Os cus-
tos surgem somente a partir da segunda inscrição com uma “Basic Mem-
bership”, por um preço total de USD $9,95 (a primeira é gratuita) e para a
inscrição na “Premium Membership” (20). Esta tem um preço de USD $9,95
por mês (ou USD $22,50 trimestralmente ou USD $72,00 anualmente) (21).
“Possuir” “terreno” tem um custo relativo não só ao preço da propriedade,
como igualmente ao de uma renda mensal, cujo montante depende da área do
“terreno” (22). Na “Premium Membership” vêm incluídos “512m2” (23).

Um bónus no montante de L$ 250 ou L$ 1000 é atribuído no momento
da inscrição com uma “Basic Membership” (só para a primeira inscrição)
ou com uma “Premium Membership”, respectivamente. Os utilizadores que
se inscrevem sob esta última modalidade recebem adicionalmente uma
remuneração semanal no valor de L$ 300 (24).
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(18) Baseado na experiência pessoal da autora; http://secondlife.com/whatis/avatar.php
(consultada por último em: 21.01.2008).

(19) Http://secondlife.com/whatis/plans.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(20) Http://secondlife.com/whatis/plans.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(21) Http://secondlife.com/whatis/plans.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(22) Http://secondlife.com/whatis/landpricing.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(23) Http://secondlife.com/whatis/landpricing.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(24) Http://secondlife.com/whatis/plans.php (consultada por último em: 21.01.2008).
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2.4. Características do Second Life
No mundo virtual Second Life não existe qualquer objectivo, ao con-

trário de outros MMORPGs. No World of Warcraft, por ex., são atribuí-
das missões aos jogadores, que eles têm de superar, para que alcancem mais
poder e recompensas, i.e., para ascenderem no jogo (25). Relativamente ao
SL, como acima referido (26), não se trata mais, de facto, de um jogo,
mas sim de uma nova plataforma de comunicação. Neste mundo virtual,
os utilizadores levam, como o nome “Second Life” indica, uma segunda
vida. Vive-se tal como no mundo real — tudo é possível. O mundo vir-
tual SL apresenta, no entanto, algumas particularidades. Os avatares podem,
por ex., “voar” (27), as “obras arquitectónicas” não têm de respeitar a gra-
vidade da terra (28) e necessidades biológicas, como a sede ou a fome,
não existem de todo (29). Comida, bebidas, mas também roupa ou casas
são, por isso, supérfluas. Não obstante, elas aparecem no “segundo mundo”,
na maior parte dos casos à venda (30). Os avatares não precisam de car-
ros ou algo mais para se movimentarem. Para além de poderem andar, cor-
rer e voar, podem teleportar-se de local para local (31). A venda de meios
de transporte, especialmente de “carros” de marcas conhecidas do mundo
real, surge, no entanto, frequentemente no SL (32). Apesar de estarem à dis-
posição, os utilizadores prescindem de novas realidades e permanecem
fiéis aos princípios condicionantes do mundo real (33). Estudos sociológicos
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(25) Http://www.wow-europe.com/en/info/faq/general.html (consultada por último
em: 21.01.2008).

Http://www.nytimes.com/2007/09/09/business/yourmoney/09second.html?pagewanted=1
&_r=2&ref=yourmoney (consultada por último em: 21.01.2008).

(26) Ver p. 6.
(27) Casati/Matussek/Oehmke/Uslar, “Alles im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8

de 17.02.2007 (Der Digitale Maskenball, Zweites Leben im Internet), 150, 152.
(28) Http://secondlife.com/whatis/building.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(29) Http://www.nytimes.com/2007/09/09/business/yourmoney/09second.html?page-

wanted=1&_r=2&ref=yourmoney (consultada por último em: 21.01.2008).
(30) Cfr. http://shop.onrez.com/ (consultada por último em: 21.01.2008).
(31) Casati/Matussek/Oehmke/Uslar, “Alles im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8

de 17.02.2007 (Der Digitale Maskenball, Zweites Leben im Internet), 150, 152.
(32) Http://money.cnn.com/2006/11/17/autos/2nd_life_cars/index.htm; http://wheels.blogs.ny-

times.com/2007/09/11/peugeot-visits-frankfurt-and-second-life/index.html?ex=13471-
63200&en=8902d35d61f71fb0&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss; http://secondlifegrid.net/
/how/brand_promotion (consultada por último em: 21.01.2008).

(33) Http://www.nytimes.com/2007/09/09/business/yourmoney/09second.html?page-
wanted=1&_r=2&ref=yourmoney (consultada por último em: 21.01.2008).
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mostram, por ex., que os utilizadores, quando actuam no SL, não se con-
seguem separar do consumismo do mundo real (34). Presumivelmente
porque naquele “mundo” permanecem desconhecidas as verdadeiras iden-
tidades dos utilizadores, surgindo, em seu lugar, uma identidade virtual,
baseada no que o avatar traz “vestido” ou “possui”, onde é visto ou com
quem “trava conhecimentos” (35). Perante a elevada pressão de grupo
(existe até a possibilidade de avaliar outros avatares (36)!), esta identidade
virtual dita os sucessos da socialização e da possibilidade de fazer amigos,
que, em última análise, é o que é procurado no SL. A pormenorizada
modelação do avatar, tal como o disfrutar de produtos de marca, afiguram-se,
assim, como factores-chave. A maneira como cada um se exprime atra-
vés da sua aparência e do seu comportamento é determinante (37).

Sem qualquer objectivo a atingir, pergunta-se: o que é que resta para
fazer no SL? Há jogos para experimentar (38), concertos (39) e galerias de
arte (40) para visitar, “discotecas”, onde se “dança” (41), ou simplesmente
outros avatares, com quem se pode estabelecer conversa (42) (43). Dignos
de menção são, por ex., os concertos dos U2 (mais precisamente de um
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(34) Http://www.nytimes.com/2007/09/09/business/yourmoney/09second.html?page-
wanted=1&_r=2&ref=yourmoney (consultada por último em: 21.01.2008).

(35) “When people are given the opportunity to create a fantasy world, they can and
do defy the laws of gravity (you can fly in Second Life), but not of economics or human nature.
Players in this digital, global game don’t have to work, but many do. They don’t need to change
clothes, fix their hair, or buy and furnish a home, but many do. They don’t need to have drinks
in their hands at the virtual bar, but they buy cocktails anyway, just to look right, to feel com-
fortable.”, in: http://www.nytimes.com/2007/09/09/business/yourmoney/09second.html?page-
wanted=1&_r=2&ref=yourmoney (consultada por último em: 21.01.2008).

(36) Http://mmorpg.qj.net/Rate-Point-to-launch-own-Second-Life-rating-system/pg/49/
/aid/85335 (consultada por último em: 21.01.2008).

(37) Andrade, Norberto N., “Moda, Aparências e Máscaras”, Impressões Digitais,
Suplemento Digital, O Público, 28.07.2007, p. 7; http://money.cnn.com/2006/11/17/autos/
/2nd_life_cars/index.htm (consultada por último em: 21.01.2008).

(38) Http://secondlife.com/whatis/faq.php — 11.ª pergunta (consultada por último
em: 21.01.2008).

(39) Http://secondlife.com/community/music.php (consultada por último em: 21.01.2008);
“Música Real No Mundo Virtual”, JL, n.º 962 de 15-28.08.2007, pp. 9, s.

(40) “O Olhar do Fotógrafo”, JL, n.º 962 de 15-28.08.2007, pp. 11, s.
(41) Casati/Matussek/Oehmke/Uslar, “Alles im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8

de 17.02.2007 (Der Digitale Maskenball, Zweites Leben im Internet), 150, 151.
(42) Http://secondlife.com/whatis/meet.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(43) Http://secondlife.com/whatis/meet.php; http://secondlife.com/whatis/fun.php;

http://www.secondlife.com/whatis/faq.php — 10.ª pergunta (consultada por último em: 21.01.2008).
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grupo de fãs da banda) (44) e dos Duran Duran (45), ou Tringo, um jogo
que combina o Bingo e o Tetris, e que foi desenvolvido por um jogador
do SL (46). Não tomando em consideração a indústria do sexo, que no SL
representa, supostamente, 70% dos fluxos monetários (47), fazer compras
é a actividade mais preferida (48). A forte procura de “roupa”, cores ou tons
de “pele” e outros “elementos corporais” (“olhos”, “músculos” ou “órgãos
genitais”) merece ser referida (49). Acima de tudo, o avatar não se deve
parecer de modo algum com um “newbie” (50). Por sua vez, o mercado
imobiliário é, per se, uma área de investimento à parte, visto que nele se
trocam os valores mais elevados. De acordo com o site oficial do SL,
ocorreram quase 8 milhões de transacções em Agosto de 2007 (51) e a
troca de USD por L$ aumentou consideravelmente no início de 2007 (52).

Quem “possui” “terra” tem razões adicionais para não se enfas-
tiar — o “terreno” deve ser administrado, pode-se lá “construir”, ou
organizar eventos, como “festas” ou “vernissages” (53). O “proprietá-
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(44) Http://www.u2insl.com/ (consultada por último em: 21.01.2008).
(45) Http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/5253782.stm (consultada por último em:

21.01.2008).
(46) O jogo teve tanto sucesso que foi mais tarde licenciado e desenvolvido, no mundo

real, para o Nintendo Game Boy Advance e para telemóvel; http://www.businessweek.com/
magazine/content/06_18/b3982001.htm; http://www.suedeutsche.de/computer/artikel/502/
/100402 (consultada por último em: 21.01.2008).

(47) Halpern, Manuel, “A Vida Como Ela Não É”, JL, n.º 962 de 15-28.08.2007,
p. 13; Andrade, Norberto N., “Sexo, Mentiras e Jogos de Vídeo”, Impressões Digitais,
Suplemento Digital, O Público, 04.08.2007, p. 12.

(48) “Shopping is a big part of the Second Life experience for many Residents”, in:
http://secondlife.com/whatis/faq.php —12.ª pergunta (consultada por último em: 21.01.2008).

(49) Http://secondlife.com/community/fashion.php; http://www.secondstyle.com/;
http://www.nytimes.com/2007/09/09/business/yourmoney/09second.html?page-
wanted=1&_r=2&ref=yourmoney (consultada por último em: 21.01.2008); Andrade, Nor-
berto N., “Moda, Aparências e Máscaras”, Impressões Digitais, Suplemento Digital,
O Público, 28.07.2007, p. 7.

(50) Casati/Matussek/Oehmke/Uslar, “Alles im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8
de 17.02.2007 (Der Digitale Maskenball, Zweites Leben im Internet), 150, 162.

(51) Http://secondlife.com/whatis/economy_stats.php (consultada por último em:
21.01.2008). (Estes dados não incluem os valores de vendas de terreno — nota de rodapé
n.º 2 do website).

(52) Http://secondlife.com/whatis/economy-graphs.php (consultada por último em:
21.01.2008).

(53) Http://secondlife.com/whatis/land.php; http://secondlife.com/community/land.php
(consultada por último em: 21.01.2008).
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rio” tem inclusivamente o poder de estipular quem tem o direito de
entrar (54).

O SL aparece também como uma plataforma para a educação e a
caridade (dita “edutainment” [education e entertainment] (55) e “non-pro-
fit marketing” ou “socio-marketing” (56), respectivamente, na gíria do mar-
keting). Nele podem visitar-se, por ex., estabelecimentos da Universidade
do Porto (57) ou da Harvard University (58). Um professor da Califórnia
utiliza o SL como uma ferramenta para melhor explicar a esquizofrenia aos
seus alunos (59).

Também a política se rendeu ao SL (60). Aquando das presidenciais
na França (06.05.07), os candidatos Royal e Sarkozy utilizaram o “segundo
mundo” como plataforma de campanha eleitoral (61). E para as futuras pre-
sidenciais nos EUA existem nele secções partidárias de John Edwards e Hil-
lary Clinton (62). Por outro lado, também se realizam “manifestações”,
nomeadamente contra o extremista de direita Le Pen (63).

Como nascem todas estas ofertas, edifícios e bens virtuais? Pura e sim-
plesmente através da actuação dos utilizadores de SL (64). A Linden Lab,
como service provider (65), põe à disposição o serviço Second Life, i.e., o
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(54) Http://secondlife.com/community/land-howto.php (consultada por último em:
21.01.2008).

(55) Vollert, pp. 178, s.
(56) Kuß, pp. 25, s.;
http://secondlifegrid.net/programs/education (consultada por último em: 21.01.2008).
(57) Http://jpn.icicom.up.pt/2007/05/23/universidade_do_porto_compra_ilha_no_se-

cond_life.html (consultada por último em: 21.01.2008).
(58) Http://secondlifegrid.net/programs/education (consultada por último em: 21.01.2008).
(59) Http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=7963538 (con-

sultada por último em: 21.01.2008).
(60) Http://secondlifegrid.net/how/political_organization (consultada por último em:

21.01.2008).
(61) Http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,468836,00.html; http://www.ecrans.fr/

La-presidentielle-s-offre-une.html (consultada por último em: 21.01.2008).
(62) Http://www.second-life-info.de/sl/werbung-in-sl-hilary-for-president/;

http://secondlife.reuters.com/stories/2007/02/12/volunteer-opens-john-edwards-area-in-sl/
(consultada por último em: 22.01.2008).

(63) Casati/Matussek/Oehmke/Uslar, “Alles im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8 de
17.02.2007 (Der Digitale Maskenball, Zweites Leben im Internet), 150, 152; http://www.spiegel.de/
netzwelt/web/0,1518,459424,00.html (consultada por último em: 21.01.2008).

(64) “Second Life is a 3D digital world imagined and created by its residents”
(ênfase da autora), http://secondlife.com/ (consultada por último em: 21.01.2008).

(65) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — 1.2 (consultada por último em: 21.01.2008).
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software e a sua manutenção (66). Cabe aos utilizadores desenvolver o
mundo a seu bel-prazer (67). Para este fim, os avatares são dotados de capa-
cidades criativas (68), que, partindo de formas geométricas simples, possi-
bilitam a qualquer um a elaboração de praticamente tudo (69). Adicional-
mente, estão disponíveis “tutorials” (guias de instrução) em abundância, que
prestam todo o género de ajuda na produção (70).

Diversas criações foram já colocadas no mercado (71). São vendidas em
L$, que, por sua vez, podem ser adquiridos com USD reais (72). Espelho do
mundo real: o dinheiro, em princípio, também não é gratuito no SL. Acom-
panhando o acto de inscrição, é atribuída uma determinada quantia de L$ (73).
Este montante não é, contudo, suficiente para os utilizadores que levam o SL
a sério. Um simples “vestido” pode custar L$ 250 (74). É, portanto, necessário
ganhar dinheiro através do trabalho. Muitos recorrem à “prostituição” (75). Atra-
vés do trabalho como “camper”, i.e., simplesmente permanecendo num “esta-
belecimento”, para que ele pareça cheio e, consequentemente, mais procu-
rado, haverá, também, um ordenado a receber (76). Outros aproveitam as suas
capacidades criativas e colocam os seus produtos no mercado (77). Somente
alguns utilizadores, porém, conseguem viver no mundo real dos seus lucros
feitos no SL (78). A história mais famosa é a da empresa Anshe Chung, que
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(66) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — 1.1 (consultada por último em: 21.01.2008).
(67) “Everything in Second Life is resident-created (…)”, in: http://secondlife.com/

/whatis/creations.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(68) Http://secondlife.com/whatis/create.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(69) Http://secondlife.com/whatis/building.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(70) Http://secondlife.com/whatis/scripting.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(71) Http://secondlife.com/whatis/create.php (consultada por último em: 21.01.2008).

No que respeita aos direitos de autor, ver p. 6.
(72) Http://secondlife.com/whatis/economy.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(73) Ver aprofundadamente, p. 7.
(74) Http://shop.onrez.com/item/369285 (consultada por último em: 21.01.2008).
(75) Casati/Matussek/Oehmke/Uslar, “Alles im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8 de

17.02.2007 (Der Digitale Maskenball, Zweites Leben im Internet), 150, 162, s.; Andrade,
Norberto N., “Sexo, Mentiras e Jogos de Vídeo”, Impressões Digitais, Suplemento Digital,
O Público, 04.08.2007, p. 12.

(76) Http://www.sueddeutsche.de/finanzen/artikel/954/99855/ (consultada por último
em: 21.01.2008).

(77) Http://secondlife.com/whatis/marketplace.php; http://www.msnbc.msn.com/
/id/17280460/ (consultada por último em: 21.01.2008).

(78) Http://secondlife.com/whatis/economy_stats.php — ver tabela “Estimated in
World Business Owners”; http://www.sueddeutsche.de/finanzen/artikel/954/99855/ (con-
sultada por último em: 21.01.2008).
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pertence a Ailin Gräf, uma professora de líguas de Hessen (79). A Anshe
Chung dedica-se à venda de “terrenos” e à configuração de “edifícios”, e o
sucesso é tão grande que Ailin Gräf abriu uma fábrica na China com 50 tra-
balhadores (80). É considerada a primeira “milionária do SL” (81). Surgem tam-
bém, no entanto, aspectos negativos deste mercado. A enorme procura de
bens virtuais provoca fenómenos como o goldfarming (82) para a satisfazer (83).
Além disso, fazem-se ouvir muitas vozes contra os termos e condições gerais
de serviço, visto que o mercado e o valor da moeda, tal como a existência de
cada conta no SL (e as respectivas obras criadas), são controlados, em última
instância, pela Linden Lab (84).

2.5. Marketing no Second Life
O mundo virtual Second Life evidencia-se como um óptimo palco de

marketing. Inúmeras empresas reais estabeleceram aí delegações vir-
tuais (85), pois ser visto é já publicidade suficiente. Os representantes das
firmas podem conversar com outros avatares, por chat, sobre as caracte-
rísticas dos seus produtos e, com uma particularidade adicional que con-
fere mais realidade à conversa, é até possível a percepção da voz em este-
reofonia (86). Algumas lojas virtuais vendem não só produtos para os
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(79) Casati/Matussek/Oehmke/Uslar, “Alles im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8
de 17.02.2007 (Der Digitale Maskenball, Zweites Leben im Internet), 150, 152.

(80) Casati/Matussek/Oehmke/Uslar, “Alles im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8
de 17.02.2007 (Der Digitale Maskenball, Zweites Leben im Internet), 150, 151.

(81) Casati/Matussek/Oehmke/Uslar, “Alles im Wunderland”, Der Spiegel, n.º 8
de 17.02.2007 (Der Digitale Maskenball, Zweites Leben im Internet), 150, 152.

