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01. Introdução
De acordo com dados do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), foram realizados
204.419 novas solicitações de registro de marca
no último ano. Cada um desses pedidos
representa uma pequena parte na jornada de um
processo de gestão de marca de vários
empreendimentos. Mas o que gera esse volume
de processos? Por que é tão importante o
registro de marcas para as empresas?
Para responder a essas perguntas, é preciso
entender, primeiramente, o papel da marca.
Independentemente do escopo de seu negócio,
a gestão de marca exerce grande impacto em
todas as suas estratégias. É a partir dela que uma
empresa desenvolve ações para que se
estabeleça, se diferencie e se consolide no
mercado. Por isso, existe uma preocupação para
que o registro de marcas seja eﬁciente.
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Neste guia, você vai descobrir tudo o que é
necessário para fazer e monitorar corretamente
seu registro de marca. Falaremos sobre o
conceito de marca em si e sobre os principais
desaﬁos e trâmites do processo. Além disso,
abordaremos, também, de que forma soluções e
tecnologias podem tornar o registro um processo
mais veloz e desburocratizado.
Boa leitura!
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02. O QUE É UMA MARCA, DE ACORDO COM O INPI?

Juridicamente falando, a marca é um sinal visualmente
perceptível que gera diferenciação de produtos e serviços
no mercado. A partir do registro no INPI, cada marca conta com
um número próprio de cadastro, de acordo com seu processo.

Dessa forma, temos a classiﬁcação dos seguintes tipos:

Marca nominativa
Uso apenas do nome, sem qualquer distinção entre as outras da concorrência. Note que, apesar da marca
nominativa permitir qualquer aplicação de seu uso, não há a proteção de logotipo e demais elementos.
É o tipo mais recomendado quando o registro de marca exigir apenas sua distinção fonética. Nesse sentido, é
importante ressaltar, também, que há uma necessidade de veriﬁcação para marcas colidentes.
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Marca ﬁgurativa
Trata-se da marca formada somente por uma ﬁgura,
abrangendo uma proteção de símbolo ou ícone, que poderá
ser utilizado em diferentes conjuntos.
Durante a solicitação de registro de marca ﬁgurativa, é
importante respeitar a classiﬁcação internacional de ﬁguras
(chamada de Classiﬁcação de Viena). Dessa forma, os
processos de busca de ﬁguras já existentes podem ser mais
ágeis.

Marca mista
É a combinação do nome da marca com um logotipo, seja o
nome da marca um lettering estilizado ou unido a um
elemento gráﬁco. A vantagem mais evidente de realizar o
registro de uma marca mista é que se tem a proteção tanto
do nome quanto do logotipo.
No entanto, é importante considerar que quaisquer
alterações futuras dessa marca vão exigir um novo pedido
de registro.
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03. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO REGISTRO DE MARCAS

Dentro dos quatro principais tipos de registro de marca,
existem 45 classes mercadológicas, que são determinadas
com base na Classiﬁcação Internacional de Produtos e
Serviços de Nice (NCL, na sigla original). O ramo de atuação
da empresa, inclusive, diferencia marcas com nomes
semelhantes em segmentos distintos.
Dentre as 45 classes da Classiﬁcação Internacional de Nice,
temos as 34 primeiras identiﬁcando produtos, em ordem
numerada. Da classe 35 a 45, há aquelas voltadas aos
serviços. Para empresas ainda sem experiência em registro
de marcas, essa classiﬁcação pode ser feita de acordo com
um dos seguintes métodos:
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Classiﬁcação por marca referência
Método por meio do qual busca-se uma marca que seja
referência no setor em que sua própria marca está atuando.
Com isso, é feita a veriﬁcação de sua classiﬁcação,
permitindo que sua marca também possa ser classiﬁcada de
acordo.
Na base de dados do INPI, é possível realizar a busca da
marca referência e visualizar suas classes e especiﬁcações.
Dessa forma, você pode proteger a sua adequadamente e
de modo mais facilitado.

Classiﬁcação por método padrão
Trata-se da classiﬁcação feita a partir de informações
coletadas de órgãos oﬁciais sobre sua empresa. Para o
método padrão, basta realizar a busca (Ctrl + F) nas listas de
produtos e serviços de cada classe.

