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Introdução

Com a pandemia, muitas marcas migraram 
seus negócios para o ambiente virtual. 
Passaram a ter delivery e lojas virtuais, por 
exemplo. Mas será que esses serviços 
também precisam ser registrados?

Seja no virtual ou no of�ine, registrar sua 
marca é garantir a segurança e a proteção 
do seu patrimônio. Este processo não 
precisa ser difícil, burocrático e estressante, 
para isso você pode contar com a Crimark: 
com o apoio e acompanhamento dos 
nossos especialistas, sua marca estará 
registrada e em boas mãos.

Con�ra neste e-book os 5 passos 
essenciais para registrar com segurança e 
e�ciência sua marca no mundo digital.
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Com a pandemia, muitas marcas migraram 
seus negócios para o ambiente virtual. 
Passaram a ter delivery e lojas virtuais, por 
exemplo. Mas será que esses serviços 
também precisam ser registrados?

Seja no virtual ou no of�ine, registrar sua 
marca é garantir a segurança e a proteção 
do seu patrimônio. Este processo não 
precisa ser difícil, burocrático e estressante, 
para isso você pode contar com a Crimark: 
com o apoio e acompanhamento dos 
nossos especialistas, sua marca estará 
registrada e em boas mãos.

Con�ra neste e-book os 5 passos 
essenciais para registrar com segurança e 
e�ciência sua marca no mundo digital.
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O primeiro passo para o registro é veri�car a 
existência de algo que possa impedir a sua 
ação. Isso pode acontecer se já existirem 
marcas similares, travando, assim, o processo.

A Crimark inicia o procedimento da proteção 
da marca através de busca de anterioridades 
utilizando de softwares e ferramentas para 
uma proteção precisa.

Solicite a consulta prévia de sua marca 
gratuitamente.

Por onde começar?
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Na hora de abrir sua empresa, é imprescindível 
que sua marca seja original, pois qualquer 
outro negócio que já tenha feito previamente a 
solicitação de proteção desta marca pode 
contestar o uso ou registro do seu nome. Por 
outro lado, ter uma marca única faz com que 
não ocorra o risco de seu consumidor 
confundir ou relacionar sua marca com outra já 
existente. Selecionando o nome adequado e 
fazendo previamente as pesquisas necessárias 
para constatar a ausência de outra marca 
idêntica, podem te livrar do desperdício de 
tempo e dinheiro, além do retrabalho.

Como saber se sua marca já 
existe ao abrir um negócio?
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Após isto é essencial a checagem do nome 
junto ao INPI.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
– INPI é uma autarquia federal brasileira 
responsável pelo registro e concessão de 
marcas e patentes. Para identi�car legalmente 
a existência de uma marca o instituto 
disponibiliza sua base de marcas para 
consultas públicas.

Vale lembrar que a pesquisa no instituto deve 
ser minuciosa com variadas combinações, 
teste formas abreviadas, por extenso e 
pre�xos.

Evite possíveis transtornos!
Analise o cenário com uma visão mais 
abrangente sobre o mercado, faça pesquisas 
nas mídias sociais e no Google com o nome 
selecionado. Desta forma é possível conhecer 
empresas com o mesmo nome e possíveis 
concorrentes.
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Deliverys, aplicativos, lojas virtuais, cursos 
online... tudo isso passou a fazer parte do dia 
a dia de cada vez mais pessoas. Será que 
estes tipos de produtos e serviços online 
também precisam ser registrados?

Saiba as vantagens de registrar a Marca de 
sua loja virtual:

• Direito ao uso exclusivo da marca;
• Prevenção a cópias, plágios e usos 
indevidos da sua marca;

• Transmite maior segurança ao consumidor;

• Solidi�ca a reputação no mercado;

• Maior credibilidade com fornecedores;

• Respeito à Lei de Propriedade Industrial 
(9279/96) e à Lei do E-Commerce (Decreto 
Federal nº 7.962/2013)que sejam copiados.

3 Quais as vantagens de registrar a 
marca de uma loja virtual?

A resposta é: SIM!
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A LGDP, Lei Geral de Proteção de Dados, nº 
37.709, foi sancionada em agosto de 2018 e 
as punições e multas previstas serão aplicadas 
a partir de agosto de 2021.

Inspirada na GDPR da União Europeia, foi 
criada com o objetivo de proteger os dados 
pessoais de todo cidadão que esteja em 
território brasileiro e afeta os principais setores 
da empresa, como �nanceiro, RH, comecial e 
marketing.

Sua supervisão será feita pela ANDP, 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 
exigindo que as empresas tenham um maior 
cuidado com a captação, armazenamento, 
compartilhamento e utilização de informações 
pessoais.

Seu descumprimento será penalizado com 
uma multa de até 50 milhões de reais ou até 
2% do faturamento do ano anterior a multa. A 
nova lei traz a necessidade competitiva para 
que as empresas continuem a ter relevância no 
mercado, uma vez que o posicionamento da 
concorrência passa a incluir, também, no que 
se refere à privacidade de dados pessoais.