(82) Por goldfarming entende-se o jogar repetido de determinadas situações (por ex.,
o “matar” repetido de um monstro), a fim de obter mais dinheiro ou outros benefícios no
jogo. Não só fica distorcida a progressão do jogo, como também são associados problemas
sociais ao goldfarming. Aprofundadamente: Hübner, p. 70.

(83) Kaumanns/Siegenheim/Neus, MW 2007, 28, 37; Hübner, pp. 70, s.; Andrade,
Noberto N., “O Mercado do Tempo”, Impressões Digitais, Suplemento Digital, O Público,
09.06.2007, pp. 6, s. Um exemplo desta procura evidencia-se no montante surpreendente
de sete mil euros, pago por uma conta no WOW com uma personagem especial e muito
desenvolvida no jogo. “Jogador Paga Sete Mil Euros Por Uma Conta No World of War-
craft”, Suplemento Digital, O Público, 29.09.2007, p. 2.

(84) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — 2.6; 3.2, § 2, litera b); 5.3; http://blog.se-
condlife.com/2007/09/18/a-change-to-the-terms-of-service/; http://www.businessweek.com/
/magazine/content/06_18/b3982001.htm (consultada por último em: 21.01.2008).

(85) Ver exemplos, pp. 14, s.
(86) Http://secondlifegrid.net/why/tools (consultada por último em: 21.01.2008).
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avatares, como convidam igualmente a pessoa que está representada pela
imitação virtual a adquirir o mesmo para si (87). “Compre sapatos para o
seu avatar e um par também para si!” é o lema. Encontram-se também
integrados links para sites no mundo real, que oferecem mais informações aos
interessados e que podem, naturalmente, conduzir a vendas adicionais (88).
São contactadas pessoas de todo o mundo (real). Informações da Linden Lab
revelam que existem utilizadores provenientes de mais de 200 países e que
o valor das transacções diárias de bens virtuais ronda mais de um milhão de
USD (89). Um outro pormenor atractivo é o facto de os clientes poderem sem-
pre passar pela loja, ver, reservar ou efectivamente comprar os produtos,
independentemente da presença de um “empregado” (90). Os horários de fun-
cionamento pertencem ao passado. O marketing nos mundos virtuais atinge,
desta forma, novos limites. Alguns esperam um fenómeno com a mesma
dimensão do Google, Yahoo ou MySpace (91) e as empresas certamente não
vão querer perder a oportunidade de um tal desenvolvimento.

As empresas que actuam no SL utilizam vários instrumentos de mar-
keting (92), nomeadamente product testing, store layout, event marketing e
publicidade (93), e isto de forma rentável (94). Com um único investimento
são alcançados milhões de consumidores, que estão geograficamente dis-
persos em todo o mundo. Adicionalmente, a elaboração de um novo pro-
duto em pixels é executada de forma mais rápida e económica do que quando
esta é levada a cabo com materiais reais. Além disto, a reacção do público
é gratuita no SL. A Philips, por ex., utiliza o SL para desenvolver de forma
rentável o design dos produtos (95). Muitos comerciantes de carros, como
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(87) Andrade, Norberto N., “Moda, Aparências e Máscaras”, Impressões Digitais,
Suplemento Digital, O Público, 28.07.2007, p. 7.

(88) Http://secondlifegrid.net/why; http://secondlifegrid.net/how/brand_promotion (con-
sultada por último em: 21.01.2008); “O Olhar do Fotógrafo”, JL, n.º 962 de 15-28.08.2007,
p. 12. No que respeita ao aspecto legal, ver pp. 52, s.

(89) Http://secondlifegrid.net/why/features (consultada por último em: 21.01.2008).
(90) Http://secondlife.com/whatis/faq.php — 13.ª pergunta (consultada por último

em: 21.01.2008).
(91) Http://money.cnn.com/2006/11/09/technology/fastforward_secondlife.fortune/

/index.htm (consultada por último em: 21.01.2008).
(92) Ver mais esclarecimentos quanto a estes, pp. 19, s.
(93) Http://secondlifegrid.net/how (consultada por último em: 21.01.2008).
(94) Http://secondlifegrid.net/why; http://edition.cnn.com/2007/BUSINESS/09/16/

/second.life/ (consultada por último em: 02.11.2007).
(95) Http://secondlifegrid.net/how/research_and_concept_testing (consultada por último

em: 21.01.2008).
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a Peugeot, a Nissan ou a Toyota, oferecem “test drives” gratuitos (96).
A Mazda até autoriza o interessado a ficar com o “carro” no fim do
teste (97). Outras empresas organizam festas ou eventos, a fim de pro-
moverem a sua marca (98). O objectivo principal é estar na boca de todo
o mundo (dito “buzz-marketing” (99)). A Coca-Cola promoveu no SL a
apresentação do seu spot publicitário “Happiness Factory” (100) enquanto
que a Royal Liverpool Philharmonic Orchestra deu aí um concerto numa
cópia virtual da sua sala de espectáculos (101). A Deutsche Post oferece
uma ligação entre as vidas virtual e real, na medida em que podem ser
enviadas cartas postais com fotos de acontecimentos no SL a pessoas no
mundo real (102). A Suécia “erigiu”, inclusivamente, uma “embaixada”, com
a finalidade de alargar o conhecimento sobre o país e a sua cultura (103).
Como complemento, todas as iniciativas são relatadas nos media do SL (104)
(e do mundo real!), o que multiplica o efeito de marketing.

De acordo com o campo de interesse, os utilizadores do SL podem fun-
dar grupos e conversar com outras pessoas com interesses comuns (105).
Esta possibilidade está igualmente disponível na âmbito económico da
“segunda vida”. Podem ser criados grupos de clientes, a fim de se distri-
buir informação ou publicidade dirigida (106). Com isto, podem, no entanto,
surgir problemas relativamente à protecção de dados pessoais e ao direito
da concorrência, especialmente no que toca ao spamming (107).

O SL, como plataforma de marketing, é, apesar de tudo, também cri-
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(96) Http://money.cnn.com/2006/11/17/autos/2nd_life_cars/index.htm; http://wheels.blogs.ny-
times.com/2007/09/11/peugeot-visits-frankfurt-and-second-life/index.html?ex=1347163200&en=89-
02d35d61f71fb0&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss (consultada por último em: 21.01.2008).

(97) Http://secondlifegrid.net/how/brand_promotion (consultada por último em: 21.01.2008).
(98) Http://secondlifegrid.net/how/events (consultada por último em: 21.01.2008).
(99) Kotler, pp. 107, s.
(100) Http://secondlifegrid.net/how/brand_promotion; http://adweek.com/aw/creative/

/article_display.jsp?vnu_content_id=1003627028 (consultada por último em: 21.01.2008).
(101) Http://secondlifegrid.net/how/events (consultada por último em: 21.01.2008).
(102) Http://secondlife.deutschepost.de/ (consultada por último em: 21.01.2008).
(103) Http://secondlifegrid.net/how/communication (consultada por último em: 21.01.2008).
(104) Http://www.sueddeutsche.de/,tt6m2/computer/artikel/696/100596/ (consultada por

último em: 21.01.2008).
(105) Http://secondlife.com/whatis/meet.php; http://secondlife.com/community/

/mailinglists.php (consultada por último em: 21.01.2008); cfr. a existência de várias comu-
nidades virtuais em mundos virtuais, ver p. 19.

(106) Http://secondlifegrid.net/why/tools (consultada por último em: 21.01.2008).
(107) Lober, MMR 2006, 643, 646. Ver pp. 56, ss.
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ticado (108). Um dos problemas reside na capacidade do servidor, que só per-
mite que um número reduzido de avatares esteja, simultaneamente, num
mesmo lugar (109). Como consequência, os locais aparentam estar vazios e
não atraem, assim, novos clientes. A American Apparel, por ex., fechou a sua
loja no SL (110). O que, no entanto, levanta sérias questões legais são os Terms
of Service, segundo os quais (inter alia) concede-se à Linden Lab uma licença
para fins publicitários para o SL (111). Esta licença é “gratuita, mundial,
totalmente paga, de duração ilimitada, irrevogável [e] não exclusiva” (112) e
concede o direito de utilizar todos os conteúdos que sejam criados no SL. Só
para actividades de marketing do SL é que está prevista uma cláusula opt-out,
mas que não é totalmente garantida (113): “A Linden Lab fará, após a recep-
ção deste pedido, esforços economicamente razoáveis com vista a terminar a
divulgação feita por si, de tais conteúdos” (114). Com isto podem surgir
questões não só quanto ao Direito de Licenças, como também relativamente
ao Direito de Marcas e ao Direito da Concorrência. Tal pode ser o caso se
a Linden Lab, baseada no valor das taxas pagas, adoptar medidas discrimi-
natórias, sendo que às empresas que mais pagam é conferida mais protecção.
Ou, igualmente, caso a Linden Lab, num filme para fins publicitários (115),
apresentar uma marca alemã como a BMW ao lado de manifestações políti-
cas de extrema direita no SL, resultando num “prejuízo à reputação” (Rufs-
chädigung) para a BMW. Como se trata de cláusulas contratuais gerais, não
é possível evitar tais problemas por via de negociação contratual.
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(108) Http://www.seuddeutsche.de/,tt9m4/wirtschaft/artikel/200/118068/; http://www.compe-
tence-site.de/business-networking-web20.nsf/A429F518B002BBCAC125733A002DB584/
/$File/gruende_gegen_second-life_web_2-0.pdf (consultada por último em: 21.01.2008).

(109) Http://www.sueddeutsche.de/,tt6l4/computer/artikel/366/108258/ (consultada por
último em: 21.01.2008).

(110) Http://americanapparel.net/presscenter/secondlife/ (consultada por último em:
21.01.2008).

(111) Por ex., http://www.youtube.com/watch?v=b72CvvMuD6Q&mode=related&search;
http://www.youtube.com/watch?v=xxj8RTW4ev4&mode=related&search (consultada por
último em: 21.01.2008).

(112) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — 3.2, § 2 (consultada por último em:
21.01.2008), tradução da autora.

(113) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — 3.2, § 2 (consultada por último em:
21.01.2008).

(114) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — 3.2, § 2, litera a), ii) (consultada
por último em: 21.01.2008), tradução da autora.

(115) Por ex., http://www.youtube.com/watch?v=xxj8RTW4ev4; http://www.youtube.com/
watch?v=tEGHJuCbGdo&NR=1 (consultada por último em: 21.01.2008).
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2.6. Agências de publicidade para o Second Life

As especificidades do SL exigem medidas de marketing novas, ino-
vadoras e especialmente interactivas, a fim de garantir sucesso (116). Dado
que tudo é virtual e, por isso, constituído por pixels, não se pode ignorar
a necessidade de programadores especializados, que projectam as lojas ou
áreas publicitárias, altamente detalhadas, ao gosto das empresas. Face a esta
característica, inúmeras agências de publicidade especializadas em pro-
gramação no SL oferecem os seus serviços (117): por ex., Liventura (118),
Toch (119), Metamix (120) ou Bokowsky (121). A existência de tais empre-
sas confirma, por sua vez, os efeitos do SL, e dos mundos virtuais em
geral, na economia mundial.

3. INTERESSES

3.1. Funções do marketing

3.1.1. Conceito e objectivos

O marketing, também denominado “gestão de empresas orientada para
o mercado” (122), é, acima de tudo, uma filosofia que abrange toda a
empresa (123) e que se destina a alcançar os objectivos desta por via da alo-
cação óptima de recursos (124). Estes objectivos podem ser subdivididos
em objectivos quantitativos (por ex., objectivos de vendas, de custos ou de
participação no mercado) ou qualitativos (por ex., maior grau de prestígio,
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(116) Http://secondlifegrid.net/how/brand_promotion (consultada por último em:
21.01.2008); Vollert, pp. 178, ss.

(117) Http://secondlifegrid.net/why/tools (consultada por último em: 21.01.2008).
(118) Http://www.liventura.com/?gclid=CIv2w8b2v44CFRyXXgodHVKtxQ (consul-

tada por último em: 21.01.2008).
(119) Http://www.toch-sl.at/ (consultada por último em: 21.01.2008).
(120) Http://www.metamatix.de/index.php?id=2; (a Metamix erigiu, por ex., uma cer-

vejaria no SL — http://www.metamatix.de/index.php?id=5) (consultada por último
em: 21.01.2008).

(121) Http://www.bokowsky.net/de/index.php (consultada por último em: 21.01.2008).
(122) Huber, p. 3.
(123) Huber, p. 4.
(124) Kühn/Reimer/Fasnacht, p. 4; Vollert, p. 3.
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melhor qualidade ou mais satisfação do e ligação ao cliente (125)) (126).
Ambos contribuem, no fim, para alcançar o desejado lucro máximo (127).

3.1.2. Customer Relationship Management (CRM)
Hoje em dia, o mercado de oferta está inundado e as necessidades ele-

mentares são facilmente satisfeitas (128). Fala-se de “hiper-concorrên-
cia” (129). As empresas estão a alterar as suas estratégias de marketing, na
medida em que criam novas necessidades ou atendem à opinião dos com-
pradores, a fim de desenvolverem produtos ou serviços, ou melhorarem as
suas características, que vão ao encontro de desejos novos ou mais sub-
tis (130). Em vez de aumentar as vendas, preferem-se, como objectivos, a
obtenção de novos clientes, o fortalecimento da ligação a estes e a recu-
peração destes (131). O conceito de marketing desloca-se assim de uma
orientação virada para a distribuição e venda para um ponto focal no mer-
cado, com o qual se pretende aprofundar a relação cliente-empresa (132).
Hoje em dia, fala-se, consequentemente, de “mercado de compradores”, em
vez de “mercado de vendedores” (133). Evidencia-se que é cada vez mais
importante estar em contacto com clientes e interessados (potenciais clientes),
o que as empresas reais procuram alcançar através da sua presença no SL.

3.1.3. Políticas de marketing
O marketing tenta alcançar os seus objectivos por meio de uma série

de instrumentos e políticas diferentes, nomeadamente psicológicas, socio-
lógicas ou mesmo antropológicas (134), segmentações de mercado, planos
de marketing ou políticas de produto ou de serviço, de preço, de distribuição
e de comunicação (135). A política de produto cuida da configuração
atraente e embalagem do produto assim como de uma marca forte.
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(125) Cfr. 3.1.2 Customer Relationship Management (CRM), pp. 14, s.
(126) Huber, p. 7; Vollert, pp. 45, ss.
(127) Kotler, p. 2; Kuß p. 8.
(128) Kuß, p. 6.
(129) Kotler, p. 1.
(130) Kotler, p. 9; Vollert, pp. 1, ss.
(131) Vollert, pp. 5, s.
(132) Hubner, pp. 4, s.; Vollert, pp. 5, ss.
(133) Kuß, pp. 5, ss.
(134) Kotler, p. 8.
(135) Hesse/Neu/Theuner, pp. 146, ss.; Kühn/Reimer/Fasnacht, pp. 6, s.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



A política de preço estipula quanto um produto deve custar e lança, por ex.,
descontos ou outros preços de promoção. Com a ajuda da política de dis-
tribuição desenvolvem-se medidas estratégicas de venda e logística.
A política de comunicação abrange todos os instrumentos que apresentam
o produto ao cliente, como a publicidade, o product placement ou a orga-
nização de eventos (136). Um procedimento relativamente novo da política
de comunicação na internet é a criação de comunidades virtuais (entre
elas também “brand communities”), i.e., comunidades de pessoas que
comunicam pela internet sobre assuntos de interesse comum (137). Um
grande número destas “comunidades virtuais” está presente em mundos
virtuais, visto que estes possibilitam todas as formas de expressão e acti-
vidades (138). O prosseguimento de uma só destas políticas (por ex., só a
política de preços), sem atender às outras, é, contudo, desaconselhável.
Pelo contrário, todas devem ser aplicadas como “marketing mix”, pois
complementam-se mutuamente (139).

3.1.4. Instrumentos de marketing no Second Life

As medidas orientadas para o mercado características do marketing na
internet (ramo do multimedia marketing (140)), são, nomeadamente, a cria-
ção de um website, a utilização de janelas de publicidade (pop-ups), publi-
cidade em banda ou publicidade por palavra-chave ou o envio de e-mails
a possíveis interessados (141). Os mundos virtuais como o SL possibilitam,
em contrapartida, a aplicação de outras medidas que até há pouco se encon-
travam principalmente presentes no mundo real. No SL, ao lado de uma
forte utilização de marcas e publicidade, existe a oportunidade de levar a
cabo experiências com store layout ou event marketing. A função princi-
pal da publicidade é a persuasão. Mediante o processo de comunicação
“Who says what in which channel to whom with what effect” (dita “Fór-
mula de Lasswell”) (142), despoletado pela publicidade, são transmitidas
informações que influenciam positivamente as posições subjectivas relati-
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(136) Kühn/Reimer/Fasnacht, pp. 6, s.
(137) Fritz, p. 234.
(138) Backhaus/Blechschmidt, in: Backhaus/Hoeren, p. 326.
(139) Kuß, p. 15.
(140) Fritz, p. 26.
(141) Schmittmann, pp. 7, ss.
(142) Siegert/Brecheis, p. 23.
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vas ao produto e que, consequentemente, alteram o comportamento do
consumidor (143). Através do instrumento de store layout, a apresentação
dos produtos numa loja deve oferecer a maior comodidade aos clientes e
conseguir adicionalmente um óptimo aspecto e um forte poder de atrac-
ção (144). O event marketing, como o nome indica, corresponde à orga-
nização de eventos que giram ou à volta do produto ou à volta do
cliente (145). Através da vivência (e não directamente por via das quali-
dades do produto) são despoletadas emoções. Isto é de grande importân-
cia para a comunicação e para a CRM (146).

3.1.5. Vantagens do marketing na internet
O marketing na internet possui grandes vantagens em comparação

com o marketing por via de outros media. Desta forma pode ser con-
tactado um maior número de pessoas, com menores custo e desperdício
de tempo. Os clientes (e também as empresas, relativamente aos con-
correntes) podem informar-se sobre, e facilmente comparar, preços ou
características de produtos de diversos vendedores. A encomenda de pro-
dutos faz-se de casa, sem esforço, e as empresas podem conversar com
clientes ou interessados através de chats, por ex., a fim de ajustarem os
seus serviços aos desejos dos primeiros e de os melhorarem correspon-
dentemente (147). Uma particularidade importante do marketing na inter-
net, e que não é desprezável do ponto de vista jurídico, é a incitação da
espontaneidade, visto que a compra está só à distância de um clique no
rato da medida de marketing (148). Estas vantagens tornam-se subse-
quentemente mais valiosas a partir do momento em que os intrumentos de
marketing, como o event marketing, actuam em tempo real através da
internet, o que é já o caso no SL.

