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1. TEMA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

2. SUBTEMA REGISTRO DE MARCAS 

3. CATEGORIA DE SERVIÇO “Acesso a Serviços de Terceiros” 

4. TIPO DE SERVIÇO / 

INSTRUMENTO 
“Acesso a Serviço Tecnológico” / Consultoria Tecnológica 

5. MODALIDADE Ambos 

6. PÚBLICO ALVO MEI, ME, EPP, Produtor Rural, Artesão 

7. SETOR INDICADO AGRONEGÓCIOS, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS 

8. MACROSEGMENTO  

09. DESCRIÇÃO 

OBJETIVO: 

O Registro de Marca tem como objetivo proteger o nome de um serviço ou produto, e/ou 

ainda um logotipo que o identifique. Pode ser protegido por Marca todo sinal distintivo 

cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de 

outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. A proteção intelectual por 

Registro de Marca é circunscrita ao território nacional. As marcas podem ser de: 

produto/serviço, de certificação, coletivas, e podem apresentar-se (aspecto visual): 

nominativa, figurativa, mista, tridimensional. O prazo de proteção é decênios renováveis 

sem limitação por iguais períodos. Restrita à registro em até 03 (três) classes. 

ETAPAS DO ATENDIMENTO: 

ETAPA 1 

a) Identificação da Classificação de Produtos ou Serviços – o Prestador de Serviço deverá 
ser capaz de identificar a(s) classificação(ões) de produto ou serviço correspondente à 
marca da Empresa Demandante segundo normas estabelecidas para o seu registro no 
INPI.  

b) Busca prévia – tem como objetivo identificar se terceiros já possuem registro similar 
ou idêntico a marca que se pretende registrar em território nacional. A busca é 
realizada pelo Prestador de Serviço, utilizando a base de dados do INPI ou outra base 
de dados de registro de marca internacional. Desta forma, é importante que a busca 
prévia detalhe a data da realização da busca, a(s) classificação(ões) de produto ou 
serviço e a base utilizada, e possa demostrar que realizou as buscas através de PrtSc 
(print) dos resultados de pelo menos uma base consultada. 

ETAPA 2 

c) Levantamento da documentação necessária para o registro – a documentação será 
solicitada pelo Prestador de Serviço ao Demandante (cliente) e inclui: i) dados do titular 
da marca, ii) logomarca conforme exigência do INPI, iii) procuração ao Prestador de 
Serviço, se for o caso, para poder depositar a marca no INPI quando o requerente não 
depositar o seu pedido pessoalmente. 

d) Cadastro do Demandante no sistema e-NPI – O cadastro é obrigatório para toda 
pessoa, física ou jurídica, que queira solicitar registro de Marca no INPI. O Prestador 
de Serviço poderá realizar o cadastro, mediante um LOGIN e SENHA fornecido pelo 
Demandante.  

e) Emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU – o Prestador de Serviço deverá 
emitir a(s) GRU(s) relacionado(s) ao(s) pedido(s) de registro de marca no INPI, e 
encaminhar ao Demandante para ser pago; 

f) Preenchimento do Requerimento – o pedido de registro de Marca pode ser efetuado 
em papel, porém a forma mais usual e recomendada é online, através do 
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DO INPI. O Prestador de Serviço será responsável pelo 
preenchimento, utilizando o LOGIN e SENHA do Demandante; 
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Geração do Protocolo de Registro de Marca – após preenchimento do Peticionamento 

Eletrônico no INPI, será gerado o(s) número(s) do(s) processo(s) administrativo(s).  A partir 

da data do registro, o Demandante terá uma “expectativa de direito” até que seja deferido 

seu processo junto ao INPI. 

ENTREGAS: 

1. Em caso de Inviabilidade do registro de Marca no INPI – O Prestador de Serviço deverá 
apresentar o resultado da Busca Prévia, conforme ficha técnica descrita acima, 
demostrando que não é possível registrar a Marca no INPI e receberá 35% do valor do 
serviço. 

Em caso de Viabilidade do registro de Marca no INPI – O relatório deverá conter: i) o 

resultado da Busca Prévia e da classificação de produto ou serviço, ii) o Número do 

Processo Administrativo do Registro de Marca, iii) anexo o Protocolo do Peticionamento 

Eletrônico contendo os dados do titular e a descrição dos documentos anexados no 

peticionamento. 

