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qual a importância ou potencial de
uma marca?
Por simples deﬁnição, considera-se como marca todo sinal distintivo (com uso permitido por lei) que visa identiﬁcar a origem de
um produto/serviço de outros idênticos ou semelhantes existentes no mercado, representando o principal elo entre determinado
negócio e seu público alvo.
A simples identiﬁcação de um produto/serviço, porém, muitas
vezes não é suﬁciente para se atingir todo potencial e importância que uma marca pode agregar a um negócio, pois há de se ter
em mente que uma marca bem pensada (desde a sua criação) é
capaz de elevar sua relevância e posicionamento no mercado no
qual estará inserida e, assim, garantir um grande passo para o
crescimento sustentável e orgânico de toda atividade empresarial.
Ao levar em consideração os cuidados levantados neste material
ainda no processo de criação e escolha de uma nova marca, não
só se evita o desperdício de tempo e dinheiro – no caso de agências contratadas para essa ﬁnalidade, ainda há o risco de desgaste com o cliente – como também aumenta as chances de se atingir o potencial descrito acima.
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Cuidados a serem tomados
durante o processo de
criação de uma marca
Uma etapa inicial utilizada no processo de criação de
marcas, seja por equipes de uma determinada empresa,
seja por consultorias contratadas para essa ﬁnalidade,
consiste em discutir todas as ideias e informações acerca
da marca que será lançada (processo conhecido como
brainstorm). Durante está etapa são levantadas questões
como:

1
2

O que a marca vai identiﬁcar?
Qual será o seu público alvo?

3

Qual mercado estará inserida?

4

Que percepção pretende passar ao
público consumidor?

5

Quem são meus concorrentes e quais
marcas eles usam?
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Diante das inúmeras respostas e informações que
poderão resultar do brainstorm, listamos a seguir
alguns cuidados a serem tomados para evitar a escolha de marcas que não sejam passiveis de uso (dentre as justiﬁcativas legais existentes), cuidados
estes que podem ser encarados pelo time de criação
como ótimos ﬁltros para seleção do sinal marcário:

Marcas Fracas (evocativas)
Durante o brainstorm é muito comum que os envolvidos comecem anotar palavras que tenham relação com o produto/serviço
a ser identiﬁcado pela marca e, a partir daí, inúmeras associações entre estas palavras são feitas na tentativa de chegar a um
sinal novo e criativo.

O cuidado a ser tomado aqui é justamente na utilização de palavras que evoquem ou descrevam direta ou indiretamente o
produto/serviço, evitando-se, assim, as chamadas MARCAS
FRACAS.
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Marcas Fracas (evocativas)
Por serem compostas de sinais comuns ao produto ou serviço a ser identiﬁcado, estas marcas possuem sua exclusividade mitigada, na medida em que são obrigadas a conviver com concorrentes que fazem uso de expressões semelhantes (pois, se o sinal é comum à atividade, todo mundo
pode usar).
Há, inclusive, uma proibição na Lei de Propriedade Industrial para registro de marcas compostas por sinais com caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo (art. 124, inciso VI), salvo de este sinal for revestido de suﬁciente forma distintiva.
A distintividade constitui um dos princípios basilares para
caracterização de um sinal como marca. É a partir do chamado "caráter distintivo" dos sinais marcários que o INPI
defere ou indefere um pedido de registro.

Exemplo de marca evocativa:
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DISTINTIVIDADE: O QUE ISSO QUER DIZER?
Quer dizer que, ainda que a marca escolhida seja composta
por um sinal comum, genérico ou meramente evocativo,
está marca poderá obter o registro desde que seja composta de outros elementos, principais ou secundários, que
sejam capazes de afastar a descrição direta do produto ou
serviço.

EVOCATIVAS / SUGESTIVAS - são as que, quando confrontadas, nos remetem às características do produto/serviço
identiﬁcado. Para ser passível de proteção aqui, é preciso
agregar mais elementos para afastar o máximo a relação
direta do sinal com o produto/serviço (passível de registro,
porém com exclusividade mitigada).

Muito embora as marcas evocativas sejam passíveis de registro, é preciso ter em mente que estes são os sinais que
mais mitigam o poder da exclusividade, fazendo com que
seus titulares sejam obrigados a conviver com marcas semelhantes no mercado.

