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Sua Marca
é a Identidade
da sua Empresa

R

O que é o Registro de Marcas,
e por que eu devo fazer?
O registro de marca é um título que assegura o
direito de propriedade e o uso exclusivo da marca em
todo o território nacional.
A marca registrada garante ao seu proprietário o
direito de uso exclusivo em todo o território nacional
em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo
tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar
em agregação de valor aos produtos ou serviços por
ela identi cados; estabelecendo, assim identidades
duradouras - a nal, o registro de uma marca pode ser
prorrogado inde nidamente - num mercado cada
vez mais competitivo dado hoje a facilidade de
comunicação, por todos os meios de comunicação!

BATE

VOLTA

Dúvidas

frequentes
sobre o registro
de marcas

Custa caro registrar uma marca? Para que serve realmente?
Devo registrar apenas o nome ou o logotipo também? Por
quanto tempo vale o registro? Pessoa física também pode?
Veja as respostas.
Nove entre dez empresas e pessoas físicas têm dúvidas sobre
o processo e os requisitos para o registro de marcas no INPI
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial), isso gera
centenas de consultas, em geral eles fazem mais ou menos as
seguintes perguntas:
1. Qual a vantagem de ter uma marca registrada?
Basicamente, a marca é registrada de forma defensiva ou
ofensiva. Ou seja, você pode registrar uma marca para evitar
que alguém tente impedi-lo de usá-la (caso das pequenas
empresas) ou para evitar que os outros usem essa marca
(geralmente empresas médias e grandes).
Só uma marca registrada pode gerar receita através de licenciamento,
franquia ou venda.

2. O nome da minha empresa é o meu sobrenome. Então
não preciso me preocupar, certo?
Errado. Um dos maiores erros é imaginar que, sendo seu
sobrenome, não há riscos. Existem outras pessoas com o
mesmo sobrenome e nada impede que uma delas tenha uma
empresa no mesmo ramo que o seu. Então é

importante que você proteja sua marca antes que outro o faça, e o
impeça de usá-la.

4.Publicação O cial

3. Custa caro registrar uma marca?

2.Depósito do Pedido

Não. Para pedir o registro de uma marca você gasta uns mil e
quinhentos reais aproximadamente. É um investimento baixo,
comparado ao risco de poder ser impedido de usá-la e ainda estar
sujeito a ser processado e ter que pagar uma indenização. Para
microempresas, entidades sem ns lucrativos e pessoas físicas,
várias taxas têm redução de 50%.
4. Mas se eu não registrar, qual pode ser meu prejuízo?
É difícil quanti car um problema que pode até nem acontecer, mas
vamos tentar: se você não registrar, mas alguém zer isso e sua
empresa pode ser processada por uso indevido de marca e o autor
do processo poderá solicitar indenização. Essa indenização varia
entre 3% e 5% do faturamento bruto de sua empresa nos últimos
cinco anos.
Caso ele somente solicite que você pare imediatamente de usar,
isso pode ser exigido com um, dois ou mais dias, a critério do
proprietário da marca (cabe ao juiz concordar ou não com esse
prazo). Você terá que desembolsar os valores referentes a
impressos, fachada, notas scais, veículos adesivados etc.

5. Quem pode registrar uma marca?
O INPI estabelece que para o registro da marca você deverá exercer
licitamente a atividade para a qual pretende proteger a marca. Por
exemplo, se você pretende registrar uma marca para proteger
artigos do vestuário, deverá provar que exerce essa atividade.
Geralmente isso é feito através do objetivo social descrito no
contrato social da sua empresa, por isso geralmente as marcas são
registradas por pessoas jurídicas.

6. Qual é o “prazo de validade” de um registro de marca?
No Brasil, o registro de marca é concedido por períodos de dez
anos e pode ser renovado inde nidamente. Mas o titular da marca
tem que solicitar a renovação do seu registro durante o nono ano
de vigência do registro, caso contrário ele pode perder a marca.