3.2. Funções da marca
A marca é um intrumento de marketing importante que desempenha

várias funções para a CRM. Estas funções, que de seguida serão discuti-
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(143) Siegert/Brecheis, pp. 22, ss.
(144) Bennett, p. 274.
(145) Kühn/Reimer/Fasnacht, p. 253.
(146) Huber, p. 84; Vollert, pp. 175, ss.; Fritz, pp. 233, s.; Schneider, pp. 169, s.
(147) Kotler, pp. 154, s.; Faulstich, pp. 2, s.; Fritz, pp. 28, s.; Huber, p. 15.
(148) Faulstich, pp. 3, s.
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das, esclarecem, entre outros factos, porque é que a utilização de marcas
conhecidas no SL é importante e quais os interesses tidos em conta pela pro-
tecção legal da marca perante utilizações não autorizadas.

3.2.1. Funções económicas

De acordo com o art. 2.º da Directiva de Marcas (149) e dos §§ 3, I,
e 8, I, da MarkenG, uma marca é definida como sendo um sinal suscep-
tível de representação gráfica, desde que seja adequado a distinguir os
produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. A marca
manifesta-se como uma ligação entre o produto e o cliente, na medida em
que proporciona muitas informações sobre o produto e, assim, perante o
excesso de oferta, facilita a escolha (150). As suas funções são análogas às
de um nome — através da marca é revelado de onde provém o produto,
quais as características ou qualidades que detém e de que reputação
goza (151). Além disso, e facto economicamente relevante, a marca des-
perta determinadas emoções ou associa-as com o produto, a fim de o esta-
belecer, por ex., como um símbolo de prestígio (152). Assim é criada uma
“personalidade do produto” (153). A marca é uma “imagem inconfundível
de um produto ou serviço, radicada na psique dos consumidores” (154).
Na doutrina são salientadas como funções económicas de uma marca a
função de indicação de origem, a função distintiva, a função de garantia de
qualidade, a função publicitária e a função comunicativa (155). Uma marca
distingue o produto de uma empresa dos de outras empresas (função dis-
tintiva), na medida em que individualiza o produto, propiciando, assim, a
sua identifição pelos clientes (função individualizadora ou identifica-
dora) (156). Esta distinção ocorre por via de uma referência à empresa
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(149) Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, JO n.º L 40
de 11.02.1989, p. 1.

(150) Kühn/Reimer/Fasnacht, pp. 193, ss.; Schneider, pp. 160, s.; Güldenberg, GRUR
1999, 843.

(151) Fezer, Einl., cif. 39, s.
(152) Kühn/Reimer/Fasnacht, p. 198; Vollert, p. 91; Schneider, pp. 160, s.
(153) Kuß, p. 16.
(154) Vollert, p. 89.
(155) Fezer, Einl., cif. 30, ss.; Lange, pp. 4, ss.; Schultz, Einführung, cif. 1; Klippel,

in: Ekey/Klippel, E2, cif. 1 e 3, ss.; Ingerl/Rohnke, Einl., cif. 66.
(156) Fezer, Einl., cif. 30.
31
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produtora (função de origem) ou através das características do produto (157).
Por trás de uma marca, o cliente conta com uma determinada (e constante)
qualidade (função de garantia de qualidade), a qual o conduzirá à sua deci-
são (158). Importante, no entanto, é que com a função de garantia de qua-
lidade não se entende que é garantido um nível constante de qualidade e que
dela originam pretensões correspondentes (159). Com o tempo, a marca
atinge uma determinada reputação e o produto uma imagem, pois ela une
características, expectativas e emoções ao produto (160). Uma marca reúne
todas estas informações e transmite-as aos clientes. Assim, ela actua “como
um código sinalético, diferenciador da oferta” (função comunicativa) (161).

3.2.2. Funções legalmente protegidas e tomada de posição

A antiga doutrina dominante, na óptica da WZG, considerava só a
função de indicação de origem (162) como legalmente protegida. Todas as
outras funções da marca eram simplesmente reconhecidas como realidades
económicas (163). A jurisprudência do TEJ não permite, no entanto, uma
tal percepção. Como já foi repetido em inúmeras decisões, a função de indi-
cação de origem deve ser considerada a principal, mas não a única função
protegida (164):

“Efectivamente, por um lado, resulta do artigo 2.º da directiva que
uma marca deve ser adequada a distinguir os produtos ou serviços

Sofia Pereira Filgueiras482

(157) Fezer, Einl., cif. 30.
(158) Kühn/Reimer/Fasnacht, p. 198; Güldenberg, GRUR 1999, 843.
(159) BGH GRUR Int. 1973, 562, 564 — Cinzano; BGH GRUR 1966, 45, 46 — Mar-

kenbenzin; BGH GRUR 1967, 100, 104 — Edeka-Schloss-Export.
(160) Vollert, p. 91; Kühn/Reimer/Fasnacht, p. 198; Güldenberg, GRUR 1999, 843.
(161) Fezer, Einl., cif. 34.
(162) A função distintiva aparecia, no entanto, como requisito legal para o registo e

era considerada, por alguns autores, como a única função legalmente protegida. (Neste
sentido, Sack, GRUR 1972, 402, 404; Vanzetti, GRUR Int. 1965, 128, 134 (“função dis-
tintiva através de uma referência à proveniência”).) Dominava, porém, uma certa ambiguidade
de conceitos, a qual fora igualmente criticada. (Sack, GRUR 1972, 402, 403.)

(163) Neste sentido, Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125, 126; contra, Heydt, GRUR
Int. 1976, 339, 341(a favor da função publicitária); Henning-Bodewig/Kur, pp. 4, ss. (a favor
da função distintiva e, acima de tudo, da função comunicativa). Aprofundadamente, quanto
à doutrina antiga: Fezer, Einl., cif. 30, ss.; Coutinho de Abreu, pp. 360, ss.

(164) Ac. do TEJ de 10.10.1978, processo C-3/78, p. I-1823 — Centrafarm, cif. 11, ss.;
Ac. do TEJ de 17.10.1990, processo C-10/89, p. I-3711 — HAG II, cif. 13 e 14; Ac. do TEJ
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de uma empresa dos de outras empresas e, por outro, o décimo con-
siderando da directiva indica que o objectivo da protecção conferida
pela marca consiste nomeadamente em garantir a sua função de ori-
gem. A função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao uti-
lizador final a identidade de origem do produto ou serviço que exibe
a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele pro-
duto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. Por outro
lado, para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento
essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar
e manter, deve constituir a garantia de que todos os produtos que a
ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa à
qual possa ser atribuída a responsabilidade pela respectiva quali-
dade.” (165)

Em concatenação com a função distintiva, o TEJ reconhece as fun-
ções de indicação de origem e de garantia de qualidade (que tem como
objectivo garantir a responsabilidade do titular da marca pela qualidade dos
seus produtos (166)). O tribunal Luxemburguês reconhece, para além
disto, a reputação excepcional e a imagem de luxo tal como a idoneidade
creditícia de uma marca como dignas de protecção (167). A doutrina
dominante actual orienta-se em uníssono com os princípios desenvolvidos
pelo TEJ (168), o que é imperativo, face a uma interpretação europeia
uniforme.

Todas as funções da marca operam associadas, pois estão todas inter-
ligadas. Sem informação sobre a proveniência ou a qualidade, uma marca,
como instrumento de comunicação do marketing, não pode desempenhar
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de 29.09.1998, processo C-39/97, p. I-5507 — Canon, cif. 27 e 28; Ac. do TEJ
de 23.02.1999, processo C-63/97, p. I-905 — BMW, cif. 38; Ac. do TEJ de 12.11.2002,
processo C-206/01, p. I-4187 — Arsenal/Reed, cif. 48-50.

(165) Ac. do TEJ de 29.09.1998, processo C-39/97, p. I-5507 — Canon, 5.º parágrafo
do sumário.

(166) Lange, p. 6; Fezer, Einl., cif. 39; BGH, GRUR 1999, 496 — Tiffany. Não
existe, tal como antes, nenhum direito a uma determinada qualidade.

(167) Ac. do TEJ de 04.22.1997, processo C-337/95, p. I-6013 — Dior/Evora, cif. 39-45;
Ac. do TEJ de 11.11.1997, processo C-349/95, p. I-6227 — Loendersloot/Ballantine,
cif. 22 e 28.

(168) Lange, pp. 4, ss.; Hildebrandt, pp. 2, ss.; Fezer, Einl., cif. 35, ss.; Schultz, Ein-
führung, cif. 1; Lange, WRP 2003, 323, 324; Fezer, WRP 1998, 1, 12; ver também: BGH,
GRUR 1999, 731, 732 — Canon II; BGH, GRUR 1999, 496, 497 — Tiffany.
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a sua missão. Mas também um défice de investimento, por parte da polí-
tica de marketing, numa publicidade de sucesso e na atracção de clientes
deixa cair no vazio as funções distintiva e de indicação de origem, dado
que sem comunicação os consumidores dificilmente percepcionam as
características de proveniência. Uma função não pode ser separada arti-
ficialmente das outras e ser unicamente protegida, porque todas actuam em
conjunto, completando-se. Consequentemente, e à luz da jurisprudência
do TEJ, a MarkenG deve ser interpretada de forma a que a todas as fun-
ções da marca seja garantida tutela jurídica, apesar de no § 3, I só estar
expressamente mencionada a função distintiva. Com tal, não só o titular
da marca, como também o consumidor, vêem a sua posição fortale-
cida (169). Em conclusão, e de acordo com Fezer (170), pode afirmar-se
que, apesar de ter sido concedida protecção jurídica a algumas funções, este
reconhecimento legal não é taxativo. “Consequência da realidade das
funções económicas da marca no mercado é a multifuncionalidade legal
da marca na MarkenG.” (171)

3.3. Funções do Direito da Concorrência

A marca, cuja utilização e protecção estão especialmente reguladas na
MarkenG, não é, contudo, o único instrumento de marketing usado no
SL (172) A legalidade dos outros instrumentos, ou das políticas de marke-
ting no seu todo, é analisada com base na UWG.

A UWG, uma das fontes principais do Direito da Concorrência, prevê
no seu § 1 uma tríade como objecto de protecção. Protegidos de actos de
concorrência desleal estão primeiramente os concorrentes na sua relação
horizontal. Eles têm o interesse em obter e/ou manter uma posição forte
no mercado, a fim de oferecer os seus produtos sem impedimento (e, como
consequência, de obter mais lucros), o que, por ex., se alcança através do
poder de disposição sobre a sua marca singular. Todas as suas activida-
des (desde a investigação até à comercialização) são dignas de protec-
ção (173). Aos “outros participantes no mercado” (sonstige Marktteilneh-
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(169) Fezer, Einl., cif. 41.
(170) Fezer, Einl., cif. 35.
(171) Fezer, Einl., cif. 35 e 40.
(172) Ver pp. 19, ss.
(173) Mohr, p. 166; Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 1, cif. 7.
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mer), na sua relação vertical, é concedida igualmente protecção legal ao
abrigo da UWG. Especialmente salientados entre aqueles estão os consu-
midores. Estes procuram obter tanta informação quanto possível sobre os
produtos, a fim de tomarem uma decisão ponderada e esclarecida (174).
Não obstante, a sua esfera privada não deve ser perturbada (“perturbação”
[Belästigung], ao abrigo do § 7 da UWG) (175). O modelo do consumidor
não é mais o do consumidor “desatento” mas sim o do “consumidor médio,
normalmente informado e razoavelmente atento e advertido” (176). Face às
especificidades da internet, Schmidt-Bogatzky (177) duvida da adequação
deste modelo e questiona se deve ser criado um “modelo do consumidor
da internet” ou se será mesmo necessário um retorno ao antigo modelo do
consumidor “desatento”. Não é, porém, claro se o utilizador se serve da
internet de forma desatenta ou antes com especial cautela. A proposta de
criar um outro modelo do consumidor, específico para a internet é, assim,
de rejeitar (178). A análise de um caso deve simplesmente atender às par-
ticularidades da internet. O art. 5.º, n.º 2, al. b), da Directiva relativa às
práticas comerciais desleais (179) aponta igualmente neste sentido, na
medida em que fala do “membro médio de um grupo”. Isto corresponde,
no fim, ao conceito desenvolvido pelo BGH da “adequação à situação”
(Situationsadäquanz) (180). Por fim, o Direito deve proteger o interesse
do público em geral de uma concorrência viciada. Outros interesses,
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(174) Mohr, pp. 171, s.; Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 1, cif. 13, ss.; Lettl,
pp. 18, s.

(175) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 1, cif. 17; Lettl, p. 19.
(176) Ac. do TEJ de 16.07.1998, processo C-210/96, p. I-4657 — Gut-Springe-

nheide, cif. 31; Ac. do TEJ de 28.01.1999, processo C-303/97, p. I-513 — Sektkellerei Kes-
sler, cif. 36; Ac. do TEJ de 13.01.2000, processo C-220/98, p. I-117 — Estée Lauder,
cif. 27; Ac. do TEJ de 04.04.2000, processo C-465/98, p. I-2297 — Darbo, cif. 20; Ac. do
TEJ de 25.10.2001, processo C-112/99, p. I-7945 — Toshiba Europe, cif. 52; Ac. do TEJ
de 08.04.2003, processo C-44/01, p. I-3095 — Pippig Augenoptik/Hartlauer, cif. 55; Köh-
ler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 1, cif. 19, ss.; Lettl, pp. 19, ss.

(177) Schmidt-Bogatzky, GRUR 2000, 959, 962.
(178) Neste sentido também: Faulstich, pp. 4, s.; Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 310.
(179) Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio

de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mer-
cado interno e que altera a Directiva 84/450/CEE do Conselho, as Directivas 97/7/CE,
98/27/CE e 2002/65/CE e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 (“Directiva relativa às prá-
ticas comerciais desleais”), JO n.º L 149 de 11.06.2005, p. 22.

(180) BGH GRUR 2000, 619, 621 — Orient-Teppichmuster; Köhler, in: Hefer-
mehl/Köhler/Bornkamm, § 1, cif. 30; Lettl, pp. 24, s.
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por ex. a protecção do ambiente ou dos trabalhadores, não devem aqui
ser incluídos (181).

4. PROBLEMAS JURÍDICOS

4.1. Questões preliminares

4.1.1. Competência internacional

4.1.1.1. Abundância de situações

Quando o mundo virtual se cruza com o real, especialmente quando
dinheiro verdadeiro é utilizado para a “compra” (ou a “renda”) de bens vir-
tuais, surgem ameaças de aparecimento de processos verdadeiros no mundo
real. Relativamente ao SL, já existem os primeiros conflitos judiciais.
Entre outras, foi apresentada queixa devido a cópias não autorizadas de brin-
quedos sexuais (182) e também devido à perda de bens virtuais, que foram
“adquiridos” com dinheiro verdadeiro, em consequência do encerramento
de uma conta, no famoso caso Bragg v. Linden Lab (183).

A primeira pergunta que se coloca é: qual o tribunal competente para deci-
dir tais conflitos? Uma resposta única, perante a abundância de situações
possíveis, não pode, contudo, ser dada. Cada competência depende do caso
em concreto. Com mundos virtuais é necessário tomar especialmente em
consideração a inexistência de fronteiras na internet. Assim podem surgir casos
plurilocalizados, por ex., quando um utilizador alemão do SL deseja proces-
sar o servidor Linden Lab, da Califórnia, EUA. É igualmente necessário
distinguir entre as relações horizontal e vertical entre as partes. Uma relação
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(181) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 1, cif. 36; Lehmler, § 1, cif. 28.
(182) Eros, LLC v. John Doe, Case 8:07-cv-01158-SCB-TGW, United Sates District

Court Middle District of Florida Tampa Division, Eros, LLC et al. v. Simon et al., Case
1:2007cv04447, New York Eastern District Court; http://docs.justia.com/cases/federal/district-
courts/florida/flmdce/8:2007cv01158/202603/1/; http://secondlife.reuters.com/stories/
/2007/07/03/sl-business-sues-for-copyright-infringement/; http://www.virtuallyblind.com/
/files/07_10_24_eros_et_al_v_simon_complaint.pdf; http://virtuallyblind.com/2007/10/27/
/content-creators-sue-rase-kenzo/ (consultada por último em: 21.01.2008).

(183) Bragg v. Linden Research, Inc., 487 F. Supp. 2nd 593, E.D.Pa., 2007. O pro-
cesso terminou por acordo entre as partes. Http://virtuallyblind.com/2007/10/04/bragg-lin-
den-lab-settlement/ (consultada por último em: 21.01.2008).
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horizontal, neste sentido, surge quando um utilizador pretende apresentar
queixa contra outro utilizador. Do mesmo modo quando um não-utilizador
(por ex. um titular de uma marca) deseja processar um utilizador. Como
exemplos de conflitos de relação horizontal podem considerar-se os primei-
ros casos acima mencionados (na nota 182). O segundo caso, no qual Bragg
(utilizador) processa Linden Lab (servidor), evidencia uma relação vertical entre
as partes. Por último, mas não de menor importância, devem ser tomadas em
atenção eventuais convenções de competência contidas nos TOS ou EULAs.

4.1.1.2. O e-Justice Centre e o Projecto da Metaverse Republic
O Ministério da Justiça de Portugal, em cooperação com a Universi-

dade de Aveiro e a Universidade Nova de Lisboa fundou no SL um cen-
tro de mediação e arbitragem chamado e-Justice Centre. O centro tem como
finalidade resolver, em Inglês ou Português, conflitos entre avatares que
resultem de uma relação contratual (184).

Ir algo mais além é o que pretende a Metaverse Republic (185). Esta
organização sem fins lucrativos pretende erigir um sistema legal para o SL
ou outros mundos virtuais (186). Baseada no sistema de Commom Law (187),
mas combinada com legislação parlamentar que pode derrubar casos pre-
cedentes (188), esta projectada ordem legal aspira à resolução de conflitos
entre avatares. Mais do que problemas de Direito Contratual, este sistema
deverá dirimir, igualmente, outros conflitos, como, por ex., o chamado grie-
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(184) Http://www.ejusticecenter.mj.pt/en_default.htm (consultada por último em:
21.01.2008); “Governo Português Abriu e-Justice Centre No Mundo Virtual”, Suplemento
Digital, O Público, 04.08.2007, p. 5; Paulo Frias, “Sobre Justiça em Second Life”, Discursos
do Outro Mundo, Suplemento Digital, O Público, 04.08.2007, p. 5.

