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Introdução:

Neste e-book reunimos algumas das 
maiores dúvidas sobre registros para 
respondê-las de forma prática e objetiva. 
Será que há limites para o que pode ou 
não ser registrado? Será que um 
e-commerce precisa mesmo de registro?

Apenas o pedido de registro de uma 
marca não garante sua proteção. É 
preciso assegurar que todo o processo 
foi feito corretamente e acompanhá-lo 
para evitar imprevistos. Por isso é 
importante contar com a experiência 
especializada da Crimark.

Con�ra os conteúdos! E continue 
acompanhando nossos textos do blog 
em www.crimark.com.br
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O logo também precisa ser registrado 
para estar protegido. Ele é o desenho, 
símbolo ou ícone que representa a forma 
grá�ca da marca. Lembre-se: dono da 
marca é sempre quem registra primeiro! 
Essa lógica também vale quando 
estamos falando dos logostipos – ou 
marcas �gurativas.
Por isso, se você investiu em um logotipo 
lindo para seu negócio, não corra o risco 
de perder o direito ao uso por falta de 
registro. É indispensável que seja 
realizado o Registro de Marca junto ao 
INPI, o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial.

2 Como proteger
meu logotipo?
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Isso vai depender do tipo da sua marca. 
O registro de marca pode ser feito tanto 
em conjunto quanto separadamente – 
nome da marca e logotipo.

• Nominativas (só nome)

• Figurativas (só logotipo)

• Mistas (nome e logotipo)

• Tridimensionais (embalagens, por exemplo)

Para saber qual a melhor opção para o seu 
caso o melhor é contar com especialistas. 
Assim, você garante o mais importante, que é 
proteger seu patrimônio e evitar imprevistos, 
prejuízos �nanceiros e perda do direito de uso 
da marca.

Preciso fazer um registro separado 
para marca e para logotipo?

Existem quatro tipos
de marcas:

05



Marca é tudo aquilo que identi�ca um produto ou 
serviço de determinada empresa ou mesmo de 
uma pessoa física. A marca pode ser um nome, 
um símbolo, ambos ou até mesmo o formato de 
um produto (como no caso de uma embalagem).
Marcas que possuem slogans têm sua identidade 
reforçada através de uma frase que sumariza 
seus serviços ou produtos. Porém, o slogan é 
uma ação promocional e, segundo a Lei da 
Propriedade Industrial, os sinais ou expressões 
de propaganda não podem ser registrados como 
marca.

3 Posso registrar um slogan?
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Ainda que não possa ser registrado como 
marca, o slogan pode ser protegido 
porque a cópia de propaganda também é 
proibida por lei. Algumas maneiras de 
resguardar o direito ao uso do seu slogan 
são:

• Registrando os direitos autorais na 
Biblioteca Nacional;
• “Registrando” seu slogan na ABP – 
Associação Brasileira de Propaganda – 
por meio de solicitação. Esse é um 
procedimento informal para registro de 
expressões de propaganda;
• Possuir algum documento com fé 
pública que comprove a autoria do 
Slogan.

Estes tipos de registros protegem a autoria e 
os conceitos da propaganda, assim como de 
campanhas publicitárias, impedindo que sejam 
copiados.

Então, como evitar que
meu slogan seja copiado?
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A resposta é sim: segundo a Lei de Propriedade 
Industrial, pode solicitar o registro de marca qualquer 
pessoa cadastrada como Física ou Jurídica, com 
nacionalidade brasileira ou estrangeira.
O titular da marca precisa comprovar que exerce sua 
atividade de maneira lícita para que a solicitação seja 
considerada, respeitando toda a legislação do país.
As empresas devem solicitar a proteção de suas 
marcas para o seguimento compatível com o objetivo 
social previsto no contrato social da empresa.
Para pedidos de registro de marca feitos por 
empreendedores individuais e prestadores de serviços 
autônomos, este deve ser realizado junto ao Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com 
comprovação de exercício da atividade pleiteada no 
pedido.
Para saber mais sobre os documentos necessários, 
prazos e não �car com dúvidas no processo, conte 
com a Crimark para realizar e acompanhar sua 
solicitação de registro de marca.

4 Posso registrar uma marca sem CNPJ?



Então você registrou sua marca com a 
Crimark, fez tudo certinho, tem nome e 
logotipo e escolheu a cor ideal para 
representar o negócio. Agora você se 
questiona: é possível registar somente a cor 
de forma exclusiva?

No Brasil não é permitido o registro de cores 
de maneira isolada. Isso signi�ca que SIM, 
você pode registrar sua cor, porém NÃO, ela 
não pode ser desvinculada da sua marca – 
elemento nominativo.

5 Posso registrar uma cor?
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A lei permite apenas o registro de cores 
combinadas ou dispostas de forma 
peculiar e distintiva. O registro deve ser 
feito unindo a forma, a posição ou a 
combinação das cores no produto, ou 
seja, em conjunto. Assim, uma marca 
pode registrar, por exemplo, uma faixa 
combinando duas cores que está 
caracterizando um determinado produto.

Outro ponto de atenção: para que uma 
marca seja protegida com cores, é 
aconselhável que as cores escolhidas 
não sejam consideradas comuns no seu 
ramo de atividade. Se o seu ramo é 
tecnologia e você deseja registrar um tom 
de azul parecido ao já existente de vários 
sites ou se trabalha com alimentação e 
sua marca é vermelha e amarela, saiba 
que tais cores são totalmente comuns em 
tais segmentos - e a proteção da marca 
com cor acaba sendo irrelevante.
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Uma marca registrada é um bem valioso e, em 
um mundo cada vez mais conectado, essa 
máxima não é diferente para o online. Algumas 
das marcas mais valiosas do mundo, inclusive, 
são exclusivas do meio digital, como o Google 
e a Amazon.

O e-commerce só aumenta a cada dia e ter 
uma marca forte no comércio eletrônico é 
essencial para diferenciá-la da concorrência e 
transmitir credibilidade e qualidade.

Para isso é preciso pensar não apenas no 
nome, mas também no domínio do site e no 
logotipo. O conjunto precisa ser forte e se 
desatacar no segmento – mas de nada adianta 
grandes ideias se elas não forem registradas 
corretamente.

6 Preciso registrar um 
e-commerce?



A loja virtual passa por uma legalização 
contábil como uma empresa. Após essa 
etapa o registro de marca deve ser 
realizado.

Entretanto, quando falamos de mercado 
online, além da marca é necessário 
registrar o domínio do site. Isso garante a 
manutenção do endereço, autonomia 
sobre o conteúdo publicado e 
exclusividade de uso – para que nenhuma 
outra empresa utilize seu nome.

Além do já citado uso exclusivo da 
marca, o registro realizado corretamente 
garante a expansão da marca, evita 
cópias, gera lucro e confere notoriedade 
ao seu nome no mercado. Também é 
possível crescer com franquias e até 
mesmo despertar o interesse de 
investidores.

A marca é o bem mais precioso da sua 
empresa e precisa ser protegido, tanto no 
mundo of�ine como no online. Registrar 
sua marca com a Crimark torna o 
processo mais tranquilo, seguro, 
econômico e con�ável!
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Quais as etapas? Quais os benefícios?
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