Com a LGDP, o cidadão tem o direito à 
proteção dos seus dados pessoais e a 
controlar quais dados circulam a seu respeito 
e com qual �nalidade, podendo acessar ou 
pedir a exclusão de suas informações do 
banco de dados a qualquer momento.

4 Lei Geral de Proteção de Dados:
como ela impacta sua empresa
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Os �uxos de operação de dados precisarão 
ser mais cuidadosos e transparentes, 
passando a coletar o mínimo de informação 
possível, apenas aquelas realmente 
necessárias.

Uma sugestão dada pelo governo é a criação 
de um comitê denominado Cultura da 
Privacidade, com a união de gestores dos 
setores da empresa.

A prospecção de clientes também sofrerá 
mudanças, uma vez que o envio de e-mails 
automáticos, por exemplo, só deverá ser feito 
com autorização prévia. Listas de leads 
compradas não serão mais uma opção prática.

O que muda com a LGDP?
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1. Finalidade: o titular dos dados deve ser informado explicitamente em relação aos motivos da 
captação de todas as informações de maneira legítima, clara e totalmente compreensível.

2. Adequação: os dados coletados devem ser compatíveis com a �nalidade da empresa.

3. Necessidade do tratamento: limita o uso de dados para apenas aqueles essenciais para alcançar 
a �nalidade inicial. As empresas são responsáveis pelo que coletam.

4. Acesso livre: o titular dos dados tem o direito de consultar gratuitamente todos os dados que 
uma empresa detenha e pode solicitar a qualquer momento a retirada ou substituição de suas 
informações do banco de dados.

5. Qualidade dos dados: as empresas devem garantir informações atualizadas, claras e respeitar o 
acordo feito no momento da coleta.

É criado, então, um cenário de segurança jurídica, com padronização de normas e práticas. Segue 

abaixo os 10 princípios e bases legais criados para dar suporte à lei e guiar o comportamento das 

empresas em relação ao tratamento de informações.

10 Princípios da Lei Geral de Proteção de Dados
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1. Finalidade: o titular dos dados deve ser informado explicitamente em relação aos motivos da 
captação de todas as informações de maneira legítima, clara e totalmente compreensível.

2. Adequação: os dados coletados devem ser compatíveis com a �nalidade da empresa.

3. Necessidade do tratamento: limita o uso de dados para apenas aqueles essenciais para alcançar 
a �nalidade inicial. As empresas são responsáveis pelo que coletam.

4. Acesso livre: o titular dos dados tem o direito de consultar gratuitamente todos os dados que 
uma empresa detenha e pode solicitar a qualquer momento a retirada ou substituição de suas 
informações do banco de dados.

5. Qualidade dos dados: as empresas devem garantir informações atualizadas, claras e respeitar o 
acordo feito no momento da coleta.

6. Transparência: É da responsabilidade da empresa conter qualquer vazamento de dados e 
informar imediatamente qualquer problema aos titulares.

7. Segurança: É preciso criar planos de contingência e prevenção contra vazamentos de 
informação e erros humanos.

8. Prevenção: processos de uso de informações da empresa deverão ser revisto com o objetivo de 
eliminar qualquer possibilidade de uso errôneo, para discriminar ou promover abusos.

9. Não discriminação: as empresas devem ter provas e evidências de todas as medidas de 
segurança e prevenção.

10. Responsabilização: as empresas são obrigadas a demonstrar e�ciência das medidas do LGDP. 
Qualquer desvio estará sujeito a punição e multa.
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O software é um programa de computador. Os 

softwares no Brasil, ao contrário do que se possa 

imaginar, não são passíveis de serem patenteados. 

Entretanto, eles podem ser protegidos por meio de 

um registro a ser realizado junto ao INPI.

Imagine que você trabalhou em um projeto por 

meses a �o. Foram necessários muitos ajustes até 

que as suas melhores ideias fossem colocadas ali. 

Depois de tanto esforço, você �nalmente conseguiu 

colocar o produto no mercado e está começando a 

usufruir dos primeiros rendimentos. Imagine então 

que desastre seria se, nessa altura do campeonato, 

um concorrente copiasse a sua ideia e vendesse o 

mesmo produto no mercado.

Muitos empreendedores desenvolvem excelentes 

projetos, mas não pensam em um detalhe 

importantíssimo: registrar sua ideia. Esse descuido é 

ainda mais comum quando o assunto são os 

softwares. Por isso, daremos dicas de como 

funciona o registro de software pelo INPI, 

destacando a documentação necessária e outros 

detalhes sobre o processo.

A lei protege a propriedade de software 

independentemente do registro no INPI. Entretanto, o 

registro junto ao órgão traz muito mais segurança ao 

desenvolvedor porque torna o programa exclusivo. 

Uma vez registrado o software, tem validade 

internacional durante 50 anos.

O que é software?

Aprenda como funciona o 
registro de software pelo INPI

Como é o registro de software?

