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APRESENTAÇÃO

A Agência IFMA de Inovação (AGIFMA) é o órgão com atribuições inerentes ao
Núcleo de Inovação Tecnológica do IFMA e, no organograma da instituição, encontra-se
vinculado à Pró- Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação como Agência IFMA
de Inovação. A AGIFMA é responsável pela gestão da propriedade intelectual (patentes,
marcas, registro de programas de computador, etc.), fomento às atividades de inovação e
desenvolvimento tecnológico e viabilização de parcerias entre os pesquisadores e
empresas para execução de projetos de inovação. O objetivo dessa cartilha é apresentar
de forma simplificada o processo de Registro de uma Marca, de modo a facilitar o
entendimento de conceitos básicos, características e regras específicas para um depósito
de uma marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Como referências
para essa a elaboração deste material foram empregados: Lei nº 9.279/1996 (Lei da
Propriedade Industrial – LPI) instruções normativas e resoluções vigentes no INPI, o
Manual para depositantes de patentes (Diretoria de Patentes – DIRPA) e consultas em
outros manuais e livros referentes ao tema proposto. Ao final da cartilha foi elaborado
uma lista de perguntas frequentes para melhor entendimento do leitor.

Equipe da AGIFMA
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1 O QUE É UMA MARCA?

A marca é, basicamente, um sinal usado para fazer a distinção entre os produtos
ou serviços oferecidos por uma empresa e aqueles oferecidos por outra empresa. Esta é
uma definição muito simplificada, mas que permite explicar essencialmente o que é uma
marca.
De acordo com a legislação1, são consideradas marcas quaisquer palavras,
expressões ou letras com caráter distintivo, números, desenhos, imagens, formas, cores,
logomarcas, rótulos ou combinações usadas para identificar os produtos ou serviços de
uma empresa.
Um número cada vez maior de países vem permitindo o registro de marcas tidas
como não-tradicionais, como formatos ou embalagens de produtos, sinais auditivos
(sons), ou olfativos (odores) dentre outros símbolos que não são normalmente aceitos
para a obtenção do registro proprietário.

2 PARA QUE SERVEM AS MARCAS?

A função principal da marca é facilitar a identificação, por parte do consumidor,
de um produto ou serviço disponibilizado por uma determinada empresa, para que assim
esse se diferencie dos demais produtos ou serviços idênticos ou semelhantes,
principalmente, de concorrentes.
Consumidores satisfeitos com um determinado produto tendem a voltar a comprálo ou a usá-lo. E para que isso seja possível, é necessário que eles sejam capazes de
diferenciar produtos, o que pode se dar por meio da utilização de sinais distintivos.
As marcas possuem, assim, uma função essencial nas estratégias empresariais e
publicitárias, já que possibilitam a distinção dos seus produtos, e consequentemente,

1

Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm)>. LEI Nº 9.609 (Lei da Propriedade
Industrial). Acesso em: 28. mar.2020.
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assistem na identificação das empresas que fabricam ou prestam serviços em um mercado,
contribuindo, dessa maneira, para a definição da imagem e para a confiabilidade dos
produtos e serviços prestados no mercado.
A confiança é a base para a determinação de uma clientela e para o fortalecimento
da reputação de uma empresa, pois evidencia a imagem e o renome no mercado. É comum
que os consumidores criem laços afetivos com algumas marcas, já que eles esperam
encontrar um conjunto de qualidades ou características nos produtos representados por
essas.

3 MARCAS – CARACTERÍSTICAS 05

Pela legislação brasileira, são passíveis de registro como marca, todos os sinais
distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme
disposto no art. 122 da Lei 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial).
ཙ Nominativa: é aquela formada por palavras, neologismos e combinações de letras e
números;

Fonte:: SAMSUNG(2020).
ཙ 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;

Fonte: REDE GLOBO (2020).
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ཙ Mista: combina imagem e palavra;

Fonte: McDonald’s (2020)
ཙ Tridimensional: pode ser considerada marca tridimensional a forma de um produto,
quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes.

Fonte: Coca-cola (2020)
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IMPORTANTE!