(185) Http://www.metaverserepublic.org/ (consultada por último em: 21.01.2008).
(186) “The Metaverse Republic is a non-profit-organisation whose purpose is to pro-

vide a functioning, professional, high-quality justice system, with real powers of enforce-
ment, and backed by a democratic parliament, to the virtual world of Second Life, and any
other virtual world in which a need for such a system may arise.” http://www.metaversere-
public.org/building-our-constitution/founding-charter/, Article I — Purpose of the Meta-
verse Republic (consultada por último em: 21.01.2008).

(187) Http://www.metaverserepublic.org/building-our-constitution/founding-charter/,
Article III — General overview of the system at inauguration, § 1 (consultada por último
em: 21.01.2008).

(188) Http://www.metaverserepublic.org/building-our-constitution/founding-charter/,
Article III — General overview of the system at inauguration, § 4 (consultada por último
em: 21.01.2008).
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fing (189): “perturbações” (Belästigungen) e danos provocados por avata-
res (190). Estão previstos tanto a separação de poderes (191). como, tam-
bém, um sistema judicial de duas instâncias, que garantirá a possibilidade
de apelação (192).

Tanto o e-Justice Centre como o projecto da MR cobrem, no entanto,
somente uma parte das possíveis relações horizontais, visto que tudo ocorre
no SL. Um não-utilizador não pode, recorrendo a estas iniciativas, dirimir
o seu conflito com um utilizador. Para além do mais, ambos os projectos
se baseiam na sujeição voluntária dos avatares. Eles ocupam uma posição
ao lado dos tribunais estatais, mas não substituem plenamente as regras
gerais relativas à competência judiciária.

4.1.1.3. Cláusula de arbitragem nos TOS do Second Life
Relativamente às relações entre utilizador e service provider (relação

vertical), os TOS do SL continham uma convenção de competência, que pre-
via a resolução de conflitos exclusivamente por um tribunal arbitral em São
Francisco, Califórnia (193) Esta regulamentação foi, entretanto, declarada
“procedurally and substantively unconscionable” (processual e materialmente
excessiva (194)) no caso Bragg v. Linden Lab (195), o que muito provavel-
mente determinou a alteração dos TOS. A versão actual da cláusula deter-
mina a competência exclusiva dos tribunais de São Francisco, Califórnia,
para processos entre utilizadores e a LL (196). No fim da cláusula, a LL
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(189) Aprofundadamente, quanto ao conceito: http://terranova.blogs.com/terra_nova/2007/
/10/what-to-call-a-.html#more (consultada por último em: 21.01.2008).

(190) Http://www.metaverserepublic.org/faq/#necessary — 6.ª pergunta (consultada
por último em: 21.01.2008); Andrade, Norberto N., “A República da Metaverse (I)”,
Impressões Digitais, Suplemento Digital, O Público, 29.09.2007, p. 7.

(191) Http://www.metaverserepublic.org/building-our-constitution/founding-charter/,
Article III — General overview of the system at inauguration, § 8; http://www.meta-
verserepublic.org/faq/#abuse —11.ª pergunta (consultada por último em: 21.01.2008).

(192) Http://www.metaverserepublic.org/building-our-constitution/founding-charter/,
Article V — The judiciary, § 5 (consultada por último em: 21.01.2008).

(193) Terms of Service, versão antiga — General Provisions (devido a alteração, não
mais consultável).

(194) Tradução da autora.
(195) Bragg v. Linden Research, Inc., 487 F. Supp. 2nd 593, E.D.Pa., 2007; pp. 40, ss.

do memorando. Memorando também disponível online, em: http://www.paed.uscourts.gov/
/documents/opinions/07D0658P.pdf (consultada por último em: 21.01.2008).

(196) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — Dispute Resolution, 7.2 (consultada
por último em: 21.01.2008).
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reserva-se, porém, o direito de instaurar acções de abstenção em qualquer
tribunal do mundo (197). Caso o utilizador, desrespeitando a cláusula, instaurar
um processo noutra jurisdição, ele obriga-se a pagar os honorários dos advo-
gados da LL até mil USD (198). A jurisdição arbitral, agora facultativa, des-
tina-se a conflitos de valor reduzido (199). Esta convenção de competência,
alcançada por via de uma cláusula contratual geral, é, apesar de alterada,
ainda problemática do ponto de vista do Direito Alemão, no que concerne ao
Direito de Protecção do Consumidor. Pois, sem qualquer possibilidade de
negociação, consente-se numa jurisdição longe do domicílio do consumidor
(alemão), o que provoca consideráveis obstáculos e elevados custos, tanto
na instauração do processo como numa defesa adequada. Os elevados
custos podem levar a que, para acções de valor reduzido, e a seu desfavor,
o consumidor não ouse optar por um processo. A obrigação de pagar os
honorários dos advogados da LL, no caso de não-cumprimento, agrava a
desproporcionalidade entre as partes. Um controlo das cláusulas contratuais
gerais segundo os §§ 305, ss. do BGB não é possível, pois não é acordada a
jurisdição de um tribunal alemão (200). O Regulamento Bruxelas II (201) não
é aplicável, dado que nenhum tribunal dos Estados Membros da UE, e sim
dos EUA, deve resolver os conflitos (202). A convenção em apreço fracassa,
porém, à luz do § 38, I e III do ZPO, em conexão com a ordem pública (203),
pois, contra os princípios do Direito Processual Alemão (segundo os quais
ambas as partes devem estar numa relação paritária), o consumidor é gra-
vemente prejudicado. De acordo com Basedow (204), a convenção não
deve ser aceite baseada na jurisprudência do TEJ (205) relativa à Direc-
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(197) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — Dispute Resolution, 7.2 (consultada
por último em: 21.01.2008).

(198) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — Dispute Resolution, 7.4 (consultada
por último em: 21.01.2008).

(199) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — Dispute Resolution, 7.3 (consultada
por último em: 21.01.2008).

(200) MünchKommBGB/Basedow, § 307, cif. 326; Schack, p. 164.
(201) Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, rela-

tivo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria
civil e comercial, JO n.º L 12 de 16.01.2001, p. 1.

(202) Cfr. art. 23.º do Regulamento Bruxelas II. MünchKommBGB/Basedow, § 307,
cif. 322.

(203) Schack, p. 164.
(204) MünchKommBGB/Basedow, § 307, cif. 327.
(205) Por ex., Ac. do TEJ de 27.06.2000, processo C-240/98, p. I-4941 — Océano

Grupo Editorial.
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tiva 93/13/CEE (206). Os §§ 305, ss. do BGB correspondem, contudo, à
transposição da directiva e são, in casu, não aplicáveis. Não obstante,
porque a jurisprudência cunha o Direito Alemão, pode moldar a ordem
pública e, assim, desenvolver um efeito indirecto. Ao contrário do exposto,
a convenção de jurisdição aparenta não levantar objecções quanto às rela-
ções entre empresas e a LL (207).

4.1.2. Direito aplicável
A sugestão de ser suficiente uma auto-regulação, como a Netiquette, para

questões da internet, e de, consequentemente, não se ter de recorrer ao orde-
namento jurídico estatal, deve ser contestada veementemente (208). Os pro-
blemas que surgem na internet são tão graves quanto outros conflitos legais
(no SL explora-se até uma economia real com moeda própria (209)!) e uma
solução satisfatória só pode ser alcançada através de um sistema coactivo.

Visto que surgem inúmeros conflitos plurilocalizados devido à ubi-
quidade da internet e não existe nenhum Direito comummente aplicável em
todo o mundo (210), o tribunal chamado a conhecer do processo tem de apli-
car o seu próprio Direito Internacional Privado. Os TOS do SL contêm
igualmente uma cláusula de escolha da lei aplicável (211), mas, como já refe-
rido (212), estes não abrangem todas as situações possíveis, mas apenas as
relações verticais. Para além do mais, uma escolha da lei aplicável não é,
em princípio, válida nestas matérias (213). Assim, afigura-se necessária
uma análise do Direito aplicável, na perspectiva dos tribunais alemães.

Sofia Pereira Filgueiras490

(206) Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às cláusulas
abusivas nos contratos celebrados com os consumidores, JO n.º L 95 de 21.04.1993, p. 29.

(207) MünchKommBGB/Basedow, § 307, cif. 326; Palandt/Heinrichs, § 307, cif. 107.
(208) Neste sentido, também: Ohly, GRUR Int. 2001, 899; Roßnagel, MMR

2002, 67, 69, s.
(209) Ver pp. 6 e 12.
(210) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.2, s.; Ingerl/Rohnke, Einl.,

cif. 16, ss.
(211) Http://secondlife.com/corporate/tos.php — Dispute Resolution, 7.1 (consultada

por último em: 21.01.2008). É aplicável o Direito Californiano, com exclusão da Con-
venção de Viena sobre a Venda Internacional de Mercadorias.

(212) Ver pp. 28, ss.
(213) Contra uma escolha da lei aplicável no Direito de Marcas: Fezer, Einl., cif. 169;

a favor de uma escolha da lei aplicável no Direito da Concorrência, apesar de contra a dou-
trina dominante: Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.19.
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4.1.2.1. Direito aplicável a questões de Direito da Concorrência

Não se encontra na EGBGB nenhuma norma especial para o Direito
Internacional Privado da Concorrência tal como para o Direito Interna-
cional Privado da Propriedade Intelectual (214). Determinantes são as
regras gerais para actos ilícitos, i.e., do Direito Internacional Privado da Res-
ponsabilidade Civil (arts. 40.º e 41.º da EGBGB) (215). De acordo com a
doutrina dominante, é fundamentalmente aplicável a actos de concorrência
(também para actividades na internet) o Direito do local onde os interes-
ses da concorrência colidem, i.e., onde a acção relevante para a concorrência
tem efeito directo: “princípio do local do mercado” (Marktortprinzip) (216).
Precisar qual o mercado afectado em questões da internet, mostra-se, con-
tudo, difícil. Devido à sua possibilidade de acesso mundial, todos os Esta-
dos seriam afectados. Cada concorrente teria que se reger pelo Direito mais
severo, a fim de levar a cabo a sua política de marketing na internet, sem
riscos de responsabilidade, o que não é um resultado desejável (217). Con-
sequentemente, a doutrina dominante limita o “princípio do local do mer-
cado” (Marktortprinzip) com a ajuda de um “critério de sensibilidade”
(Spürbarkeitskriterium) (218). De acordo com este, o Direito dos merca-
dos que não sejam sensivelmente afectados permanece fora de conside-
ração (219). Esta sensibilidade é considerada existente quando o acto
incide “pretendidamente” sobre o mercado ou quando as pessoas desse país
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(214) MünchKommBGB/Drexl, IntUnlWettbR, cif. 1; Ingerl/Rohnke, Einl., cif. 50.
(215) MünchKommBGB/Drexl, IntUnlWettbR, cif. 83, s.; Köhler, in: Hefer-

mehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.4; Nordemann-Schiffel, in: Bröcker/Czychowski/Schäfer,
p. 119; Ingerl/Rohnke, Einl., cif. 50; Maussen/Fritzsche/Uerpmann-Wittzack, pp. 39, s.;
discussão crítica: Fezer, Einl., cif. 154.

(216) BGH GRUR 1962, 243 — Kindersaugflaschen; BGH GRUR 2004, 1035, 1036
— Rotpreis-Revolution; BGH WRP 2006, 736 — Arzneimittelwerbung im Internet, cif. 25;
BGH CR 2007, 34 — Werbung im E-Commerce — Pietra di Soln; MünchKommBGB/Drexl,
IntUnlWettbR, cif. 2 e 83; aprofundadamente: Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl.,
cif. 5.5, ss.; Nordemann-Schiffel, in: Bröcker/Czychowski/Schäfer, pp. 119, ss.; Strömer,
pp. 102, s.; Maussen/Fritzsche/Uerpmann-Wittzack, pp. 40, ss.

(217) Nordemann-Schiffel, in: Bröcker/Czychowski/Schäfer, pp. 118, s.; Köhler, in:
Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.8.

(218) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.8; aprofundadamente:
Nordemann-Schiffel, in: Bröcker/Czychowski/Schäfer, pp. 129, ss.; aprofundadamente:
MünchKommBGB/Drexl, IntUnlWettbR, cif. 18 e 120, ss.

(219) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.8; Strömer, p. 103; Münch
-KommBGB/Drexl, IntUnlWettbR, cif. 122.
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são contactadas de forma dirigida como possíveis clientes (220). Pontos
de referência de um tal efeito sensível são, por ex., a língua da publici-
dade na internet, moradas de contacto, o top level domain utilizado, a
moeda indicada, especificidades do produto, possibilidades de enco-
menda, assim como entregas dentro do território do país ou eventuais dis-
claimers (221). Quando o produto nem sequer é obtenível num mercado,
é de rejeitar uma sensibilidade (222). Existe uma excepção para o comér-
cio electrónico dentro da União Europeia, de acordo com o § 3, I e II,
da TMG, segundo o qual os access providers alemães estão sujeitos,
dentro da União, ao Direito Alemão e os access providers estrangeiros
na Alemanha não estão sujeitos a um Direito mais severo que o do seu
país de origem (princípio do país de origem e princípio da aplicabili-
dade do Direito mais favorável) (223). Esta norma excepcional não é, por
sua vez, aplicável a publicidade não solicitada por e-mail (§ 3, IV, n.º 3,
da TMG). Relativamente à pirataria de marcas, deve ser tomado em
conta que as violações do § 4, n.º 9, da UWG, ao invés das violações dos
preceitos da MarkenG, devem ser conectadas ao princípio do local do mer-
cado (224).

4.1.2.2. Direito aplicável a questões de Direito de Marcas

As marcas (como todos os bens imateriais) são uma ficção de cada
Estado. A sua existência depende do reconhecimento da ordem jurídica,
i.e., ela é territorialmente limitada (princípio da territorialidade) (225). Não
existe, ainda, uma protecção internacional uniforme da marca ao abrigo de
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(220) BGH WRP 2006, 736 — Arzneimittelwerbung im Internet, cif. 25; Köhler,
in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.8; MünchKommBGB/Drexl, IntUnlWettbR,
cif. 122.

(221) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.8; Nordemann-Schiffel,
in: Bröcker/Czychowski/Schäfer, pp. 132, s.; MünchKommBGB/Drexl, IntUnlWettbR,
cif. 124, ss.; BGH WRP 2006, 736 — Arzneimittelwerbung im Internet.

(222) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.8.
(223) Relativamente ao regime legal anteriormente vigente (§ 4 da TDG ou § 5 do

MDStV): Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.22; Strömer, p. 103; Münch-
KommBGB/Martiny, Art. 34 Anh. III, § 52, ss.; com referência ao regime legal actual
(§ 3 da TMG): Backu/Karger, ITRB 2007, 13, 16. Relativamente à aplicabilidade da TMG
a mundos virtuais, ver pp. 53, ss.

(224) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Einl., cif. 5.18.
(225) Fezer, Einl., cif. 158.
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tratados internacionais (226). O Estado protector, no qual os direitos da
marca são defendidos, determina, inter alia, quando uma marca surge, de
todo, tal como quando uma violação de uma marca existe: “princípio do
Estado protector” (Schutzlandprinzip) (227). Precisamente devido à ubi-
quidade da internet torna-se necessário analisar quando é que uma vio-
lação de uma marca é perpetrada no território do Estado protector e,
assim, quando é que ela pode ser julgada pelo seu Direito (228). Tal
como é exigida pelo Direito da Concorrência uma certa sensibilidade da
acção no mercado interno (229), a jurisprudência e doutrina dominante
vêem, de acordo com a OMPI, uma suficiente relação com o Estado
quando a violação da marca evidenciar um “efeito económico” (“com-
mercial effect”) no país (230). Indícios semelhantes aos utilizados para ave-
riguar a sensibilidade relevante para a concorrência são aplicáveis à
determinação do efeito económico (231). A mera possibilidade de aceder
a uma página da internet ainda não denuncia, per se, um efeito econó-
mico no país (232).

4.1.2.3. Crítica

Levantam-se vozes contra a suficiente relação com o Estado, como ele-
mento de conexão para o estatuto de protecção, pois os indícios sugeridos,
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(226) Fezer, Einl., cif. 164; Ingerl/Rohnke, Einl., cif. 16 ff.
(227) Ingerl/Rohnke, Einl., cif. 51; Fezer, Einl., cif. 168, ss. (no entanto, com a proposta

de uma conexão de acordo com o princípio dos efeitos do Direito dos Cartéis — cif. 173).
(228) MünchKommBGB/Drexl, IntImmGR, cif. 149.
(229) Ver p. 31.
(230) WIPO, SCT, Proposed Joint Recommendation Concerning the Protection of

Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, WRP 2001, 833 (no
que respeita à recomendação da OMPI, aprofundadamente: Kur, GRUR Int. 2001, 961;
Bettinger, WRP 2001, 789); MünchKommBGB/Drexl, IntImmGR, cif. 167, ss.; Norde-
mann-Schiffel, in: Bröcker/Czychowski/Schäfer, pp. 105, ss.; Ingerl/Rohnke, Einl., cif. 54 (os
autores falam de “direcção da intenção”); Fezer, Einl., cif. 189a, ss. (o autor fala de “sen-
sibilidade”, como no Direito da Concorrência); Johannes, GRUR Int. 2004, 928, 930, s.;
BGH, MMR 2005, 239, 241 — HOTEL MARITIME; OLG München, GRUR-RR 2005, 375,
377 — 800-FLOWERS; OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 381, 383, s. — abebooks.

(231) Ver p. 32; cfr. os factores exemplificativos, recomendados pela OMPI, WRP
2001, 833, 833, s.; Ingerl/Rohnke, Einl., cif. 54; Johannes, GRUR Int. 2004, 928, 930, s.;
Bettinger, WRP 2001, 789, 792, s.

(232) OLG München, GRUR-RR 2005, 375, 376, s. — 800-FLOWERS; OLG Ham-
burg, GRUR-RR 2005, 381, 383 — abebooks.
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por vezes, não conduzem a qualquer resultado (233). A aplicação deste cri-
tério a mundos virtuais mostra-se igualmente insatisfatória. Os índices
desenvolvidos pela jurisprudência não são baseados em casos nos quais os
mundos virtuais servem como plataforma de marketing. No centro estão
outras manifestações na internet (principalmente por via de páginas na inter-
net). No SL são oferecidos, por ex., produtos em Português, contudo noto-
riamente mais em Inglês. Os dados de contacto disponíveis pertencem na
sua maioria ao “segundo mundo” — normalmente é indicado o nome do ava-
tar ou de um grupo. Encomendas e “entregas” realizam-se dentro do mundo
virtual, sem qualquer contacto com o mundo real. A publicidade é dirigida
a todos os avatares no SL, independentemente da identidade ou do domicí-
lio das pessoas representadas pela figura. Uma espécie de disclaimer pode
estar presente, mas não tem, necessariamente, de existir. Actos relevantes
para o Direito de Marcas ou da Concorrência no SL não têm, assim, na
maior parte dos casos, um efeito económico num determinado país ou não
são sensíveis num determinado mercado do mundo real, respectivamente.
Dadas estas circunstâncias, a determinação do estatuto da concorrência e
dos bens imateriais terá certamente de se reger por outros critérios. Uma cla-
rificação fica, num futuro próximo, ao cuidado da jurisprudência.