ARBITRÁRIAS - são aquelas que não guardam nenhuma relação com o produto/serviço que visa identiﬁcar (além de
serem passiveis de registro, garantem mais exclusividade e
aumento de percepção do público consumidor);
Exemplo: Gol

Quanto maior o grau de distintividade, melhor! Eis os
graus de distintividade das marcas (do pior para o
melhor):

FANTASIOSAS - aqui estamos falando de um nível máximo
do poder de criação, pois são aquelas marcas formadas por
expressões que não possuem qualquer signiﬁcado próprio
(igual Arbitrárias, são passiveis de registro, garantem mais
exclusividade e aumento de percepção do público consumidor - percepção esta que pode ser tamanha que o produto/serviço começa a ser conhecido tão somente pela marca.
Lembra do Cotonete? Quer dizer, das hastes ﬂexíveis);
Exemplo: Osklen

NÃO DISTINTIVAS - marcas formadas por elementos nominativos e/ou ﬁgurativos que descrevem diretamente o produto/serviço identiﬁcado por ela (aqui, não há chances de registro). Exemplo: “Caipirinha” para identiﬁcar bebida.
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Marcas Gringas
Outro cuidado a ser tomado é o recorrente uso do mercado internacional como referência para criação de
novas marcas. Aqui tem que ter em mente que referência não é o mesmo que cópia.
Quando for se basear em algum concorrente sediado no
exterior, é importante ter um olhar muito criterioso (e
sincero) para que sua marca não seja uma cópia ou,
ainda, muito semelhante à deste concorrente.
Muito embora as marcas possuam proteção somente
em seu país de origem (princípio da territorialidade), a
legislação brasileira assegura aos titulares de marcas
notoriamente conhecidas (aquelas muito famosas em
seu ramo de atividade) a proteção em território nacional
independentemente de registro no país.

Além disso, em razão do Brasil fazer parte de alguns tratados
e convenções internacionais, neste caso, a Convenção
União de Paris, a lei estabelece que não poderá ser registrado como marca “sinal que o requerente evidentemente
não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo
titular seja sediado ou domiciliado em território nacional
ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que
assegure reciprocidade de tratamento (...)”.
Ainda que a hipótese acima dependa de manifestação do
titular da marca gringa, fugir de escolhas deste tipo ainda no
processo de criação certamente evita discussões (e gastos)
desnecessários no futuro.
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Marcas de Alto Renome
O reconhecimento de alto renome à uma marca é conferido
exclusivamente pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial – INPI no Brasil.
Este reconhecimento, para ﬁns de exclusividade, é o potencial máximo que sua marca pode atingir, isso porque,
ainda que a marca identiﬁque um serviço de fast food de
hamburgueres (sim, você já sabe a marca que estamos
usando de exemplo), sua proteção é conferida a todos os
ramos de atividade.

Exemplos de marcas de alto renome:

Logo, cuidado ao se basear nestas marcas durante o processos de criação, uma vez que, para ﬁns de infração, a
marca não precisa ser idêntica, basta a soma de algumas
semelhanças para que uma infração possa ser conﬁgurada
(como cores, fonte e disposição das letras, ﬁguras,
dentre outros).
Confira na íntegra a lista das marcas de alto renome no
Brasil: https://bit.ly/inpi-alto-renome
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Expressões de Propaganda
(Slogans/Taglines)
Durante o processo de criação de marcas, eventualmente são idealizadas aquelas frases curtas de efeito, fácil
de serem lembradas e que visam (normalmente) ﬁrmar o
propósito da marca ou atrair o consumidor, popularmente conhecidas como slogans e taglines.
Infelizmente, a Lei de Propriedade Industrial não permite
o registro como marca de expressões utilizadas unicamente como forma de propaganda, ou seja, como meio
de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto/serviço a ser identiﬁcado. Muito embora as vezes seja muito
difícil separar e diferenciar a marca do slogan/tagline,
para se evitar qualquer tipo de negativa na concessão de
uma marca é muito importante que, antes de serem submetidas à registro, expressões como estas sejam objeto
de análise por um especialista na área.

Ainda que não seja passível de registro como marca nos
termos da lei, isso não autoriza a utilização do slogan /
tagline criados por terceiros, tampouco de expressões
semelhantes que possam causar confusão, pois uma
conduta como essa é passível de caracterização como
prática de concorrência desleal.