Especiﬁcações no registro de marca
Quando um registro de marca é iniciado junto ao INPI, é
preciso que a empresa escolha o tipo e a classe
adequadamente.
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Isso vale para toda a cadeia ligada à marca. Uma
varejista, por exemplo, pode ter uma fábrica e
uma loja. De acordo com a classiﬁcação
internacional, tratam-se de duas classes (25 e 35),
o que signiﬁca que serão gerados dois processos
de marca em trâmite.
A mesma diferenciação é realizada para uma
marca com diferentes formas de apresentação.
Proteger o ícone e o nome de sua marca, por
exemplo, exigirá que, pelo menos, dois processos
sejam iniciados junto ao INPI.
É possível que você encontre mais de uma
categoria nas especiﬁcações de sua marca.
Nesse contexto, é importante que, para
identiﬁcação dela junto ao mercado, o registro de
marcas envolva a maior amplitude possível.
Especiﬁcações de marcas que já estejam
protegidas podem inviabilizar seu pedido, por
isso, é preciso garantir uma busca prévia eﬁciente
e completa.
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04. DIFERENÇAS ENTRE REGISTRO DE MARCAS E PATENTES

Apesar de haver semelhanças entre os processos,
os registros de marcas e o de patentes apresentam
funções práticas distintas.
No registro de marca, como vimos, o empreendedor ou a empresa busca a proteção do símbolo, do nome e
da imagem de seu produto. O registro de patente, porém, cobre a proteção da propriedade intelectual de
invenções. Isso envolve um tempo maior de conclusão do processo - geralmente, por volta de 14 anos. No
entanto, o registro de patente pode ser realizado por qualquer pessoa, seja física ou jurídica.
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Monitorar marcas, palavras-chave e processos está na base da
inteligência da informação do registro de marcas. Entretanto,
não basta somente executar o processo sem que a organização
empresarial esteja alinhada aos objetivos de proteção à marca.
As atividades de pesquisa e monitoramento, em todas as
etapas do processo de registro de marcas, são vitais. Além
disso, existem exigências no processo que devem ser
consideradas no pedido, como a documentação necessária,
que inclui:
- Cópia do Contrato Social ou da inscrição do Empresário
Individual (MEI, ME, Firma Individual).
- Número do CNPJ/MF (em caso de pessoa jurídica) ou RG,
CPF e comprovante de endereço (no caso de proﬁssionais
liberais).
- Logotipo (caso já exista).
- Relação dos produtos e serviços ligados à marca, que serão
protegidos junto ao seu registro.
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Em relação ao prazo, é importante, também, destacar o da
análise inicial por parte do INPI, de 1 a 2 anos no máximo. Em
posse dos documentos, é preciso:
- Emitir uma GRU a partir do site do INPI.
- Realizar um cadastro com login e senha no site do INPI.
- Selecionar o tipo de marca.
- Gerar a GRU e realizar seu pagamento.
- Após o pagamento comprovado, acessar o menu “Marcas”.
- Preencher dados, como logotipo padronizado, classe e
especiﬁcações.
- Protocolar e publicar o pedido de registro de marca.
O processo de registro de marca tem um valor-base oﬁcial de
R$ 1.100,00 em média. Micro e pequenas empresas se
enquadram na taxa de R$ 550,00 em média. É crucial, após o
pagamento da GRU, acompanhar o processo a partir do número
gerado. Essa vigilância pode ser feita manualmente ou de forma
automatizada, contratando serviços externos.
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Dados do INPI indicam que, no ano de 2018,
foram registradas 17.535 marcas no Brasil.