4.2. Direito de Marcas

4.2.1. Descrição da situação fáctica

“Second Life is a 3D online digital world imagined and created by its
residents” (234). Cada “residente” pode criar e, além disso, vender tudo o
que é imaginável (235). Tal como no mundo real, há mais oferta que pro-
cura, especialmente porque muitas necessidades não existem no SL (236).
Uma forte política de marketing é, consequentemente, um factor-chave
para maximizar o lucro no SL. Como foi analisado, a marca evidencia-se
como um dos instrumentos de marketing mais importantes (237). Uma
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(233) Bettinger/Thum, GRUR Int. 1999, 659, 673, ss.; Johannes, GRUR Int. 2004,
928, 931; Maussen/Fritzsche/Uerpmann-Wittzack, p. 41, s.

(234) “O Second Life é um mundo virtual 3D online, imaginado e criado pelos seus resi-
dentes.” (tradução da autora), http://secondlife.com/ (consultada por último em: 21.01.2008).

(235) Ver aprofundadamente, p. 12.
(236) Cfr. o conceito da hiper-concorrência, p. 18.
(237) Ver pp. 20, ss.
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marca conhecida do mundo real, que conta com clientes habituais, tem a
capacidade vantajosa de, também no mundo virtual, captar mais forte-
mente a atenção das pessoas representadas pelos avatares, do que uma
“marca-SL” (238). Num mundo onde a aparência tanto importa (239), as mar-
cas conhecidas são as preferentemente procuradas, visto que correspon-
dem a um símbolo de prestígio do mundo real (240). A sua imitação no SL
é, assim, considerado por alguns como uma garantia de lucro.

No seu blog “Virtually Blind” (241), Duranske publicou os resultados de
uma pesquisa levada a cabo por si sobre violações do Direito de Marcas no
SL (242): pelo menos 16 lojas oferecem “carros” da marca Ferrari, mas a
própria Ferrari não está presente no SL; “relógios” das marcas Rolex e Cha-
nel encontram-se aí frequentemente, porém nenhuma das lojas vendedoras é
administrada quer pela Rolex quer pela Chanel; o mesmo acontece com “ócu-
los de sol” das marcas Gucci, Prada e Ray-Ban— as lojas, nas quais os “ócu-
los de sol” são vendidos, não evidenciam qualquer relação legal (nomeada-
mente por propriedade, sponsoring ou licenciamento) com as marcas (243).
Duranske estima que mais de 1% (aproximadamente 3-5%) dos bens postos
à venda no SL ostentam marcas sem licença. Um dos aspectos mais impor-
tantes é, simplesmente, que os L$, com os quais são pagos artigos virtuais,
podem ser trocados por uma moeda verdadeira do mundo real. Lucros ver-
dadeiros podem ser obtidos. O reverso da medalha é, contudo, que também
podem ocorrer prejuízos e perdas reais para as marcas imitadas. A economia
no SL não é virtual — as fronteiras entre real e virtual confundem-se. Perante
estes factos, o SL não pode ser entendido como sendo “somente um jogo” (244).
Dois exemplos evidenciam a seriedade da situação: um “Ferrari” pode
custar L$ 1995 (cerca de USD $7.75); no caso Eros, LLC et al. v. Simon
et al. (245), o arguido admite ter ganho USD $524 em lucros (246).
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(238) Com tal deve ser entendida uma marca, que é somente utilizada no SL.
(239) Ver aprofundadamente, pp. 8, s.
(240) Cfr. a marca como atribuidora de um certo estatuto, p. 21.
(241) Http://virtuallyblind.com/ (consultada por último em: 21.01.2008).
(242) Http://virtuallyblind.com/2007/05/04/trademark-infringement-virtual-worlds/

(consultada por último em: 21.01.2008).
(243) Para mais exemplos, ver blog, http://virtuallyblind.com/2007/05/04/trademark-

infringement-virtual-worlds/ (consultada por último em: 21.01.2008).
(244) Ver pp. 6 e 8.
(245) Eros, LLC et al. v. Simon et al., Case 1:2007cv04447, New York Eastern Dis-

trict Court. (O caso trata de imitações de “marcas-SL”, não de marcas do mundo real.)
Http://www.virtuallyblind.com/files/07_10_24_eros_et_al_v_simon_complaint.pdf; http://vir-
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A pirataria de marcas em mundos virtuais representa, possivelmente,
uma nova manifestação de violações de marcas, que, por sua vez, levanta
questões do foro legal (247). A primeira dúvida aparenta ser se os acon-
tecimentos nos mundos virtuais devem ser tratados, legalmente, de forma
igual aos do mundo real. Esta pergunta foi já respondida noutro ponto,
para o qual se remete (248). Argumentos tais como “é só um jogo” ou
“trata-se simplesmente de pixels num ecrã” não são sustentáveis, pois os
prejuízos não são meramente virtuais. De seguida serão analisadas outras
questões relativas à pirataria de marcas virtual.

4.2.2. Conceito de pirataria de marcas

Apesar de várias propostas, não se encontra na doutrina um con-
ceito uniforme de pirataria de marcas (249). Por ocasião da Produktpi-
rateriegesetz de 1990 (que, por sua vez, não contém nenhuma defini-
ção), foi esclarecido que por “pirataria” não “se deveria entender um
qualquer aliud da violação ‘tradicional’ do direito de protecção mas antes
um caso de violação do direito de tutela, que se distingue por um grau
de injustiça especialmente elevado e por graves prejuízos” (250). No
presente trabalho, a pirataria de marcas deve, correspondentemente, ser
entendida como uma violação do Direito de Marcas através de um assi-
nalamento ilegal de produtos ou serviços, o qual conduz, por conse-
guinte, a prejuízos consideráveis (251).
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tuallyblind.com/2007/10/27/content-creators-sue-rase-kenzo/ (consultada por último em:
21.01.2008).

(246) Http://virtuallyblind.com/2007/10/27/content-creators-sue-rase-kenzo/ (consul-
tada por último em: 21.01.2008).

(247) Cfr. a discussão desenvolvida no blog. Apesar de muitas perguntas provirem de
não-juristas, elas merecem, contudo, especial atenção. Http://virtuallyblind.com/2007/05/04/
/trademark-infringement-virtual-worlds/; http://virtuallyblind.com/2007/10/27/content-crea-
tors-sue-rase-kenzo/ (consultada por último em: 21.01.2008).

(248) Ver p. 30.
(249) Levin, GRUR Int. 1987, 18; em especial com diversas propostas de definição,

aprofundadamente: Harte-Bavendamm, pp. 13, ss.
(250) Gloy/Loschelder, GRUR 1999, 479, 479, s.
(251) Cfr. Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho de 22 de Julho de 2003, rela-

tivo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de
violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias
que violem esses direitos, JO n.º L 196 de 02.08.2003, p. 7 (ênfase da autora).
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4.2.3. Violações de marcas no Second Life?

A existência de uma violação de uma marca não pode (como se irá
mostrar) ser, sem mais, admitida, simplesmente porque são utilizadas mar-
cas do mundo real no SL. É necessária uma análise rigorosa dos ele-
mentos constitutivos do tipo legal. Segundo o Direito Alemão, os tipos
legais de violações de marcas estão previstos no § 14, II, n.os 1-3, da Mar-
kenG. Os parágrafos 3 e 4 deste preceito enunciam uma lista não taxativa
de actos que correspondem a uma violação (ou à sua preparação) de acordo
com o parágrafo 2. A nível internacional e europeu é igualmente enten-
dido que existe, perante as mesmas circunstâncias, uma violação de uma
marca (cfr. art. 16.º do TRIPS, art. 6.º-bis da CUP e art. 5.º da Directiva
de Marcas e art. 9.º do Regulamento sobre a Marca Comunitária (252)).
Apesar de a violação da “protecção contra a identidade” (Identitätsschutz)
(§ 14, II, n.º 1) ser considerada o caso típico de pirataria de marcas (253),
a “protecção contra a confusão” (Verwechslungsschutz) (n.º 2) e a “protecção
do prestígio” (Bekanntheitsschutz) (n.º 3) devem, não obstante, ser tidas
igualmente em consideração (254). Protegidas são não só marcas regista-
das como também marcas não registadas que tenham adquirido secondary
meaning e marcas notoriamente conhecidas (255).

4.2.3.1. Requisitos gerais

A existência de uma violação de acordo com o § 14, II, n.os 1-3, da
MarkenG depende, acima de tudo, do preenchimento dos requisitos gerais
enunciados no início da norma — “No exercício de actividades econó-
micas, é proibido a terceiros, sem o consentimento do titular da marca
(…)”. Em primeiro lugar, uma marca tem de ser protegida (quer por
via de registo, secondary meaning ou notoriedade) e a protecção tem de
existir antes da violação ter lugar, de acordo com o princípio da priori-
dade (256). Adicionalmente, é necessário que a violação ocorra por um
acto de “terceiro”, ou seja, todas as pessoas, à excepção do titular da
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(252) Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre
a marca comunitária, JO n.º L 11 de 14.01.1994, p. 1.

(253) Harte-Bavendamm, p. 89; Fezer, § 14, cif. 75; Hildebrandt, p. 19.
(254) Harte-Bavendamm, pp. 89, ss.
(255) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 1; Fezer, § 14, cif. 15; Lange, p. 481.
(256) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 10, ss.
32
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marca (257), e sem o consentimento do titular. Com a falta de consenti-
mento surge a ilegalidade da acção (258), dado que é garantido ao titular
da marca um direito exclusivo, ao abrigo do § 14, I da MarkenG. Ape-
sar de casos de violação de marcas no SL serem ainda raramente perseguidos
judicialmente, não se entende que tal corresponda a um consentimento.
Trata-se antes de uma tolerância com eventuais consequências de peremp-
ção (259). O argumento de que a utilização de marcas imitadas não con-
situi uma violação, dado tratar-se antes de publicidade óptima e gratuita e
que, consequentemente, comporta lucro para ambas as partes, não con-
vence. Independentemente das consequências positivas (260), falta sempre
o consentimento do titular da marca. Só o titular tem o direito de planear
e executar a sua política de marketing.

Um outro requisito é que a acção tem de ocorrer no exercício de acti-
vidades económicas. Em concordância com a decisão “Arsenal/Reed” do
TEJ (261), uma tal acção deve ser entendida como uma utilização que “se
situa no contexto de uma actividade comercial que visa um proveito eco-
nómico e não no domínio privado”. Complementando esta definição, a
jurisprudência do BGH determinou que não é necessária uma remuneração,
um fim lucrativo ou uma relação de concorrência (262). Pelo contrário, deci-
sivo é o “objectivo do agente perceptível pelo público” (263). O conceito
deve, em todo o caso, ser interpretado extensivamente (264). Os actos de
comerciantes são presumidos como sendo no exercício de actividades eco-
nómicas (tal como no Direito da Concorrência (265)) (266). Em conformi-
dade, as actividades de empresas do mundo real no SL devem ser tratadas
como correspondendo ao exercício de actividades económicas. Assim
também para as empresas, ou seja, lojas, “discotecas”, “bares”, etc., com
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(257) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 34.
(258) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 35, ss.; BGH GRUR 2000, 879, 880 — stüssy.
(259) Cfr. Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 35.
(260) Também não pode ser afirmado que todos os casos de imitações trazem con-

sigo consequências positivas. Cfr. violação de marcas de prestígio, pp. 42, s.
(261) Ac. do TEJ de 12.11.2002, processo C-206/01, p. I-10273 — Arsenal/Reed, cif. 40.
(162) Por ex., BGH GRUR 1960, 550, 551 — Promonta; BGH GRUR 1962, 254, 255

— Fußball-Programmheft; BGH GRUR 1987, 438, 440 — Handtuchspender; Ingerl/Rohnke,
§ 14, cif. 48.

(263) BGH MMR 2002, 382, 383 — shell.de.
(264) Fezer, § 14, cif. 42; Lange, p. 513.
(265) Lettl, p. 34; Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 2, cif. 31.
(266) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 48.
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actividade apenas no SL. Existem produtos ou serviços que são trocados
por uma remuneração (que por sua vez pode ser cambiada numa moeda
real) e um lucro é obtido (267). Existe, sem dúvida, uma actividade comer-
cial. As utilizações que ocorrem no âmbito da esfera privada constituem
uma excepção (268). Tal pode ser o caso quando, por ex., um utilizador
desenvolve “roupa” no SL como hobby — e para tal serve-se de uma
marca conhecida — mas que, no entanto, não vende a roupa, antes guarda-a
só para si. As actividades científicas, políticas, sociais ou eclesiásticas
também não devem ser entendidas como actividades económicas (269), o que
é igualmente relevante no que respeita às actividades de universidades,
políticos, organizações de caridade ou dos media no SL.

Como último requisito geral, o § 14, II, da MarkenG exige uma uti-
lização “à maneira de uma marca” (markenmäßig) (270), i.e., toda e qual-
quer utilização que, da perspectiva de um consumidor médio, normalmente
informado e razoavelmente atento e advertido (271), prejudique a marca
nas suas funções legalmente protegidas, acima de tudo na função de indi-
cação de origem (272). Quando a utilização da marca não visa operar
nenhuma distinção de produtos ou serviços, antes actuando para o consu-
midor, por ex., de forma simplesmente descritiva ou como adorno, ela
não cai no âmbito de aplicação do § 14, II, da MarkenG (273). Os § 14,
III e IV, da MarkenG prevêem exemplos de uma tal utilização “à maneira
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(267) Neste sentido também: Boonk/Lodder, “How to Apply Intellectual Property
Law to Virtual Worlds?”, p. 8, disponível online em: http://cli.vu/pubdirectory/300/
/manuscript.pdf; Lodder, pp. 99, ss.

(268) BGH MMR 2002, 382, 383 — shell.de; BGH NJW-RR 2004, 765, 766 — GeDIOS;
Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 49; Lange, p. 513; Fezer, § 14, cif. 42.

(269) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 51, ss. (cfr. para ampla jurisprudência); Fezer, § 14,
cif. 43, s.

(270) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 63, ss.; BGH GRUR 1996, 982, 983 — Für Kinder;
BGH GRUR 2002, 814 — Festspielhaus I; BGH GRUR 2003, 792 — Festspielhaus II;
KG GRUR 1997, 295, 296 — Alles wird teurer.

(271) BGH GRUR 2002, 814, 815 — Festspielhaus I; BGH GRUR 2002, 812, 813
— FRÜHSTUCKS-DRINK II; Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 101; Lange, p. 495; Hildebrandt,
pp. 164, s.

(272) Ac. do TEJ de 23.02.1999, processo C-63/97, p. I-905 — BMW, cif. 38; Ac.
do TEJ de 12.11.2002, processo C-206/01, p. I-10273 — Arsenal, cif. 51; BGH GRUR 2002,
809, 811 — FRÜHSTUCKS-DRINK I; Ac. do TEJ de 16.11.2004, processo C-245/02,
p. I-10989 — Anheuser-Busch/Budvar, cif. 71.

(273) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 78 e 144, ss.; Lange, pp. 494, s.; por ex., BGH GRUR
2002, 809, 811 — FRÜHSTUCKS-DRINK I; BGH GRUR 2002, 171, 173 — Malboro-Dach.
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de uma marca” (markenmäßig) (274). A existência de uma utilização deste
tipo tem de ser averiguada em cada caso concreto. Quando um relógio vir-
tual com a marca Rolex é oferecido para venda no SL, o comprador pode
julgar que o “relógio” foi, de facto, criado pela Rolex. Existe uma quan-
tidade incalculável de lojas e empresas no SL, entre elas também empre-
sas do mundo real, que oferecem produtos virtuais de si provenientes, e não
se pode esperar que o utilizador médio saiba, com certeza, quando é que
um bem virtual provém directamente do titular da marca ou com o seu con-
sentimento (por ex., através do seu licenciamento) (275). Imitações de
bens virtuais que foram desenvolvidos no SL e sustentam uma “marca-
SL”, são tanto mais difíceis de detectar, quanto são simplesmente consti-
tuídos por pixels: qualquer pessoa pode vendê-los no SL e proclamá-los
como sendo os “seus próprios”. Ao comprador não resta nenhuma possi-
bilidade de descobrir a verdadeira origem do produto. O argumento de que
os produtos são, em alguns casos, desenvolvidos por fãs da marca (276) não
altera nada ao exposto (277). A marca é, apesar disso, prejudicada nas
suas funções.

4.2.3.2. Violação da “protecção contra a identidade” (Identitätsschutz)
ou da “protecção contra a confusão” (Verwechslungsschutz)
(§ 14, II, n.os 1 e 2, da MarkenG, respectivamente)

Para além dos requisitos gerais, têm que estar preenchidos os requi-
sitos especiais de cada tipo legal para que haja uma violação de uma
marca. O § 14, II, n.º 1, da MarkenG exige uma identidade tanto do sinal
com a marca protegida como do bem com o produto ou serviço assinala-
dos. O § 14, II, n.º 2, requer uma identidade ou semelhança entre os
sinais ou os produtos, que pode resultar para o público num risco de con-
fusão. O conceito do risco de confusão desempenha um papel central
neste contexto (278). De acordo com a jurisprudência do TEJ, existe risco
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(274) Aprofundadamente: Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 179, ss.
(275) Neste sentido também Duranske, cfr. discussão desenvolvida no blog:

http://virtuallyblind.com/2007/05/04/trademark-infringement-virtual-worlds/ (consultada por
último em: 21.01.2008).

(276) Cfr. discussão desenvolvida no blog: http://virtuallyblind.com/2007/05/04/
/trademark-infringement-virtual-worlds/ (consultada por último em: 21.01.2008).