10. ARGUMENTO DE 

VENDA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

• Valor econômico agregado ao produto e à empresa na criação de uma marca única e 
atrativa; 

• Fidelização da clientela ao servir de referência no uso de um signo exclusivo vinculado 
à um produto ou serviço; 

• Maior atratividade e investimentos em publicidade e marketing; 

• Possibilidade de ampliar seu negócio através da exploração comercial do registro com 
outras empresas, podendo vender seu direito de exploração ou celebrar contratos de 
licença exclusivas ou não exclusivas, tais como franquias; 

• Proteção jurídica a criadores independentes;  

• Reserva de mercado por um período indeterminado, sujeito a pagamento de taxas de 
renovação da marca; 

• Impedir o uso de sinais semelhantes ou idênticos por parte de terceiros em território 
nacional; 

• Prova da seriedade dos gestores das empresas (startup, spinoff, MEI, EIRELI, micro, 
pequena, médias e grandes empresas) e na gestão da inovação; 

Garantir o direito de obter indenização pela utilização indevida de sua marca, além de 

incluir o valor de sua marca em seu capital social; 

PRÉ-REQUISITOS PARA O CLIENTE: 

• Qualquer pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil poderá solicitar o registro. No 
caso de estrangeiros, solicita-se representante legal brasileiro; 

• Não é apto para registro de Marca:  

o símbolos oficiais 

o o que for contra a moral, bons costumes, imagem, honra, etc.; 

o designação ou sigla de entidade ou órgão público. 

o caráter meramente descritivo do produto ou serviço; 

o sinal de propaganda/slogan; 

o nomes e pseudônimos de pessoas físicas; 
marca alheia registrada; 

11. ESTRUTURA E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

12. PREÇO MÁXIMO Conforme Tabela de Preços Sebraetec 
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13. RESPONSABILIDADE 

DA EMPRESA 

DEMANDANTE 

• Fornecer todas as documentações solicitadas ao Prestador de Serviço no prazo 
estipulado no contrato, com informações fidedignas; 

• Fornecer a marca do objeto de proteção, conforme exigências para seu registro no 
INPI; 

• Pagar a GRU, sendo uma por classe de registro quando for o caso; 

• Fornecer um LOGIN e SENHA para cadastro no INPI; 

• Se for o caso, autorizar a Prestadora de Serviço mediante Procuração específica para 
poder requerer o pedido de registro de Marca no INPI; 

• Aprovar o Relatório emitido pela Prestadora de Serviço; 

• Após realizada o registro, com o devido número de processo gerado pelo INPI, a 
empresa demandante deverá se responsabilizar pelo acompanhamento do pedido. O 
acompanhamento poderá ser realizado pela empresa demandante ou mediante 
contratação particular de serviços especializados em propriedade intelectual;  

• Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae;  
Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento 

14. RESPONSABILIDADE 

DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS 

Conforme contrato de prestação de serviços. 

15. PERFIL DESEJADO DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO 
Qualquer profissional com experiencia e conhecimento na proteção de direitos de 
propriedade industrial junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. 

16. PRÉ DIAGNÓSTICO  

17. OBSERVAÇÕES 

O serviço abrange registro de uma marca em até 03 (três) classes, podendo ser gerados 
até 03 (três) protocolos de registro. 
Não existe exame prioritário para pedidos de Registro de Marca no INPI. 
Não existe proteção de Marca internacional. O Registro de Marca é territorial, caso a 
Empresa Demandante desejar proteção em outro país, deverá contratar serviços 
particulares de empresas especializadas em propriedade intelectual com representação 
legal no país que pretende solicitar a proteção. 
É importante frisar que o serviço de Registro de Marca através do Sebraetec não cobre os 
seguintes custos e/ou serviços: 

• Elaboração da logomarca, nem sua adequação nos formatos exigidos pelo INPI; 

• Taxas administrativas relativas ao registro, tal como a GRU ou pagamento de correio 
em caso de registro em papel, fotocópias, entre outros; 

• Acompanhamento do processo de registro no INPI até o deferimento; 

• Geração das GRU relativas as taxas do primeiro decênio e de manutenção do registro; 
Cumprimento de exigências do INPI, anotações, defesa do registro frente a oposições de 
terceiros no INPI. 

 

 


