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APRESENTAÇÃO
Esta cartilha partiu do interesse em informar e conscientizar sobre a importância do registro de Marca ao empresário de Microempresa, Empresa
de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. Ao longo dos anos
houve grande evolução na identidade corporativa, incorporando temas de
identidade visual tanto da empresa quanto do produto, estendendo-se em
nível de definições legais nas formas de aplicação, cores e usos do design
da marca. A partir de então, a marca começou a ser considerado um dos
principais ativos intangíveis, proporcionando a base de uma vantagem
competitiva sustentável. Logo, a proteção legal desse ativo torna-se indispensável. A presente cartilha foi desenvolvida por professores e estudantes do Curso de Pós-Graduação em Ciências da Propriedade Intelectual
(PPGPI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), buscando o fácil entendimento, a fim de facilitar os procedimentos relativos ao Registro de
Marca a nível nacional.

Autores

Bom dia! Tudo bem?
Estas malhas são belíssimas.
A loja está de parabéns!
Gostei bastante desses modelos!

Que bom que você gostou!
As malhas são desenhadas e confeccionadas por nós mesmos, são
modelos exclusivos.
E, já estamos fornecendo para
outras lojas!
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Interessante!
Então, você é a proprietária
da loja?
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Sim.
Meu nome é Carla
e o seu?

O meu nome é Paula. Prazer em te
conhecer! Carla, realmente fiquei
encantada com os modelos e qualidade das suas malhas. Por curiosidade, você já registrou a exclusividade das suas malhas?

Eu tenho registro da
minha loja na Junta Comercial. Preciso registrar a marca das roupas?
A marca das roupas pode
conter o nome da minha
loja?

8

Sem sombra de dúvidas, e é essencial que você registre também
no INPI.

O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A marca registrada
no INPI tem abrangência nacional; enquanto que o registro na Junta Comercial tem abrangência apenas estadual.
Além disso, o registro da marca no
INPI pode cancelar o registro na Junta
Comercial.

Sim, mas esta é a única vantagem de registrar a
marca?
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Vou te explicar melhor! O registro da
marca garante ao seu titular o direito
de exploração comercial da marca, ou
seja, o direito de impedir que terceiros
imitem, reproduzam, importem, vendam
ou distribuam produtos com sua marca
sem sua autorização.

caixa

Ah, entendi! Então registramos
uma marca para evitar que alguém
tente impedir-nos de usá-la ou
para evitar que outros usem nossa
marca.
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Mas Paula se tiver algum problema
eu mudo a marca, e pronto!

Carla, você pode até mudar a
marca, mas terá prejuízos: mudar
os impressos, fachada, etc.... E o
pior, é que isso não evita que
você, ainda tenha que indenizar o
proprietário da outra empresa
pelo uso que fez da marca registrada.

Mas Paula, o nome da
minha empresa são as
iniciais do meu nome.
Então não preciso me
preocupar, certo?
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Negativo. Existem outras pessoas com o
mesmo nome e sobrenome; e nada
impede que tenha uma empresa no
mesmo ramo que o seu. Então é importante que você proteja sua marca antes
que outro o faça, e a impeça de usá-la.

caixa

!

?

Como assim Paula? Então se a empresa
atuar em outro ramo, logo pode ter a
mesma marca?
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Calma, vou te explicar! No INPI, as marcas são
registradas por classes que reúnem produtos ou
serviços com semelhanças. Então podemos ter a
marca “C&L” registrada para uma empresa na
classe de Móveis e para outra na classe de
Roupas, como seu caso.

caixa

Então se uma marca, mesmo
famosa, não tiver registro
para um determinado produto
ou serviço, posso registrá-la?

Há exceções, no caso de marcas de alto
renome, você não poderá registrar. Há
empresas cujas marcas são amplamente
conhecidas e prestigiadas no mercado, são
chamadas Marcas de Alto Renome e recebem uma proteção especial do INPI para
evitar que o consumidor as confunda.
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Ah, entendi! Imagine ter uma Farmácia SADIA? Certamente
todos pensariam que tem vínculo com a SADIA S/A. E uma
lanchonete KIBON? Confecções HONDA? Hahaha
Paula estou gostando de saber sobre registro de marca, mas
penso que custa caro registrar?

caixa

Existe “prazo de validade” de um registro
de marca?.
É um investimento baixo, comparado ao risco de
poder ser impedido de usá-la e o agravo de ser processado e ter que pagar uma indenização.
Além de que para microempresas, entidades sem
fins lucrativos e pessoas físicas, há redução de
várias taxas.
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O registro de marca é concedido
por períodos de dez anos e pode
ser renovado indefinidamente.

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.

Paula como faço para realizar o
registro de marca? Vou providenciar logo meu registro
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Inicialmente é necessário efetuar uma
busca de anterioridade para verificar a
existência de marcas iguais no INPI que
eventualmente possam impedir o registro.

Existe alguma lei específica que
regulamenta o registro de marca?

Existe sim, a Lei de Propriedade Industrial (lei 9.279). É
de suma importância que você
a conheça antes de solicitar o
registro. Além de saber sobre
classificações e formas de
apresentação, por exemplo.
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Não me deixe curiosa! A
minha marca enquadra-se
em qual classificação?

Quanto às formas gráficas de apresentação, a marca da sua loja e dos produtos é considerada marca mista, porque é
constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos. E quanto
a sua natureza, é classificada como
marca de produto e de serviço.
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caixa

Nossa! Quanta informação Paula. Acho
melhor anotar.

Quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como:
-Marca de produto é aquela usada para distinguir produto
de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem
diversa.
-Marca de serviço é aquela usada para distinguir serviço
de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem
diversa.
-Marca coletiva: identifica produtos ou serviços feitos
por membros de uma determinada entidade coletiva (associação, cooperativa, sindicato, entre outros).
-Marca de certificação: Esta marca indica que os produtos ou serviços são certificados pelo titular da marca
quanto a sua origem, modo de fabricação, qualidade e
outras características.
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No que se refere às formas gráficas de apresentação,
as marcas podem ser classificadas
- Nominativa: é aquela formada por palavras, neologismos e combinações de letras e números.
- Figurativa: constituída por desenho, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, e palavras compostas por letras de alfabetos
como hebraico, cirílico, árabe, etc.
- Mista: combina imagem e palavra.
- Tridimensional: pode ser considerada marca tridimensional a forma de um produto, quando é capaz de
distingui-lo de outros produtos semelhantes.
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Paula você me convenceu vou
agora mesmo fazer o registro da
minha marca.

Rsrsrs... Vá lá, quanto antes
você registrar melhor, e não se
esquece de fazer a busca de
anterioridade.

20

Moda Fit
ness e Ca
sual
Pode deixar Paula! Não vou
esquecer, anotei tudo aqui
em meu bloco de notas

FIM
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