(277) Ac. do TEJ de 12.11.2002, processo C-206/01, p. I-10273 — Arsenal, cif. 61.
(278) Fezer, § 14, cif. 79.
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de confusão quando, tomando em consideração todas as circunstâncias do
caso concreto, se pode verificar que o consumidor médio poderia ser indu-
zido em erro quanto à proveniência dos produtos ou serviços, visto que a
função de indicação de origem da marca, como função principal, possibi-
lita ao consumidor saber de onde o produto ou o serviço provém e conse-
quentemente atribuir a um produtor a responsabilidade pela qualidade (279).
Um carácter distintivo mais elevado da marca protegida pode, no entanto,
compensar um menor grau de semelhança do sinal ou do produto (dito
“efeito recíproco”) (280).

Uma identidade do símbolo, no sentido de uma reprodução integral de
todos os elementos da marca (escritos, gráficos, eventualmente de cor ou
figurativos) ou uma imitação com divergências mínimas que podem pas-
sar despercebidas ao consumidor médio (281), pode bem existir em produtos
imitados no SL. Pois é possível alcançar uma imitação fiel através da
adequada programação de computadores. Quando, apesar de tudo, não
existir nenhuma identidade, entra, em todo o caso, em consideração a exis-
tência de uma semelhança de sinal.

A questão relativa à existância de uma identidade ou semelhança de
produto em imitações no SL requer, porém, uma análise mais aprofun-
dada. Uma congruência entre os tipos de produtos leva à sua identidade.
Esta avalia-se mediante as categorias dos índices de produtos ou de serviços
ou mediante os produtos, para os quais existe secondary meaning ou pres-
tígio (282). Determinante para a avaliação da semelhança entre produtos é
a sua “natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrente
ou complementar” (283). No que toca às imitações de produtos reais no SL,
é necessário atender ao facto de que os produtos vendidos no SL tomam
a forma de várias coisas, por ex., a de uma t-shirt ou de uma mala, mas
que eles são, não obstante, virtuais. São considerados, pela doutrina, como
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(279) Ac. do TEJ de 29.09.1998, processo C-39/97, p. I-5507 — Canon, cif. 26-28;
Ac. do TEJ de 22.06.1999, processo C-342/97, p. I-3819 — Lloyd, cif. 17.

(280) Ac. do TEJ de 29.09.1998, processo C-39/97, p. I-5507 — Canon, cif. 17;
Ac. do TEJ de 22.06.1999, processo C-342/97, p. I-3819 — Lloyd, cif. 19; Ac. do TEJ
de 22.06.2000, processo C-425/98, p. I-4861 — Marca/Adidas, cif. 40.

(281) BGH GRUR 2004, 154, 156 — Farbmarkenverletzung II; Ac. do TEJ
de 20.03.2003, processo C-291/00, p. I-2799 — LTJ Diffusion, cif. 50-53; Ingerl/Rohnke,
§ 14, cif. 219, s.

(282) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 222.
(283) Ac. do TEJ de 29.09.1998, processo C-39/97, p. I-5507 — Canon, cif. 23.
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bens imateriais (284). Em comparação com uma t-shirt física, a sua natu-
reza, tal como a sua utilização e destino, é diferente, dado que uma t-shirt
virtual não pode ser usada pelo Homem, não protege nem aquece, e não
pode, consequentemente, concorrer com, ou complementar, uma t-shirt
física. Os bens virtuais não correspondem à natureza do produto físico dis-
tinguido com a marca protegida. É, por isso, de rejeitar uma afinidade
(quanto mais uma identidade) entre produtos reais e virtuais (285). Não se
chega a um possível risco de confusão. Os serviços imitados são, em
princípio, igualmente não semelhantes. Servir avatares num “bar”, por ex.,
diferencia-se substancialmente do serviço prestado no mundo real. Servi-
ços que, na sua essência, podem ser transferidos para o SL (por ex., ser-
viços informativos dos media) podem, no entanto, respresentar uma excep-
ção. Por outro lado, cópias de produtos ou serviços de bens que só
aparecem no SL e que comportam uma “marca-SL” (286) preenchem o
requisito de identidade (ou subsidiariamente o da afinidade), sendo que
pode ocorrer um equívoco quanto à proveniência. Tais imitações virtuais
são, na sua natureza, destino e utilização, iguais aos produtos virtuais
copiados. Uma imitação de uma t-shirt virtual para um avatar concorre no
mercado com o seu modelo original, visto que ambos guarnecem o avatar
ou tapam a sua “pele”. Como resultado, pode-se falar de violações de
marca nos últimos dois casos.

4.2.3.3. Violação da “protecção do prestígio” (Bekanntheitsschutz)
(§ 14, II, n.º 3, da MarkenG)

Produtos virtuais assinalados com uma marca de prestígio (i.e., “conhe-
cida de parte significativa do público” (287)) podem, apesar da falta de
identidade ou afinidade entre produtos, representar uma violação de marca
ao abrigo do § 14, II, n.º 3, da MarkenG. É decisivo se, no caso concreto,
um prejuízo injustificado (288) e desleal ou um aproveitamento ilícito da
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(284) Lober/Weber, MMR 2005, 653, 655; Trump/Wedemeyer, K&R 2006, 397, 399;
parcialmente contra: Koch, Jur-PC Web-Dok. 57/2006, parágrafos 20, ss.

(285) Neste sentido também Duranske, cfr. discussão desenvolvida no blog:
http://virtuallyblind.com/2007/05/04/trademark-infringement-virtual-worlds/ (consultada por
último em: 21.01.2008).

(286) Cfr. os casos Eros, LLC v. John Doe e Eros, LLC et al. v. Simon et al.; ver
acima, nota de rodapé n.º 182.

(287) Ac. do TEJ de 14.09.1999, processo C-375/ 97, p. I-5421 — Chevy, cif. 23, s.
(288) Ver pp. 43, s.
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natureza distintiva ou do prestígio, está com ela relacionada. A deslealdade
pode ser presumida quando existe uma identidade de símbolos (289). Todas
as circunstâncias do caso concreto têm de ser tomadas em conta (290).
Deve notar-se que marcas que tenham imanentes uma forte natureza dis-
tintiva e um elevado grau de prestígio mais facilmente podem ser preju-
dicadas e exploradas (291).

Ocorre um aproveitamento ilícito do prestígio e da natureza distintiva,
i.e., uma “exploração da reputação” (Rufausbeutung), quando produtos vir-
tuais no SL são distinguidos com uma marca de prestígio (tanto do mundo
real como do próprio SL), a fim de, através da transferência das associa-
ções positivas da marca protegida, receberem a atenção de outros avatares
e impulsionar as vendas (292). Além disso, o prestígio da marca (espe-
cialmente de artigos de luxo) é violado quando tais produtos com ela assi-
nalados são postos à venda nas lojas virtuais, nomeadamente ao lado de
“calças de ganga” comuns e “sapatilhas” (ou, pior ainda, directamente ao
lado de pornografia), apresentados por “vendedores” de aspecto menos
convencional ou produzidos por empresas duvidosas. Tal é igualmente o
caso quando as imitações virtuais representam uma transformação negativa
do produto físico (por ex., um “Rolex” com caveiras) (293) ou quando elas
apresentam defeitos (por ex., no caso Eros, LLC v. John Doe (294), se a
cópia da cama de sexo tivesse o aspecto da cama, mas não desempenhasse
as suas funções — a possibilidade de assumir várias posições (295) —
devido a programação deficiente). Isto porque a marca pode adquirir uma
má reputação (296). A simples presença, per se, de uma marca de prestí-
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(289) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 842 e 852.
(290) Ac. do TEJ de 14.09.1999, processo C-375/ 97, p. I-5421 — Chevy, cif. 27.
(291) Ac. do TEJ de 14.09.1999, processo C-375/ 97, p. I-5421 — Chevy, cif. 30.
(292) Cfr. Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 847, ss.; Fezer, § 14, cif. 425, s.; Lange, p. 608;

BGH GRUR 1981, 142, 144 — Kräutermeister; BGH GRUR Int. 2000, 1017, 1019
— Davidoff I.

(293) Cfr. discussão desenvolvida no blog: http://virtuallyblind.com/2007/05/04/trade-
mark-infringement-virtual-worlds/; http://www.metalives.com/13/luxury-brands-and-coun-
terfeit-watches-in-second-life/marketing/; http://www.legitiname.com/article.php3?id_article=165
(consultada por último em: 21.01.2008).

(294) Ver nota de rodapé n.º 182.
(295) Http://williampatry.blogspot.com/2007/07/sex-second-life-and-copyright.html

(consultada por último em: 21.01.2008).
(296) Cfr. Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 856; Lange, p. 609; Ac. do TEJ de 04.11.97,

processo C-337/95, p. I-6013 — Dior/Evora, cif. 44-47; BGH CR 2004, 295, 297 — Mar-
kenparfum.
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gio no SL, por via de uma imitação virtual, pode causar um “prejuízo à
reputação” (Rufschädigung). A política de marketing de certas empresas
consiste precisamente em não ter uma presença no SL. Possíveis razões para
tal podem ser a existência de sérios problemas no SL, como a pornogra-
fia infantil (297) ou a difusão de ideias políticas de extrema direita como
o nazismo (298). Assim, surge o cuidado de não relacionar, em caso algum,
a marca de prestígio com tais situações. Ou, simplesmente, porque o
mundo virtual não oferece uma exclusividade suficiente e uma associa-
ção com a marca pode levar a um efeito pejorativo para a sua imagem. De
todo o modo, a escolha por uma não-participação é uma decisão total-
mente legítima no âmbito da política de marketing, que cabe exclusivamente
ao titular da marca (299). Esta utilização excessiva (300) da marca no SL
pode adicionalmente levar à sua “banalização” ou “diluição” (Verwässerung),
visto que, quando ela é usada para todo o tipo de produtos, a sua função
distintiva enfraquece (301). A existência de uma violação da marca de
prestígio no SL deve ser, assim, afirmada.

4.2.4. Possíveis casos excepcionais
Apesar de o direito à marca ser exclusivo, não é consentido ao titu-

lar da marca proibir tudo (302). As criações produzidas pelos utilizadores
no SL podem, em certos casos, usar uma marca protegida de uma forma
não “à maneira de uma marca” (markenmäßig) (303). Às criações podem
ser, além do mais, conferidos direitos protegidos constitucionalmente
que colidem com o direito à marca (propriedade no sentido do art. 14.º,
I, da GG (304)) e que, eventualmente, justificam uma utilização da
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(297) Cfr. http://www.sueddeutsche.de/,tt6m5/computer/artikel/174/113061/;
http://www.heise.de/newsticker/meldung/90614 (consultada por último em: 21.01.2008).

(298) Cfr. http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24671/1.html (consultada por último
em: 21.01.2008).

(299) Neste sentido também Duranske, cfr. discussão desenvolvida no blog:
http://virtuallyblind.com/2007/05/04/trademark-infringement-virtual-worlds/ (consultada por
último em: 21.01.2008).

(300) Cfr. os resultados apresentados da pesquisa levada a cabo por Duranske, pp. 31, s.
(301) Cfr. Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 863, ss.; Hildebrandt, pp. 272, s.
(302) Conclusões do advogado-geral Jacobs no processo C-2/00 — Hölterhoff,

cif. 33, ss.
(303) Relativamente ao conceito de utilização “à maneira de uma marca” (marken-

mäßig), ver pp. 39, s.
(304) Ingerl/Rohnke, Einl., cif. 1; Fezer, Ein., cif. 23, s.
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marca (305). Na apreciação do caso, é necessária uma ponderação dos inte-
resses de acordo com o princípio da concordância prática (306). Possíveis
direitos fundamentais, aos quais se tem de atender no caso concreto, são
a liberdade artística (art. 5.º, III, da GG), a liberdade de expressão (art. 5.º,
I, 1.ª frase, da GG) ou a liberdade de imprensa (art. 5.º, I, 2.ª frase,
da GG) (307).

Uma situação concebível constitui a actividade dos media no SL (308).
É imperativo que eles possam relatar sobre os acontecimentos no SL sem
o perigo de serem responsabilizados por uma violação de marca. A men-
ção da marca numa reportagem dos media não corresponde a uma utilização
“à maneira de uma marca” (markenmäßig) e, na maior parte dos casos, é
questionável se existe uma utilização no exercício de uma actividade eco-
nómica (309). Na análise do caso é necessário, aqui, atender à liberdade de
imprensa.

É defendido por alguns que os produtos virtuais em questão não imi-
tam as marcas protegidas, antes utilizam-nas como inspiração (310). Na ver-
dade, quando uma marca é utilizada como decoração, i.e., quando ela é parte
constituinte do produto, não ocorre qualquer violação de marca, de acordo
com a jurisprudência do BGH. Isto porque a marca não é utilizada com
o fim de distinguir quanto à proveniência, sendo simplesmente utilizada
como aplicação ornamental (311). Ingerl/Rohnke salientam, no entanto,
que uma “exploração da reputação” (Rufausbeutung) pode, não obstante,
surgir por esta via (312). Visto que todas as funções da marca, e não
somente a sua função distintiva, são tuteladas legalment (313), esta opi-
nião parece ser correcta. Só quando a marca não é mais claramente per-
ceptível, quando ela está completamente incorporada no produto, é que
se deve excluir uma violação de marca.
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(305) Cfr. § 14, II, n.º 3. Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 844.
(306) Münch, in: Münch/Kunig, Vorb. Art. 1-19, cif. 47.
(307) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 844.
(308) Ver p. 15.
(309) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 157.
(310) Cfr. discussão desenvolvida no blog: http://virtuallyblind.com/2007/05/04/trade-

mark-infringement-virtual-worlds/ (consultada por último em: 21.01.2008).
(311) Para ampla jurisprudência: Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 165 e 167. Neste sentido,

também: Lange, p. 511.
(312) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 166.
(313) Ver pp. 22, ss.
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Uma terceira excepção relevante para o SL constitui a paródia de mar-
cas, dado que o SL não só serve para vendas, como é também uma pla-
taforma da expressão pessoal. Se uma paródia de marcas corresponde a
uma utilização “à maneira de uma marca” (markenmäßig), depende da opi-
nião comum do público em cada caso (314). A tomar em conta são a liber-
dade de expressão e a liberdade artística, que podem justificar a utiliza-
ção da marca (315). Na ponderação de interesses não se devem, no
entanto, estabelecer limites demasiado rígidos, pois a liberdade artística
é um direito fundamental especialmente forte (316). Quando um utiliza-
dor deseja simplesmente expressar-se, por ex., contra “a Nike capita-
lista” e, para tal, cria uma galeria (com entrada gratuita), com o fim de
se exprimir, i.e., sem exercer, com a sua crítica, uma actividade comer-
cial, a utilização da marca nem sequer ocorre no exercício de uma acti-
vidade económica. Quando, contudo, um utilizador põe à venda “sapa-
tilhas” que criticam a Nike de uma forma artística, é necessário determinar
o que está em primeiro plano: uma confrontação artística, que traduz
uma opinião ou o incentivo à venda. No momento em que a marca for
utilizada para chamar a atenção do público e, consequentemente, para
um aumento das vendas (constelação do “passageiro clandestino” [free
rider, Trittbrettfahrer]), a sua utilização não pode mais ser justificada (317).
Para além disto, é necessário ter em conta que uma difamação da marca
não é legalmente admitida (318). Tem de ser averiguado em cada caso
concreto o que, no SL, ultrapassa os limites da paródia e surge como
depreciador.

4.3. Direito da Concorrência

A problemática da violação de marcas devido a imitações virtuais
será continuada nesta parte do trabalho com a análise da questão de se
poderem ou não fazer valer pretensões de Direito da Concorrência. Por
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(314) Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 173; Lange, p. 511.
(315) Fezer, § 14, cif. 436; Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 844, ss.
(316) Wendt, in: Münch/Kunig, § 5, cif. 95, ss.
(317) Cfr., por ex., BGH GRUR 2005, 583, 584 s. — Lila-Postkarte; OLG Ham-

burg, NJW-RR 1999, 1060, 1062 — Bild Dir keine Meinung.
(318) BGH GRUR 1994, 808 — Markenverunglimpfung I; BGH GRUR 1995, 57 —

Markenverunglimpfung II; LG Hamburg GRUR 2000, 514 — Deutsche Pest; Fezer, § 14,
cif. 436; Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 174.
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razões de organização, dar-se-á a resposta em primeiro lugar. Uma vez que
na doutrina se salientam determinados problemas potenciais de Direito da
Concorrência relacionados com publicidade em jogos de computador, será
analisada, na segunda parte, a transferibilidade destas ideias fundamentais
legais para a publicidade nos mundos virtuais. Finalmente serão investi-
gados os aspectos legais de um instrumento de marketing posto à dispo-
sição no SL.

4.3.1. Requisitos gerais

Apesar de só serem analisados os pormenores de alguns tipos legais
exemplificativos da UWG, que concretizam o requisito da deslealdade do
acto conforme o § 3 da UWG (319), não se pode esquecer que todas as situa-
ções fácticas relevantes para o Direito da Concorrência têm de preencher
os restantes requisitos do § 3 da UWG. É, assim (e em primeiro lugar),
necessário um acto de concorrência no sentido do § 2, I, n.º 1, da
UWG (320). Este é toda e qualquer actividade que se destina a fomentar
as vendas da própria empresa ou da de terceiro (321). O conceito de
empresa deve ser interpretado amplamente e inclui todas as “actividades eco-
nómicas autónomas, duradouras, destinadas a alienar a título oneroso pro-
dutos ou serviços” (322) (323). Importante para as actividades em mundos
virtuais é que também se inserem neste conceito as profissões liberais,
incluindo a exploração de direitos de propriedade intelectual (324).
O fomento das vendas requer uma relação ao mercado, o que, por sua
vez, é semelhante ao conceito de “no exercício de actividades económicas”,
relevante para o Direito de Marcas (325). Remete-se, assim, para a sua expli-
cação (326). Tal como, no caso concreto, o exercício de Direitos prote-
gidos constitucionalmente não resulta numa utilização “à maneira de
uma marca” (markenmäßig) e nem sequer “no exercício de actividades
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(319) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 3, cif. 6.
(320) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 2, cif. 3, ss.
(321) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 2, cif. 6, ss., 16, ss. e 22, ss.
(322) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 2, cif. 8.
(323) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 2, cif. 6, ss.
(324) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 2, cif. 10; relativamente ao Direito

de Autores: BGH GRUR 1958, 354 — Sherlock Holmes.
(325) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 2, cif. 12, ss.
(326) Ver pp. 38, s.
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económicas”, ele também não deve ser entendido como um acto de con-
corrência (327). Como outro requisito geral do § 3 da UWG, a desleal-
dade deve prejudicar os interesses concorrentes da tríade protegida (con-
correntes, consumidores e “outros participantes no mercado” [sonstige
Marktteilnehmer]) (328). Este prejuízo, a fim de ser relevante à luz
da UWG, tem de ser “não simplesmente de pouca importância”, quer
isto dizer que casos de bagatela devem ser excluídos do âmbito de apli-
cação da UWG (329).