Considerando as mais de 200 mil solicitações feitas nesse ano, é um grande desaﬁo lidar com esse grande
volume de dados. Isso faz com que tarefas simples, como a busca por marca dentro do sistema do INPI, se
torne algo dispendioso e moroso em um processo manual.
Escritórios especializados no registo de marcas, por lidar com um volume cada vez maior de processos,
acabam tendo de enfrentar grandes ﬁlas de espera. De acordo com o INPI, o tempo para obter uma marca
registrada no Brasil pode chegar a até quatro anos.
Nesse contexto, o crescimento e a acessibilidade das plataformas digitais causa grande impacto nos
processos de marca. Atualmente, praticamente 99% dos registros são solicitados pela internet.
Dentre esses pedidos, microempreendedores individuas (MEIs) e micro e pequenas empresas representam
48% do total.
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A tendência é que a proteção de marcas ganhe cada vez
mais importância nesse mercado de alta competitividade.
Isso exige soluções que ofereçam maior agilidade para os
processos. Além disso, as empresas buscam maior controle
sobre o ﬂuxo de informações gerados durante o registro de
marcas.
Já sabemos que o processo do registro de marca se inicia
com uma consulta diretamente junto ao INPI. O banco de
dados no qual os pedidos de proteção de marca são
registrados é chamado de Manual de Marcas.
É possível realizar a operação manualmente. No entanto, em
muitos casos, essa busca poderá ser superﬁcial a ponto de
ignorar concorrentes que estão utilizando nomes ou
elementos semelhantes à sua marca. E mais: o processo de
gestão de marca não se resume somente à busca inicial.
Após o registro, é preciso monitorar consistentemente
possíveis casos colidentes com a marca.
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Semanalmente, o INPI publica uma nova RPI. Nela, é
possível acompanhar atualizações nos processos de
registro, o que faz com que as empresas possam
administrar melhor o processo de proteção à sua
propriedade intelectual e evitar maiores obstáculos. Para
facilitar esse processo, existem ferramentas que oferecem
uma busca automatizada a partir de palavras-chave.
Com um sistema de monitoramento inteligente, a
detentora da marca pode descobrir possíveis
semelhanças ou até mesmo marcas que já tenham
potencial de ser concretamente registradas.
Monitorar processos de registro de marcas se traduz, no
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longo prazo, em uma maior proteção de marca, otimizando
sua gestão. Softwares e aplicativos podem fazer com que a
fase de acompanhamento do processo traga notiﬁcações
da RPI relevantes ao registro. Isso pode ser realizado de
forma integrada, por SMS ou e-mail, mantendo o controle
do processo.
Adotar tecnologias para o registro de marcas permite,
ainda, que a assessoria jurídica possa focar em ações
estratégicas para a empresa com melhor desempenho.
Aﬁnal, o rastreamento de palavras e os processos que
possam colidir com a marca já estão sendo realizados de
forma automatizada. Assim, o setor pode se mobilizar de
forma ágil e sem comprometer funções de base para o
departamento jurídico.

21

06. COMO A TECNOLOGIA PODE AUXILIAR O REGISTRO DE MARCAS?

Um aspecto importante na implementação de uma nova
tecnologia para registro de marcas é sua personalização. É
fundamental que administradores, por exemplo, possam ter
controle sobre o registro e a manutenção das marcas. Para
que isso ocorra, é preciso que bases de marcas cadastradas
e monitoramentos de processos possam ser compartilhados
ou restringidos, de acordo com a necessidade dos setores
responsáveis.
Grupos como a ABPI (Associação Brasileira da Propriedade
Intelectual) reconhecem a importância do desenvolvimento
de tecnologias de proteção à propriedade intelectual. Assim
como os softwares que analisam e monitoram dados do
INPI, há também uma preocupação da associação em
permitir o acesso aos processos de proteção à propriedade
intelectual.
Dentro das Comissões de Estudo da ABPI, está a de
Softwares, Informática e Internet. Com um cadastro em seu
site, é possível ver relações e realizar buscas sobre registros
de patentes e propriedades intelectuais.
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7. Considerações finais
O processo de registro de marcas é fundamental
para os negócios. Somente depois de ele ser
consolidado que a empresa poderá se apresentar
adequadamente ao mercado e criar estratégias de
diferenciação e comunicação junto ao cliente e
aos demais stakeholders.
No entanto, sem o devido conhecimento ou apoio
de uma solução tecnológica, esse processo pode
se tornar falho ou ainda mais moroso,
comprometendo as operações do negócio.
Esperamos que este e-book tenha lhe ajudado a
compreender melhor o que é e os passos
essenciais para fazer o registro de sua marca.
Ficamos à disposição para outras dúvidas e para
ajudá-lo a dar mais esse passo em sua jornada!
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O que é o Siga Sua Marca?
O Siga Sua Marca é um software com Inteligência Artiﬁcial que identiﬁca possíveis colidências com a
marca que está sendo monitorada e acompanhamento dos despachos sobre pedidos em
andamento.
Ele permite que você mantenha a atenção ao processo 100% do tempo através de alertas enviados
por SMS ou e-mail.
Através do sistema, você poderá consultar a completa base de registros de marcas da INPI, através
de pesquisa preliminar de palavras-chave, ﬁltros por termos de classiﬁcação e monitoramento dos
pedidos em andamento e de palavras-chave especíﬁcas.
Para conhecer mais sobre o Siga Sua Marca, entre em contato conosco ou solicite uma
demonstração sem compromisso! Até lá!
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