Marcas compostas por números,
datas ou letras (isoladamente)
MINHA MARCA PODE SER COMPOSTA TÃO SOMENTE POR LETRAS, NÚMEROS OU POR UMA
DATA?
Pode, desde que agregue em sua composição outros elementos nominativos ou ﬁgurativos, a ﬁm de conferir mais
distintividade ao sinal escolhido.
Na linha do que falamos anteriormente, o caráter distintivo
das marcas é muito essencial para que um sinal seja, por lei,
considerado como passível de registro (para ﬁns de exclusividade) como marca. Com isso, busca-se evitar a apropriação exclusiva de sinais de uso comum (letra, número ou data, por
exemplo).
Desta forma, marcas compostas por números, datas ou letras (isoladamente) merecem uma criatividade e atenção especial, a ﬁm de
que atinjam sua capacidade distintiva e, assim, possam ser utilizadas de forma exclusiva por seus titulares.
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Cuidados prévios ao lançamento da marca
(análise de viabilidade de registro da marca)
FINALIZEI O PROCESSO DE CRIAÇÃO E TENHO UMA
(OU ALGUMAS) MARCA ESCOLHIDA, E AGORA?
POSSO SAIR USANDO?
Calma, ainda não!
Antes de divulgá-la ao mercado e iniciar o seu uso, é importante que seja realizada uma análise prévia de viabilidade de
registro do sinal escolhido como marca por um especialista
na área.
Muito embora qualquer um possa acessar o INPI e pesquisar
a existência de registros anteriores, para obter um resultado mais assertivo é de suma importância uma análise
mais detalhada, comumente realizada por softwares
especíﬁcos, que detectam conﬂitos em potencial utilizando diversas variações do sinal pretendido como marca,
tendo como base preﬁxos, suﬁxos, radicais e elementos
visuais que compõem o sinal escolhido.

Vale ressaltar que o INPI, ao realizar o exame de um pedido
de registro, considera não só os aspectos gráﬁco, fonético
e ideológico dos conjuntos que compõem as marcas, mas
também as classes de produtos/serviços e suas respectivas aﬁnidades (é bem comum nos depararmos com pedidos na NCL 42 (software como serviço) que foram indeferidos com base em anterioridades inseridas na NCL 09 (hardware e aparelhos tecnológicos), por exemplo) – vamos
explorar melhor a classiﬁcação das marcas mais à diante.
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Cuidados prévios ao lançamento da marca
(análise de viabilidade de registro da marca)
Além disso, para que seja uma análise mais assertiva e lhe
conﬁra mais segurança acerca da possibilidade de uso da
marca escolhida, é importante que a pesquisa seja ampliada para o âmbito da internet, ou seja, considerando uso da
marca pretendida como nome de domínio, perﬁl de redes
sociais e na internet em geral, pois só assim haverá mais
garantia da tão almejada exclusividade e unicidade do sinal
escolhido para identiﬁcar um produto/serviço.
Com base no resultado obtido nesta análise prévia de viabilidade, serão deﬁnidas as melhores estratégias para proteção de sua marca, considerando os formatos de apresentação aplicáveis, classiﬁcação de produtos/serviços e
sua respectiva especiﬁcação (que é a descrição do que a
marca irá identiﬁcar no mercado). Com isso, investimentos
desnecessários são evitados e as chances de concessão
do registro são consideravelmente maiores.

1

2
3
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Peculiaridades acerca do processo de
registro de marca
I. Formatos de apresentação de marca passíveis
de registro

2

Muitos acreditam que basta registrar o nome de uma marca
para que se tenha exclusividade sobre algum sinal, contudo, embora o registro do nome (marca nominativa) seja
muito importante, vale conhecer os outros formatos nos
quais as marcas podem ser protegidas no Brasil:

É a combinação de um nome com alguma imagem (logotipo). Este formado de apresentação confere a proteção ao conjunto como um todo, ou seja, nome + elemento ﬁgurativo

1

MARCA NOMATIVA

É aquela constituída apenas por palavras, sem qualquer imagem ou aspecto visual. A proteção se dá apenas
sobre a palavra utilizada.
Exemplo: SONY e AVON.

MARCA MISTA
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Peculiaridades acerca do processo de registro de marca

I. Formatos de apresentação de marca passíveis
de registro

3

Marca figurativa

É aquela marca constituída apenas por uma ﬁgura,
desenho ou símbolo, sem utilizar letras ou palavras.
Neste caso a proteção se dá apenas pela maneira de representação da ﬁgura.