4.3.2. Protecção da marca ao abrigo do Direito da Concorrência

4.3.2.1. “Prejuízo da reputação” (Rufschädigung) ao abrigo do § 4,
n.º 9, al. b), e § 3, da UWG

Explorar ou prejudicar o prestígio de produtos ou serviços de um
concorrente através da sua imitação é, ao abrigo do § 4, n.º 9, al. b), e § 3,
da UWG, um acto desleal e, consequentemente, proibido. A aplicação
desta norma, no entanto, deve apenas ocorrer subsidiariamente em relação
às normas especiais do Direito de Marcas (330). Poucos são os casos em
que a utilização de uma marca pode originar pretensões do Direito da
Concorrência. Em princípio, isto só é possível quando o acto relevante para
o Direito da Concorrência não for abrangido pelo âmbito de aplicação da
MarkenG (331). Importante para utilizações em mundos virtuais é, por-
ventura, a protecção baseada na referida norma, da marca que não goza de
prestígio, devido a um “prejuízo da reputação” (Rufschädigung) (332).
Como já referido, da imitação no SL de marcas do mundo real que não
gozem de prestígio não resulta nenhuma violação de marca, ao abrigo do
§ 14, n.os 1 e 2, devido à falta de identidade ou semelhança de produ-
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(327) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 2, cif. 26, ss.
(328) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 3, cif. 53. Relativamente aos inte-

resses protegidos, ver pp. 24, s.
(329) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 3, cif. 54.
(330) BGH GRUR 1999, 161, 162 — MAC Dog; BGH GRUR 2001, 1054, 1055 —

Tagesreport; BGH GRUR 2006, 329, 332 — Gewinnfahrzeug; Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 879;
Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 9.6, ss.

(331) BGH GRUR 2002, 167, 171 — Bit/Bud; BGH GRUR 2003, 332, 335 f. — Abs-
chlussstück; Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 9.9.

(332) Cfr. Ingerl/Rohnke, § 14, cif. 885.
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tos (333). No entanto, um “prejuízo da reputação” (Rufschädigung) da
marca (especialmente quando dirigido), que leva a um desenvolvimento
deturpado e ao falseamento da concorrência, é em todo o caso possível.
Os factores que provocam o “prejuízo da reputação” (Rufschädigung) são,
à excepção dos específicos para marcas de prestígio, fundamentalmente
iguais aos do “prejuízo da reputação” (Rufschädigung) de marcas de pres-
tígio, conforme o § 14, II, n.º 3, da MarkenG (334). Esta lacuna na pro-
tecção legal pode, assim, ser preenchida recorrendo à dita norma de Direito
da Concorrência.

4.3.3. Questões tradicionais do Direito da Concorrência relativa-
mente à in-game advertising — Transposição para o Second
Life? (Tomada de posição)

4.3.3.1. Product placement e publicidade dissimulada (§ 3 em cone-
xão com o § 4, n.º 3, da UWG)

Product placement é um instrumento de marketing frequentemente
usado em advertising. Em jogos de futebol para computador, por ex.,
aparecem faixas com publicidade de marcas verdadeiras nas margens do
“campo”, tal como acontece na realidade (335), e jogos de corridas de “car-
ros” simulam a aparência, as capacidades e até os sons do motor de car-
ros reais conhecidos (336). Este instrumento de marketing foi desenvolvido
para filmes ou programas de televisão face à fuga à publicidade, nomea-
damente por via de bloqueadores de publicidade ou do zapping (337). Atra-
vés do product placement, um produto (ou algo que está relacionado com
o produto, como a marca (338)) é integrado ou utilizado num programa de
televisão, num filme ou num jogo de computador, sem que a intenção
publicitária seja claramente perceptível, a fim de construir uma ligação
emocional ao produto (339). Precisamente porque esta intenção não se
reconhece claramente, este instrumento de marketing pode tomar a forma
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(333) Ver p. 42.
(334) Ver argumentos enunciados, pp. 43, s.
(335) Por ex., “FIFA”, da EA Sports.
(336) Por ex., “Colin McRae Rally”, da Codemasters.
(337) Schneider, p. 168.
(338) Cfr. Pießkalla/Leitgeb, K&R 2005, 433, 433, s.; Huber, p. 83.
(339) Koschnick, p. 1266.
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de publicidade dissimulada, proibida pelo Direito da Concorrência ao
abrigo do § 4, n.º 3, e § 3 da UWG (340).

Visto que, até à data, não existe qualquer jurisprudência quanto ao tema
de product placement em jogos de computador, devem-se aplicar os prin-
cípios gerais para product placement em filmes (341). Na sua decisão
“Feuer, Eis & Dynamit I” (342), o BGH declarou que a publicidade deve
aparecer em todos os media como tal, de forma clara e não camuflada (343).
Deve, no entanto, ser atendido à natureza do medium (344). Para filmes cine-
matográficos, o juízo de Direito da Concorrência deve ser menos exigente
do que o para a imprensa, rádio ou televisão, porque o consumidor já
espera menos objectividade de filmes (345). Desleal não é o pagamento de
uma remuneração pela colocação, mas sim um excesso de publicidade
sem aviso prévio, o qual garantiria, ainda a tempo, a liberdade de decisão
do consumidor (346).

No que diz respeito a jogos de computador, Schaar defende que devem
ser aplicados critérios mais rígidos do que para filmes, dado que o con-
sumidor espera que os custos de desenvolvimento do jogo serão cobertos
pelo elevado preço de compra, sendo a publicidade no jogo consequente-
mente desnecessária; a product placement em jogos é bastante recente e,
por isso, será confrontada “com uma certa ingenuidade”; e, em terceiro
lugar, porque muitos jogos são destinados a menores que, devido à sua
idade, têm mais dificuldade em reconhecer uma dissimulação (347). Lober,
pelo contrário, coloca só exigências mais altas a jogos que transmitem um
conhecimento objectivo em vez de puro entretenimento (348). Este enten-
dimento parece ser mais correcto, pois na maioria dos casos o consumidor
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(340) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 3.43, ss.; cfr. também a defi-
nição de publicidade oculta no § 2, II, n.º 6 do RStV.

(341) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 3.46; Schaar, GRUR 2005,
912, 914; Lober, MMR 2006, 643, 645.

(342) BGH, GRUR 1995, 744 — Feuer, Eis und Dynamit I.
(343) BGH, GRUR 1995, 744, 747 — Feuer, Eis und Dynamit I.
(344) BGH, GRUR 1995, 744, 747 — Feuer, Eis und Dynamit I; Köhler, in: Hefer-

mehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 3.44.
(345) BGH, GRUR 1995, 744, 748 — Feuer, Eis und Dynamit I; Köhler, in: Hefer-

mehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 3.46.
(346) BGH, GRUR 1995, 744, 746, s. — Feuer, Eis und Dynamit I; Köhler, in:

Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 3.46.
(347) Schaar, GRUR 2005, 912, 914, s.
(348) Lober, MMR 2006, 643, 645.
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espera (quando não exige até) publicidade no jogo, independentemente do
preço de compra. Isto porque com a sua presença, o jogo atinge a dese-
jada reprodução da realidade. A publicidade não é encarada como sendo
necessária para cobrir os custos de desenvolvimento, sendo antes uma
parte imprescindível do jogo. Para além do mais, como defendido por
Lober, na decisão “Eis, Feuer & Dynamit I”, o BGH não desenvolveu
qualquer diferenciação quanto à idade a fim de proteger crianças e jovens
especialmente (349). Estes são, possivelmente, melhores conhecedores do
mundo dos jogos do que o estimado (350). É, para além disto, duvidoso
que eles sejam mais influenciados pelos jogos, que imitam fielmente a
realidade, do que pelo seu ambiente real.

Estes princípios podem ser, igualmente, transpostos para os mundos
virtuais. As especificidades de cada “mundo” devem, no entanto, ser
tomadas em conta no caso concreto. A colocação, no SL, de marcas
reais ou de produtos imitados virtualmente é abundante. Também o event
marketing ou a criação de uma loja no SL, porque são simplesmente vir-
tuais, podem ser entendidos como uma colocação em sentido amplo (como
um “trazer para o jogo”). É discutível se uma tal colocação pode ser
equiparada ao product placement “tradicional” em jogos de computador
(por ex., a presença de uma marca na “camisola” de um “jogador” de
futebol). A colocação de marcas e produtos no SL assemelha-se, possi-
velmente, à concepção “tradicional” de product placement, mas uma res-
posta clara não existe. A favor de uma equiparação eleva-se o argu-
mento de que a colocação no SL surge, ultimamente, como um instrumento
de marketing que gere a comunicação entre produto ou marca e utiliza-
dor de SL e que procura transmitir determinados sentimentos positivos
ao utilizador. A falta de ocultação da intenção publicitária surge, no
entanto, contra uma tal aproximação conceptual, assim como o facto de
que a LL não publicita a troco de uma remuneração (as taxas mensais),
colocando somente um serviço à disposição. Não é devido um resultado
pela LL (351). Cada um determina por si a forma e o modo como será
publicitado. Um excesso publicitário é, consequentemente, também não
controlado pela LL.
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(349) Lober, MMR 2006, 643, 645.
(350) Cfr., por ex., BGH GRUR 2006, 161 — Zeitschrift mit Sonnenbrille (relativa-

mente a uma revista para jovens, estes também não são considerados inexperientes).
(351) Cfr. Pießkalla/Leitgeb, K&R 2005, 433, 437.
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Sem dúvida, a colocação de produtos e marcas no SL evidencia con-
tornos diferentes. Não obstante, trata-se ainda de publicidade. Será que
as suas manifestações ameaçam a constitucionalmente protegida (art. 2.º,
I, da GG) liberdade de acção (352) do utilizador do SL e correspondem, por-
tanto, ao tipo legal exemplificativo da dissimulação de publicidade de
acordo com o § 4, n.º 3, da UWG? A presença de empresas no SL é men-
cionada, em primeiro lugar, na homepage do SL (“Second Life Grid,
A resource offering tools and support for 3D content creation in these
areas: Business, Development, Education & Nonprofit, Open source” (353))
e o utilizador pode obter mais informações através de um simples clique
no rato. Também se sabe, através dos media, que todo o tipo de empre-
sas abriram delegações no SL. O consumidor médio, normalmente infor-
mado e razoavelmente atento e advertido do SL está, portanto, de antemão,
plenamente informado. E está, assim, apto a decidir se se quer subtrair ou
não à publicidade, na medida em que ou se regista no SL ou procura algo
diferente. A sua liberdade de acção e de decisão continuam a não ser
postas em causa, caso ele se decida por uma participação no SL, porque no
jogo, ele está sempre livre de se distanciar ou de se aproximar de publi-
cidade (por ex., na medida em que ele procura a loja da Nike ou a evita
propositadamente). Porque o SL oferece interactividade na publicidade, a
liberdade de decisão do utilizador é, por outro lado, garantida.

Apesar da possibilidade de se construir no SL um link para um site
exterior ao “jogo”, a fim de facultar mais informações ou possibilitar ven-
das de produtos verdadeiros (354) (carácter publicitário do acto de concor-
rência (355)), não ser uma forma de product placement, ela não é, legal-
mente, insignificante. Aqui poderia residir uma dissimulação de publicidade,
caso o utilizador, por via de um clique no rato sobre um produto virtual,
fosse remetido automaticamente, sem esperar, para um site exterior ao
“jogo”. A sua liberdade de acção estar-lhe-ia completamente vedada, pois
ele tomaria conhecimento da medida publicitária demasiado tarde e, con-
sequentemente, não se podendo subtrair a ela a bom tempo, seria forçado
a confrontar-se com a mesma. Face ao risco de espontaneidade (356), esta
forma de publicidade dissimulada deveria ser julgada como especialmente
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(352) Cfr. BGH, GRUR 1995, 744 — Feuer, Eis und Dynamit I.
(353) Http://secondlife.com/ (consultada por último em: 21.01.2008), ênfase da autora.
(354) Ver p. 14.
(355) Cfr. Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 3.10.
(356) Ver p. 20.
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grave. Um esclarecimento prévio do utilizador é, assim, imprescindível.
No SL, no entanto, uma remissão não ocorre automaticamente. Em primeiro
lugar, ao utilizador é perguntado se quer abrir a página da internet e num
segundo momento, caso ele tenha consentido, ocorre o envio (357).

4.3.3.2. Publicidade dissimulada em serviços de telemedia como
“ruptura do Direito” (Rechtsbruch) (§ 3 e § 4, n.º 11,
da UWG)

Adicionalmente à norma do § 4, n.º 3, e § 3 da UWG, que qualifica
a dissimulação de publicidade como desleal (e, portanto, como ilegal),
entra em consideração, para serviços de telemedia, a norma especial do § 6
da TMG (358). De acordo com o parágrafo I, n.º 1 do preceito, as comu-
nicações comerciais têm de ser identificáveis como tais. A sua violação
deve, por sua vez, ser considerada à luz da UWG como “ruptura do Direito”
(Rechtsbruch), no sentido do § 4, n.º 11, da UWG (359). A questão é se
jogos de computador e mundos virtuais são um serviço de telemedia, i.e.,
se eles se devem incluir no âmbito de aplicação da TMG. Serviços de tele-
media são, de acordo com o § 1, I, da TMG, “todos os serviços de infor-
mação e comunicação electrónicos” à excepção de serviços de telecomu-
nicações, serviços baseados em telecomunicações e radiodifusão (360).
Schaar (no entanto ainda relativamente ao regime legal anteriormente
vigente) é da opinião que os jogos de computador não representam nem um
teleserviço nem um serviço de media e, assim, não se regem de acordo com
as normas especiais do Direito dos Media (361). Este entendimento quanto
aos jogos de computador não é, porém, completo, pois ele aparenta negli-
genciar totalmente jogos de computador online e, especialmente, mundos
virtuais. Estes são fortemente marcados pelas suas características de comu-
nicação e interacção (electrónicas). Backu/Karger (também relativamente
ao regime legal anteriormente vigente) defendem que jogos de computador
online e o SL devem ser entendidos como telejogos e, assim, ser coloca-
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(357) Informações obtidas através da experiência pessoal da autora.
(358) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 3.41.
(359) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 3.41.
(360) Antes da entrada em vigor da TMG, a TDG era aplicável a telesserviços e o

MDStV a serviços de media. A TMG unificou ambos os termos, telesserviço e serviço de
media, sob a denominação “telemedia”. (Hoeren, NJW 2007, 801, 802, ss.)

(361) Schaar, GRUR 2005, 912, 913.
33
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dos sob a alçada da TDG (362). Esta opinião é, no entanto, no que diz res-
peito ao SL, também de rejeitar, dado que os mundos virtuais são mais do
que um jogo (363). Na análise dos mundos virtuais surgem dificuldades,
pois a sua essência ainda está por definir. Especialmente na delimitação
entre serviços de telemedia e os serviços excepcionados no § 1, I, da TMG
surgem problemas inesperados (364). Isto porque o SL conjuga vários ser-
viços, que não são sempre considerados como serviços de telemedia. Por
ex., o VoIP (365) não é, ao contrário de chatrooms, de teleshopping e da
possibilidade de encomendar produtos ou serviços, um serviço de teleme-
dia (366). Todos estes serviços estão, porém, de certa forma disponíveis no
SL. Como solução, o(s) serviço(s) predominante(s) no mundo virtual no
caso concreto poderia(m) ser determinante(s) para a classificação do mundo
como um serviço de telemedia. Caso o mundo virtual seja considerado um
serviço de telemedia, as comunicações comerciais nele contidas têm de
ser claramente perceptíveis como tal. De outro modo será desrespeitada
uma norma legal que regula, no interesse dos participantes, a respectiva con-
duta no mercado, sendo preenchido o tipo legal da “ruptura do Direito”
(Rechtsbruch) no sentido do § 4, n.º 11, e § 3 da UWG (367).

4.3.3.3. Publicidade como “perturbação inexigível” (unzumutbare
Belästigung) (§ 3 e § 7, I, da UWG)

A in-game advertising pode também originar uma “perturbação ine-
xigível” (unzumutbare Belästigung) no sentido do § 7, I, e § 3 da UWG (368).
Lober aplica o § 7, II, n.º 1, da UWG (369). Este fundamento para a pre-
tensão é, porém, in casu, incorrecto, como o próprio Lober problema-
tiza (370), pois a publicidade nos jogos de computador não é individualmente

Sofia Pereira Filgueiras514

(362) Backu/Karger, ITRB 2007, 13, 15, s.
(363) Ver pp. 6, 8 e 36.
(364) Aprofundadamente quanto à problemática da delimitação: Hoeren, NJW 2007,

801, 802, s.; Spindler, CR 2007, 239, 240, ss.
(365) Telefone via internet.
(366) Hoeren, NJW 2007, 801, 802, s.
(367) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 4, cif. 11.24, ss.
(368) Schaar, GRUR 2005, 912, 913, s.; Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm,

§ 7, cif. 145; Burmeister, pp. 95, ss.
(369) Lober, MMR 2006, 643, 645, s.
(370) Lober, MMR 2006, 643, 645.
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dirigida, tomando antes a forma de uma publicidade generalizada, diri-
gida a um grupo de pessoas indeterminado (371). Publicidade que espelhe
a realidade é, no entanto, desejada pelos jogadores (372) e por isso, não pode,
de todo, ser considerada uma “perturbação” (Belästigung) (373). Quando,
porém, a publicidade não reflectir a realidade, ela pode, segundo Schaar,
surgir no caso concreto como uma “perturbação inexigível” (unzumutbare
Belästigung) (374). Adicionalmente, a existência de uma “perturbação”
(Belästigung) ilegítima deve ser admitida quando a publicidade não se
adequar ao jogo, i.e., quando aparecer como corpo estranho, não lhe con-
ceder autenticidade ou o tornar mais lento (375). Esta posição é criticada
por Lober como sendo demasiado severa e teórica, pois não é, em pri-
meiro lugar, claro, se o utilizador considera a publicidade não reflectora da
realidade como uma “perturbação” (Belästigung) e, segundo, porque a in-
game advertising é ainda empregue com um certo tacto (376). Visto que
também um estudo científico aponta para a mesma conclusão, de que publi-
cidade em jogos é aplicada cautelosamente (377), é de dar preferência à opi-
nião de Lober, porque ela encontra-se mais conforme à realidade. Uma
“perturbação inexigível” (unzumutbare Belästigung) deve ser, assim, reco-
nhecida só em casos especialmente crassos, por ex., quando o jogo for inter-
rompido pela publicidade, quando a publicidade aparecer como um corpo
estranho (378) ou quando a sua inserção dificultar o decorrer do jogo (379).