Apesar da maioria dos empresários estarem conscientes da importância do uso de
marcas para diferenciar os seus produtos daqueles disponibilizados pela concorrência,
nem todos se dão conta da importância de obter esta proteção através do registro no INPI.
O registro, segundo a legislação brasileira aplicável, outorga à empresa titular o
direito exclusivo de impedir que terceiros comercializem produtos idênticos ou
semelhantes com uma marca igual ou semelhante a ponto de causar confusão entre os
consumidores.
Se for o caso, uma marca registrada gozando de boa reputação junto aos
consumidores pode também ser utilizada para a captação de recursos junto às instituições
de crédito, que estão cada vez mais conscientes da importância e valor das marcas no
sucesso comercial.
Sem o registro da marca, o investimento realizado na adoção de uma marca no
mercado pode ser em vão, já que as empresas concorrentes podem usar sinal idêntico ou
semelhante para identificar os mesmos produtos ou serviços.
Caso um concorrente adote uma marca semelhante ou idêntica, os consumidores
podem se confundir e comprar os produtos de uma acreditando ser de procedência da
outra. Isso não só dificulta a venda de produtos, como também pode prejudicar a imagem
e a reputação das empresas no mercado, especialmente, caso os produtos do concorrente
forem de qualidade inferior.
Devido ao valor das marcas e à função crucial que elas podem exercer para a
definição do sucesso de um produto ou serviço, é imprescindível certificar-se de que elas
estejam registradas nos mercados de atuação de sua empresa. Além disso, uma marca
registrada pode ser licenciada a outras empresas, garantindo assim uma receita
suplementar para o seu negócio, ou pode ainda ser a base para instalação de uma Rede de
Franquia ou o processo inicial para o investimento na distribuição do produto.
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4 QUANTO TEMPO LEVA PARA REGISTRAR UMA MARCA?
O tempo necessário para que uma marca seja registrada leva entre 1 a 3 anos. Essa
variação no prazo de registro deve-se, entre outros fatores, ao fato do órgão público de
concessão de registro de marcas conduzir um exame quanto ao mérito. Recomendamos,
por isso, que você solicite o registro da marca com bastante antecedência, garantindo,
assim, que a marca esteja, pelo menos, depositada no momento em que você comece a
comercializar e divulgar os produtos relacionados à mesma.

5 POR QUANTO TEMPO SUA MARCA REGISTRADA É PROTEGIDA?
As marcas registradas são protegidas pelo período de 10 anos a contar da data de
concessão de registro. Este pode ser renovado indefinidamente (geralmente por períodos
iguais e consecutivos de 10 anos), desde que as taxas de renovação sejam pagas em tempo
hábil. É importante deixar alguém na sua empresa encarregado do controle de prorrogação
do registro da marca.

6 NATUREZA DAS MARCAS
De acordo com seu uso no mercado, as marcas se diferenciam por sua natureza,
conforme estabelecido no art. 123 da LPI2.
6.1 Marca de Produto ou Serviço
As marcas de PRODUTOS e de SERVIÇOS são utilizadas para identificar,
conforme o caso, produtos e serviços provenientes de uma fonte comercial, e diferenciálos dos demais idênticos ou assemelhados, que provenham de outras fontes.

Fonte: Nestlé (2020).
2

Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm)>. LEI Nº 9.609 (Lei da Propriedade
Industrial). Acesso em: 18. mar.2020.
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6.2 Marca Coletiva
As marcas, tipicamente, identificam empresas individuais como sendo a origem
dos produtos e serviços designados. Contudo, alguns países, incluindo o Brasil, permitem
o registro de marcas coletivas, as quais são usadas para identificar os produtos e/ou
serviços provenientes dos membros de uma determinada entidade, e de certificação, as
quais demonstram que os produtos e/ou serviços em que a marca se encontra aposta
obedecem a padrões identificáveis e verificáveis.
Uma MARCA COLETIVA, portanto, distingue os produtos ou serviços dos
membros de uma associação daqueles produtos ou serviços de origem diversa. Essa
natureza de marca só pode ser registrada por entidades jurídicas representativas de
coletividade, e sua utilização está sujeita a um regulamento de utilização, que deve constar
do pedido de registro da marca, ou ser protocolado em até 60 (sessenta) dias desse
depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Uma empresa que usa uma
marca coletiva pode, também, usar sua própria marca, desde que o regulamento de
utilização assim o permita. Por exemplo, em uma associação de arquitetos ou
engenheiros, um membro poderá usar o logotipo da associação em conjunto com o
logotipo de seu negócio particular.

Fonte: Portal Embrapa (2020).

6.3 Marca de Certificação

Uma MARCA DE CERTIFICAÇÃO é uma marca que indica que os produtos
e serviços assinalados pela mesma são certificados pelo titular da marca, em relação à
origem, modo de fabricação dos produtos, qualidade e outras características. A marca de
certificação poderá somente ser utilizada de acordo com os padrões definidos nos autos
9

do processo, os quais serão atestados através de medidas de controle estabelecidas pelo
titular do registro da marca. Tais características e medidas de controle devem ser anexadas
ao pedido de registro na data de depósito ou em até 60 dias deste ato, sob pena de
arquivamento definitivo do pedido. É importante que não se confunda o uso de marcas
desta natureza com o uso de selos de qualidade oficiais, que garantem a conformidade de
um produto ou serviço com padrões mínimos estabelecidos por normas legais e
verificados por órgãos oficiais, como o Selo de Inspeção Federal (S.I.F.).