4

Marca tridimensional

Embora muito pouco utilizada, nesta forma de apresentação de marca o que importa é o formato físico do
produto ou de uma embalagem (design), sendo muito
comum em marcas associadas a garrafas de bebidas e
embalagens de cosméticos.
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Peculiaridades acerca do processo
de registro de marca
A escolha correta dos formatos de apresentação a serem
protegidos decorre do resultado obtido no processo de
criação da marca, ou seja, serão analisados todos os elementos de identiﬁcação do produto/serviço desenvolvidos
pelo time de criação para se veriﬁcar os possíveis enquadramentos nos formatos listados na página anterior. Proteger a marca em todos os formatos de apresentação possíveis é fator essencial para ampliar o seu potencial de exclusividade e, consequentemente, sua relevância e posicionamento no mercado.
Dentre os formatos listados, o nominativo e misto (logotipo) são os mais comuns (e recomendados) de serem levados à registro, porém, como expusemos anteriormente, é
importante que esta decisão seja tomada de forma estratégica e tendo por base o histórico de pedidos e registros
de marcas já existentes na base do INPI (análise prévia de
viabilidade).
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Peculiaridades acerca do processo de registro de marca

II.

O que é a classiﬁcação das marcas?

Além da escolha do formato de apresentação a ser protegido, o titular de um novo pedido de registro de marca deverá
especiﬁcar quais produtos e/ou serviços serão identiﬁcados por sua marca, produtos/serviços estes que encontram-se listados em 45 classes diferentes (34 classes de
produto e 11 de serviço). Cada uma dessas classes relacionam-se a diferentes grupos de produtos/serviços, as quais
são majoritariamente separadas por tipos de aplicabilidade do produto e ramos de atividade.
Logo, é muito importante que seja realizada uma análise
minuciosa da classiﬁcação dos seus produtos e serviços,
evitando que sua marca seja requerida em classe que não
tem qualquer relação com o seu segmento.
Assim, se você atua no segmento de cosméticos e acaba
registrando sua marca em classe relacionada a produtos
farmacêuticos, não terá como se proteger de uma possível
violação de um concorrente que imitou seu sinal para co-

comercializar uma nova linha de maquiagens, por exemplo.
Do mesmo jeito, de nada adianta requerer o registro de sua
marca em dezenas de classes apenas por “precaução”,
pois isso somente o fará gastar tempo e dinheiro.
As classes dizem respeito a um princípio da lei que, salvo
exceções, autoriza a convivência de marcas idênticas e/ou
semelhantes em atividades diferentes (princípio da especialidade das marcas). Assim, é sempre importante ter em
mente os serviços/produtos que serão comercializados futuramente, a ﬁm de se aproveitar ao máximo da amplitude
da especiﬁcação em uma mesma classe quando depositar
o primeiro pedido de registro – mas cuidado aqui, pois
marcas registradas e não utilizadas para sua ﬁnalidade são
suscetíveis à extinção pela caducidade (o que já assunto
para outro material).

CONCLUSÃO

Cuidados na criação de marcas - 2020
Cuidado com marcas fracas, elas têm sua exclusividade mitigada e são obrigadas a conviver
com concorrentes que fazem uso de expressões semelhante. Fuja de expressões e termos de
uso comum à atividade na qual a marca será inserida, isso além de enfraquecer a marca, pode
impossibilitar a concessão de registro pelo INPI. Atenção com marcas internacionais que não
estejam presentes no Brasil, isso não quer dizer que estejam livres para uso. Faça uma análise
prévia de viabilidade de registro antes de lançar a marca escolhida no merca, isso afasta o risco
de indeferimento do registro e, mais que isso, violação a direitos de terceiros.
Como vimos, a adoção de determinadas precauções pelos envolvidos no processo de criação
de marca, poderá não só auxiliar na escolha de um novo sinal marcário de modo geral, como
também fazer com que esta escolha seja pautada por parâmetros legais que irão aumentar as
chances de viabilidade de registro do sinal escolhido, elevando, consequentemente, o potencial de exclusividade, relevância e alcance da nova marca no mercado no qual estará inserida.
Embora não seja uma prática muito comum aos times de criação, o envolvimento de um especialista na matéria é essencial tanto para assegurar que os cuidados listados anteriormente
estão sendo tomados (evitando-se gasto de tempo e energia com retrabalho), quanto para alinhar toda a estratégia de proteção em si, deﬁnindo-se em quais formatos, classes e, inclusive,
países a marca deverá ser submetida a registro para atingir o máximo potencial com esta proteção, potencial este que, posteriormente, dependerá de um trabalho de vigilância e monitoramento, mas isso já é assunto para outro material!
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