Também estes princípios podem ser aplicados a mundos virtuais, con-
tudo não entendidos de forma rígida. No SL deve ser totalmente rejeitada
a existência de uma “perturbação” (Belästigung) devido à presença de
publicidade como um corpo estranho, pois no SL, área de creatividade
per se, tudo é possível e desejado. Nada pode ser, na verdade, conside-
rado um corpo estranho, visto não existir nenhum objecto de comparação
para o mundo virtual. Ele não tem, necessariamente, de reproduzir o
mundo real, estando antes à disposição de tudo, como uma plataforma de
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(371) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 12 e 16.
(372) Cfr. Kaumann/Siegenheim/Neus, MW 2007, 28, 35.
(373) Schaar, GRUR 2005, 912, 913, s.; Lober, MMR 2006, 643, 645.
(374) Schaar, GRUR 2005, 912, 914.
(375) Schaar, GRUR 2005, 912, 914. Neste sentido, também: Burmeister, p. 96.
(376) Lober, MMR 2006, 643, 645, s.
(377) Cfr. Kaumanns/Siegenheim/Neus, MW 2007, 28, 35.
(378) Lober, MMR 2006, 643, 645.
(379) Burmeister, p. 97.
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expressão vazia. Uma “perturbação inexigível” (unzumutbare Belästi-
gung) poderia, porém, representar o território de uma empresa, por ex.,
onde a sua marca, colocada no “chão”, no “ar”, em frente a “edifícios”,
como “edifício”(!), é omnipresente e, consequentemente, inevitável. Um
requisito importante para o preenchimento do tipo legal está, porém,
ausente do SL. O utilizador do “jogo” seria, na verdade, atingido na
sua esfera privada, mas ele é, apesar de tudo, capaz de evitar a publici-
dade na medida em que não visita o território. Restam-lhe ainda outras
possibilidades de afastamento, pois ele está informado de antemão sobre
publicidade existente no SL e pode, ainda, afastar-se desta através de
um clique no rato (380). Os argumentos acima enunciados são igual-
mente para aqui transponíveis (381). Como resultado da necessária pon-
deração de interesses, deve ser, neste caso, garantido o interesse da
empresa em publicitar-se, dado que ao consumidor restam possibilidades
adequadas de autoprotecção (382).

4.3.4. Problemática específica do Second Life

4.3.4.1. Descrição do caso exemplificativo (spamming)

Como já referido, o SL é mais do que um jogo, é uma nova plataforma
de comunicação (383). No mundo virtual (e ao contrário dos jogos de
computador) não é somente utilizado o product placement como instrumento
de marketing, mas sim muitos outros. Isto pode levar a problemas jurídicos
específicos do SL.

Um dentre numerosos instrumentos fomentadores da comunicação
que foi posto à disposição no SL é o “Targeted Group Messaging”. Com
esta função, podem ser enviadas mensagens dirigidas com conteúdo publi-
citário, entre outros, a clientes (384). Assim, surgem algumas dúvidas rela-
tivas à legalidade de tais comunicações face ao Direito da Concorrência Ale-
mão, as quais serão tratadas subsequentemente.
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(380) Cfr. Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 12, 13 e 145.
(381) Ver pp. 51, ss.
(382) Cfr. Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 4 e 13.
(383) Ver pp. 6 e 8.
(384) Http://secondlifegrid.net/why/tools (consultada por último em: 21.01.2008).

Ver p. 15.
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4.3.4.2. Apreciação do caso exemplificativo à luz do Direito da Con-
corrência — um caso de “perturbação inexigível” (unzu-
mutbare Belästigung) (§ 7, II, n.os 3 e 4, e III, em conexão
com o § 3 da UWG)?

Em conformidade com o art. 13.º da Directiva relativa à privacidade
e às comunicações electrónicas (385), o § 7, II, n.º 3, da UWG exige o
consentimento do destinatário para que ocorra um envio legal de publici-
dade por correio electrónico (386). Razão para tal é a “perturbação inexi-
gível” (unzumutbare Belästigung) que está associada a este género de
publicidade. O destinatário não se pode distanciar, sem mais, do e-mail
publicitário, tendo primeiramente que se confrontar com a mensagem, a fim
de a identificar como publicidade, o que custa tempo (nomeadamente
tempo de trabalho) e é incómodo. Com isto podem surgir também custos
adicionais de ligação à internet (387). A publicidade não solicitada deve,
para além do mais, ser considerada, de acordo com o Direito Civil, como
uma usurpação do direito geral de personalidade (do direito de determinação
pessoal) e do “direito à empresa estabelecida e exercida” (Recht am ein-
gerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) (388). O consentimento do des-
tinatário tem de existir, i.e., tem de ser dado, quer expressamente quer
concludentemente, antes do envio do e-mail (389). O legislador, aquando
da transposição da directiva, decidiu-se, assim, pelo modelo opt-in (390).

Uma violação da liberdade de decisão e das esferas privada e profis-
sional não é somente possível quando o envio de mensagens publicitárias
por correio electrónico ocorre no mundo real. Também comunicações
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(385) Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho
de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector
das comunicações electrónicas, JO n.º L 201 de 31.07.2002, p. 37.

(386) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 69; Dustmann, in: Bröc-
ker/Czychowski/Schäfer, p. 741.

(387) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 7, s., 71 e 85; Dustmann, in:
Bröcker/Czychowski/Schäfer, p. 741; por ex., LG Berlin, CR 1998, 499; OLG Düsseldorf,
JurPC WebDok. 78/2006, parágrafos 1-29.

(388) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 74 e 84; Dustmann, in: Bröc-
ker/Czychowski/Schäfer, pp. 740, s.; por ex., LG Berlin, Jur PC WebDok. 187/1998, pará-
grafos 1-36; AG Brakel, JurPC WebDok. 25/1999, parágrafos 1-15; KG Berlin, CR 2003, 291.

(389) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 72, s.; Koch, pp. 178 e 182;
BGH JurPC WebDok. 176/2004, parágrafos 1.49 — E-Mail-Werbung.

(390) Dustmann, in: Bröcker/Czychowski/Schäfer, p. 742.
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dirigidas dentro do SL podem originar consequências reais. Um “jogador”,
que utiliza o “segundo mundo” como puro entretenimento, não deve ser
constantemente interrompido por mensagens publicitárias e, nesta medida,
ser obrigado a confrontar-se com elas. Por outro lado, quando um desig-
ner de roupas virtuais, por ex., tiver de separar encomendas de mensa-
gens publicitárias, ele perde (no mínimo) tempo de trabalho.

No SL, qualquer pessoa pode fundar um grupo e dar a conhecer a
sua existência no seu território (por ex., por via de um cartaz virtual que
pode ser “tocado” pelo avatar). Outros utilizadores podem, adicional-
mente, encontrar os grupos com o motor de busca do SL sob “Groups”. Os
utilizadores têm que se inscrever, previamente, no grupo, a fim de, mais
tarde, receberem mensagens. No acto de inscrição é descrito, mais deta-
lhadamente, o género de informações que serão enviadas. As mensagens
serão, em princípio, enviadas somente dentro do SL (não obstante, elas
podem ser entendidas como “correio electrónico”) (391). Um e-mail será
adicionalmente enviado, caso exista um consentimento específico para
tal (392). A função do “Targeted Group Messaging” mostra-se, à primeira
vista, inofensiva face ao Direito Alemão, dado que as mensagens só serão
enviadas caso haja consentimento (opt-in).

4.3.4.3. Limites do consentimento

Não só deve o consentimento ser dado previamente (393), como ele tam-
bém deve ser dado “para o caso concreto” e “no conhecimento da situa-
ção fáctica” (394). À inscrição num grupo é junto um pequeno resumo do
género de mensagens que serão futuramente enviadas. É dito, por ex.:
“Com esta inscrição, obterá informações sobre o nosso território BMW
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(391) Cfr. Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 79; o art. 2.º, al. h), da
Directiva relativa à privacidade e às comunicações electrónicas (Directiva 2002/58/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 2002, relativa ao tratamento de
dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas,
JO n.º L 201 de 31.07.2002, p. 37) define o correio electrónico como: “qualquer mensa-
gem textual, vocal, sonora ou gráfica enviada através de uma rede pública de comunica-
ções que pode ser armazenada na rede ou no equipamento terminal do destinatário até o des-
tinatário a recolher”.

(392) Informações baseadas em esclarecimentos requisitados pela autora à LL e na
experiência pessoal da autora.

(393) Ver p. 58.
(394) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 73.
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no SL, assim como sobre eventos e festas organizados pela BMW”.
O utilizador sabe, desta forma, para o que dá o seu consentimento, podendo
assim tomar uma decisão esclarecida se quer aderir ao grupo e, conse-
quentemente, receber mensagens dirigidas ou não. Quando, porém, forem
enviadas comunicações com conteúdo divergente da descrição determi-
nante para o consentimento, deve ser admitida a existência de uma “per-
turbação inexigível” (unzumutbare Belästigung) ao abrigo do § 7, II, n.º 3,
da UWG (por ex., caso a BMW enviasse não só mensagens sobre as suas
actividades no SL como também sobre os novos modelos automóveis
desenvolvidos no mundo real). O consentimento dado não se estende a
tanto, visto que o utilizador se inscreveu para outra coisa e não sabia nada
(nem podia saber) sobre outras comunicações para além das descritas.

A norma excepcional do § 7, III, da UWG, de acordo com a qual
comunicações de conteúdo divergente podem ser permitidas, só é aplicá-
vel quando todos os quatro requisitos (n.os 1-4 do referido preceito) esti-
verem cumulativamente preenchidos (395). No exemplo dado, não existe
necessariamente uma relação com a compra de produtos, visto que esta não
é um requisito para a adesão a um grupo. O utilizador pode simples-
mente ter-se inscrito com o objectivo de obter informação sobre eventos,
sem ter adquirido o que quer que fosse da BMW (396). Para além do mais,
não existe nenhuma afinidade entre produtos, como acima analisado (397),
entre carros da BMW virtuais e reais (398).

4.3.4.4. Dissimulação da identidade do publicitante (§ 7, II, n.º 4,
da UWG)?

A questão sobre se a utilização do nome do avatar, com o fim de
identificar a pessoa em nome da qual é efectuada a comunicação nas men-
sagens dirigidas no SL, corresponde a uma dissimulação da identidade do
publicitante de acordo com o § 7, II, n.º 4, da UWG, suscita algumas con-
siderações. Desde que a utilização do nome do avatar ocorra dentro do
mundo virtual, deve ser, em princípio, rejeitada e existência de uma dis-
simulação. O nome do avatar funciona simplesmente como um pseudónimo
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(395) Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 86, s.; Koch, p. 178.
(396) Cfr. Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 88.
(397) Ver pp. 41, s.
(398) Cfr. Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 89.
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para a pessoa do mundo real no “jogo” (399). O nome do avatar não induz
o destinatário em erro, pois o avatar é sob este nome identificável no
“jogo” ou pode ser associado com o grupo publicitante (400). Contudo,
quando a utilização do nome ocorrer igualmente no mundo real, princi-
palmente por via de e-mail, pode-se verificar uma dissimulação de iden-
tidade, na medida em que a identidade real da pessoa representada pelo ava-
tar é desconhecida. Isto dificulta a reivindicação (judicial) de direitos
contra os publicitantes, dado que a sua identidade real não é fácil de des-
cobrir, especialmente porque podem ser utilizados nomes falsos aquando
do registo no SL (401).

5. CONCLUSÃO

A primeira conclusão fundamental deste trabalho é que o mundo vir-
tual Second Life é mais do que um jogo de computador online e que, por
isso, também não pode ser tratado legalmente como tal. Tratando-se de uma
plataforma de comunicação nova, o SL desempenha um importante papel
para a política de marketing de uma empresa, dado que, hoje em dia, a fun-
ção principal desta é angariar e manter clientes. Em termos de comunicação,
um outro instrumento importante é a marca. Verificou-se que ela preen-
che várias funções que se complementam e que deve, por isso, ser legal-
mente protegida como um todo. Todas as actividades de uma empresa
orientadas para o mercado, à excepção da utilização de uma marca, são
reguladas pelo Direito da Concorrência, no interesse dos concorrentes, dos
“outros participantes no mercado” (sonstige Marktteilnehmer) — espe-
cialmente do consumidor — e do público em geral. Estas ideias constroem
o fundamento da investigação dos problemas jurídicos que surgem com o
marketing em mundos virtuais.

Relativamente à competência internacional, evidenciou-se que os pro-
jectos sugeridos para a resolução alternativa de conflitos são insuficientes.
Por outro lado, a cláusula de convenção arbitrária nos TOS do SL viola a
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(399) Geis/Geis, CR 2007, 721, 724.
(400) Cfr. Köhler, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, § 7, cif. 93, s.
(401) Cfr. o caso Eros, LLC v. John Doe, no qual o autor teve de intimar judicialmente

a LL e a PayPal a revelar a identidade do réu. Http://secondlife.reuters.com/stories/2007/07/
/10/linden-paypal-subpoenaed-in-john-doe-case/; http://virtuallyblind.com/2007/08/06/linden-
lab-complies-subpoena/ (consultada por último em: 21.01.2008).
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ordem pública quando um consumidor é parte, permanecendo, assim, ina-
plicável. Consequentemente, as regras gerais da competência dos tribunais
não podem ser substituídas.

Para averiguar qual o Direito aplicável a medidas de marketing em
mundos virtuais, deve ser aplicado o Direito Internacional Privado do tri-
bunal chamado a decidir, porque não há nenhum Direito Internacional da
Internet e deixar a resolução de conflitos originários desta a uma auto-
regulação é desaconselhável. Devido à ubiquidade da internet, não é fácil
encontrar uma resposta. De acordo com o Direito Alemão, deve ser apli-
cado a situações fácticas do Direito da Concorrência na internet o Direito
do mercado sensivelmente atingido, segundo o “princípio do local do mer-
cado” (Marktortprinzip). A prevalência, dentro da União Europeia, do
princípio de origem constitui, neste contexto, uma excepção. Por outro lado,
é determinante para os conflitos de Direito de Marcas o Direito do país onde
a suposta violação de marca evidencia um efeito económico. Para a ave-
riguação da sensibilidade tal como do efeito económico devem ser atendidas
diversas circunstâncias a título de indício. Esta construção é, no entanto,
criticável, dado que ela nem sempre conduz a uma solução. Tal é o caso
de actuações no SL, na medida em que elas se fazem sentir ou ostentam
um efeito económico mais propriamente no mundo virtual e só indirecta-
mente num país do mundo real.

Com relevância tanto para o Direito de Marcas como para o da Con-
corrência, foi determinado neste trabalho que as actividades levadas a cabo
por empresas no SL representam exercício de actividades económicas ou
representam um acto de concorrência.

Da investigação efectuada à questão sobre se imitações de marcas
através de bens virtuais no SL representam uma violação de marca, podem
ser retiradas três conclusões principais. Primeiro, não é violada a “protecção
contra a identidade” (Identitätsschutz) nem a “protecção contra a confusão”
(Verwechslungsschutz) no sentido do § 14, II, n.os 1 e 2, respectivamente,
por imitações virtuais de produtos e, na maior parte dos casos, de serviços
do mundo real. Apesar de poder existir uma identidade de símbolo, não
há nenhuma semelhança de produtos. O resultado revela-se, porém, dife-
rente quando são imitados serviços do mundo real, que, na sua essência,
possam ser transpostos para o SL, tal como produtos virtuais, pois neste caso
existe uma semelhança de produtos. Em segundo lugar, concluiu-se que
marcas que gozem de prestígio, independentemente da natureza do produto,
podem, sim, ser violadas. Por último, mas não menos importante, na ava-
liação de uma possível violação, têm de se ter em conta as possíveis situa-
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ções excepcionais. Especialmente relevante é o exercício de direitos fun-
damentais, o qual é justificativo da utilização de marcas. A utilização de
marcas nas actividades dos media, como decoração ou como paródia são
situações passíveis de conformidade ao Direito que podem ocorrer no SL,
mundo da auto-expressão.

As imitações de marcas que não gozem de prestígio, as quais não ori-
ginam qualquer violação ao abrigo da MarkenG devido à falta de iden-
tidade ou semelhança de produtos, podem, contudo, representar um “pre-
juízo da reputação” (Rufschädigung) contrário ao Direito da Concorrência.
Da análise à conformidade do marketing em mundos virtuais com o
Direito da Concorrência pode, adicionalmente, retirar-se a conclusão de
que os princípios de Direito da Concorrência relativos à in-game adver-
tising desenvolvidos para jogos de computador também são aplicáveis à
publicidade em mundos virtuais. Critérios rígidos devem, porém, ser
rejeitados. Para além destes princípios, pode ser igualmente pertinente o
§ 6 da TMG no que diz respeito à proibição de publicidade dissimulada.
O seu desrespeito leva ao acto desleal da “ruptura do Direito” (Rechts-
bruch). Por esclarecer fica, porém, se os mundos virtuais são um serviço
de telemedia. Face ao elevado nível de informação disponível sobre
publicidade no SL, tal como a necessidade de um consentimento para se
ser remetido para um site exterior ao “jogo”, deve ser negada a existên-
cia de uma dissimulação de publicidade. Igualmente de rejeitar é o apa-
recimento de uma “perturbação inexigível” (unzumutbare Belästigung)
devido à existência de publicidade no SL, dado que o utilizador se pode
afastar dela com um simples clique no rato. A função do “Targeted
Group Messaging”, disponível no SL, poderia constituir um caso de “per-
turbação inexigível” (unzumutbare Belästigung) por correio electrónico.
No entanto, porque só são enviadas mensagens depois de efectuada a
inscrição num grupo, i.e., depois de ser dado o consentimento, a função
é conforme ao Direito. As comunicações que excedem a descrição dada
não são abrangidas pelo consentimento, sendo, consequentemente, proi-
bidas. A situação excepcional prevista no § 7, III, da UWG existirá só
em casos raros. Finalmente, a utilização do nome do avatar no correio
electrónico não constitui uma dissimulação de identidade, desde que as
mensagens sejam enviadas dentro do SL.

Como resultado pode afirmar-se que a análise levada a cabo com o pre-
sente trabalho não conduz a quaisquer respostas certas quanto à problemática
do marketing em mundos virtuais. Muitas são as dúvidas que, apesar de
tudo, permanecem. Novas questões surgiram. Espera-se, no entanto, que
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as soluções aqui sugeridas projectem alguma luz sobre este domínio ainda
pouco explorado.
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