Fonte: INMETRO (2020).

7 COMO É FEITO O DEPÓSITO NO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
- IFMA E NO INPI?

O depósito do registro de marca é feito mediante encaminhamento de processo à
Agência IFMA de Inovação (AGIFMA), setor responsável pelo registro e gestão das
propriedades intelectuais provenientes dos servidores do IFMA (patentes, marcas,
registro de programas de computador, etc.). Iniciado o processo, o setor faz a prática
obrigatória da Busca de anterioridade, com o intuito de certificar que a marca a ser
registrada não está copiando outra concorrente.
Verificada a disponibilidade da marca para o registro, é encaminhado para o
Departamento de Orçamento e Finanças (DEOF) a GRU para pagamento. Mediante o
pagamento, solicitamos o registro da marca através de peticionamento eletrônico pelo site
do INPI (www.inpi.gov.br).
A seguir, podemos observar o fluxograma resumido do processamento de um
pedido de registro na AGIFMA O andamento do pedido de registro pode ser

10

acompanhado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), publicada semanalmente no
site do INPI.

Fonte: AGIFMA
Feito o protocolo do Registro da marca no INPI, outro processo é iniciado para a
finalização do pedido. A primeira etapa se inicia com o depósito do pedido de registro,
pelo próprio interessado por ele constituído(s), através de formulário eletrônico. Da
análise dos aspectos formais do pedido de registro, surge o primeiro ato do INPI,
publicado na RPI. Caso este depósito não esteja de acordo com os aspectos formais
estabelecidos no manual do usuário, será formulada exigência visando à correção da
inconformidade. Esta exigência deve ser cumprida em até 05 (cinco) dias, sob pena de o
pedido ser considerado inexistente.
Com a correção de todos os aspectos formais, com ou sem a necessidade de
cumprimento de exigência, o pedido é publicado na RPI para a manifestação de terceiros,
legitimamente interessados, que desejem contestar o pedido de registro, por meio de
petição de oposição, em até 60 dias desta publicação. Neste caso, o requerente (IFMA)
terá 60 dias da comunicação da oposição para apresentar contestação, sob a forma de
manifestação.
11

Em seguida, com apresentação ou não de oposição, o sinal em exame terá sua
registrabilidade examinada pelo INPI, que decidirá pelo deferimento ou indeferimento do
pedido, com base nas proibições estabelecidas pela Lei da Propriedade Industrial. Antes
desta decisão, em alguns casos, o Instituto pode formular exigência ao pedido, para
dirimir quaisquer dúvidas quanto a aspectos necessários ao pedido em exame. Em outros
casos, o Instituto pode optar pelo sobrestamento do exame, até a decisão final de outras
circunstâncias relevantes ao exame do pedido, como, por exemplo, a decisão final sobre
a registrabilidade de um sinal similar depositado em data anterior.
Em caso de deferimento do pedido pelo INPI, abre-se prazo para o recolhimento da taxa
final (60 dias de prazo ordinário, mais 30 dias de prazo extraordinário – art. 162 da LPI),
sempre contado da data da publicação na RPI, relativo à expedição do certificado de
registro e proteção decenal. Assim, após a concessão do registro, o titular da marca está
apto a exercer todos os direitos previstos aos titulares de marcas, durante a vigência de
seu registro, válida por 10 (dez) anos, e renovável por períodos idênticos. Em caso de não
recolhimento das taxas, o pedido é definitivamente arquivado.
A seguir, podemos observar o fluxograma resumido do processamento de um
pedido de registro no INPI. O andamento do pedido de registro pode ser acompanhado na
Revista da Propriedade Industrial (RPI), publicada semanalmente no site do INPI.

12

Fonte: Adaptado do Curso DL 101P BR (2020).
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8 BENEFÍCIOS DAS MARCAS
ཙ possibilitam que os consumidores diferenciem produtos ou serviços semelhantes;
ཙ permitem que as empresas destaquem seus produtos ou serviços no mercado;

ཙ são importantes para a comercialização e a base para a fixação da imagem e
reputação de uma linha de produtos e serviços no mercado;

ཙ podem ser licenciadas e fornecem uma fonte direta de renda através dos
“royalties”;

ཙ são elementos fundamentais nos contratos de franquia e licenciamento de marcas;

ཙ podem ser um ativo comercial de valor;

ཙ incentivam os empresários a investirem na manutenção ou no aprimoramento da
qualidade dos seus produtos;

ཙ podem ser úteis para a obtenção de financiamentos e captação de recursos.
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