7. Se eu não renovar minha marca, alguém poderá registrá-la
em seu nome?
Sim. Esse é um problema muito comum, especialmente, quando a
empresa entra em processo de falência é frequente a perda de
prazo. Além desses casos, muitas vezes a empresa simplesmente
perde o interesse na marca e abandona o produto/serviço. É uma
excelente oportunidade para que alguém que procura por uma
marca nova.
Essas marcas, abandonadas, estão legalmente livres para que
qualquer um as registre. Muitas delas ainda têm forte apelo de
mercado e consumidores éis.
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Quais são as etapas
de um processo de
Registro de Marcas?

2.Depósito do Pedido

4.Publicação O cial

Protocolização do Pedido
e início das etapas sobre o
registro da marca no INPI.

Pedido publicado na RPI.
Inicia-se o prazo de 60 dias
para interposição de oposições
cabíveis de manifestação.

Início do
processo
Busca de anterioridade sobre
produtos ou serviços similares
ou a m com aproximação
grá ca e fonética.

Após o depósito deverão ser
formuladas exigências formais,
que devem ser cumpridas
em até 5 dias.

1.Estudo de Viabilidade

3.Exame Formal

9.Deferimento
10.Concessão
Após o deferimento inicia
o prazo de 60+30 dias
para pagamento e
emissão de certi cado

Decisão positiva quanto
ao registro da Marca.

5.Fim do Prazo
Após 60 dias naliza o
prazo para apresentação
de oposição ao pedido.

6.Exame de Mérito
Nesta fase, o pedido
de registro será
julgado pelo INPI.

7.Exigência

Final do
processo

Durante o exame, poderão
ser formuladas exigências,
que devem ser cumpridas
em até 60 dias.

11.Registro
Em vigor por 10 anos e com
possibilidade de prorrogação.
Apesar de registrada, a Marca
pode sofrer processos de
PAN e Caducidade.
Portanto é necessário
o monitoramento
semanal do processo.

8.Sobretestamento
Anterioridades pendentes
de exame poderão acarretar
o sobretestamento para
decisão anterior.

Recurso
Após o indeferimento inicia
o prazo de 60 dias para
recurso a m de reverter
a decisão.

A sua Empresa em Boas Mãos!
A marca é a identidade de uma empresa e o principal fator
que irá distinguir seu produto ou serviço dos demais. Ela
não só identi ca, como agrega em si, todos os valores do
negócio que representa.
Tendo em vista toda essa importância, a Theodorojr, com
mais de 20 anos de experiência em gestão de marcas,
trabalha também com o registro de marcas e patentes.

Decisão negativa quanto
ao registro da Marca.

Indeferimento

Nossa equipe de pro ssionais é especializada em proteger
a sua marca, juntamente com nosso corpo jurídico que
realiza a análise e todo acompanhamento, desde o pedido
de registro até a decisão nal dos órgãos competentes.
Aqui, na Theodorojr, o cliente tem um atendimento
exclusivo e a garantia de um serviço ágil e e caz para car
tranquilo! A nal, para nós, a sua marca é a identidade da
sua empresa.
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Fixação
da Marca
O que não é visto,
não é lembrado.

Todos querem ter sua marca xada na cabeça dos
consumidores. Querem que sua marca seja reconhecida,
valorizada e desejada. Mas, como fazer com que isso aconteça?
É aí que entram as estratégias da gestão da marca:
o Branding!

Mas o que é Branding?
O Branding cuida de todos os pontos de contato entre um
consumidor e uma marca. É uma atividade estratégica, de
conceituação e planejamento que vai muito além do logotipo
ou da identidade visual da empresa.
Uma estratégia interessante é oferecer brindes personalizados
com sua marca aos seus clientes e colaboradores, como uma
agenda ou caderno organizer.

Um caderno personalizado é um acessório bastante comum em
diversos segmentos empresariais, pois cada empresa visa obter
os seus próprios materiais que possuem o seu logo ou marca na
capa.
Por isso, um caderno empresarial se destaca em todo o
mercado atual como um brinde diferenciado e marcante.
Com a importância desse acessório para promover uma marca,
nossa agência tem um departamento exclusivo para atender as
suas necessidades e oferecer um serviço de qualidade que
valoriza a sua marca.
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