5 Como funciona o registro de software 
pelo INPI?
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Imagine que você trabalhou em um projeto por 

meses a �o. Foram necessários muitos ajustes até 

que as suas melhores ideias fossem colocadas ali. 

Depois de tanto esforço, você �nalmente conseguiu 

colocar o produto no mercado e está começando a 

usufruir dos primeiros rendimentos. Imagine então 

que desastre seria se, nessa altura do campeonato, 

um concorrente copiasse a sua ideia e vendesse o 

mesmo produto no mercado.

Muitos empreendedores desenvolvem excelentes 

projetos, mas não pensam em um detalhe 

importantíssimo: registrar sua ideia. Esse descuido é 

ainda mais comum quando o assunto são os 

softwares. Por isso, daremos dicas de como 

funciona o registro de software pelo INPI, 

destacando a documentação necessária e outros 

detalhes sobre o processo.

Os registros de marcas, patentes e softwares são 

feitos no Brasil através do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI).

O registro de software pelo INPI é diferente do de 

marcas e patentes, já que exige uma documentação 

especí�ca e tem validade maior. Uma vez registrado, 

a garantia de proteção do programa de computador 

é de 50 anos. O registro do software também vale 

em todos os países signatários de acordos 

internacionais.

É importante destacar que não é obrigatório no Brasil 

o registro de software pelo INPI: a proteção do 

direito autoral é garantida por lei desde o momento 

da criação do programa. Entretanto, o registro no 

órgão federal é de extrema importância como meio 

de prova em ações judiciais decorrentes da violação 

ou apropriação do direito.

Como funciona o registro de 
software pelo INPI?

O registro é, na verdade, a proteção do código-fonte 

do programa. Com essa garantia, nenhum outro 

desenvolvedor poderá criar um software com a 

mesma ideia na mesma linguagem de computador.

Para solicitar o registro de software, o empreendedor 

deverá depositar seu pedido junto ao INPI. Como o 

processo é complexo e envolve diversas etapas e 

documentações, é recomendável o auxílio de um 

pro�ssional especializado com experiência no 

assunto para otimizar os procedimentos e possibilitar 

que o registro seja bem sucedido.

O desenvolvedor deverá reunir a documentação 

necessária e pagar as taxas federais cobradas pelo 

órgão. A partir daí, já poderá fazer o pedido e 

acompanhar a sua solicitação. O registro costuma 

demorar meses e, para não perder nenhum prazo, é 

necessário �car de olho na Revista da Propriedade 

Industrial (RPI).

Como fazer o registro no INPI?
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O INPI exige 2 tipos de documentação para o 

registro de software: a documentação formal e a 

documentação técnica.

Essa documentação é constituída por:

• Formulário do Pedido de Registro de Programa de 

Computador preenchido e assinado;

• Comprovante de pagamento da GRU (taxas 

devidas);

• Autorização para a cópia da documentação 

técnica;

• Contrato social se o titular for pessoa jurídica;

• Autorização do titular do programa originário se o 

programa a ser registrado for derivado;

• Documentação de cessão de direitos patrimoniais 

se o titular for diferente do autor do programa.

Antes de solicitar o registro do seu software, realize a 

criptogra�a do texto ou do arquivo que contenha o 

código-fonte. Utilize um algoritmo apropriado para 

transformá-lo em um resumo digital hash. Esse resumo 

será inserido no formulário eletrônico do pedido.

Por �m, ainda é possível inserir as telas de navegação 

do software para proteger seus aspectos visuais.

O registro de software pelo INPI é uma providência 

essencial para o sucesso de seu programa de 

computador. Não deixe de ter essa cautela e assim 

evitar preocupações e dores de cabeça no futuro!

Qual é a documentação 
necessária?

Para solicitar o registro de software, o empreendedor 

deverá depositar seu pedido junto ao INPI. Como o 

processo é complexo e envolve diversas etapas e 

documentações, é recomendável o auxílio de um 

pro�ssional especializado com experiência no 

assunto para otimizar os procedimentos e possibilitar 

que o registro seja bem sucedido.

O desenvolvedor deverá reunir a documentação 

necessária e pagar as taxas federais cobradas pelo 

órgão. A partir daí, já poderá fazer o pedido e 

acompanhar a sua solicitação. O registro costuma 

demorar meses e, para não perder nenhum prazo, é 

necessário �car de olho na Revista da Propriedade 

Industrial (RPI).

Documentação formal

Documentação técnica
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Digital hash: A função criptográ�ca hash é um algoritmo 

utilizado para garantir a integridade de um documento 

eletrônico, de modo que qualquer modi�cação no texto 

original gera um resumo hash completamente diferente, 

o que permite a sua utilização para esta �nalidade.



Essa documentação é constituída por:

• Formulário do Pedido de Registro de Programa de 

Computador preenchido e assinado;

• Comprovante de pagamento da GRU (taxas 

devidas);

• Autorização para a cópia da documentação 

técnica;

• Contrato social se o titular for pessoa jurídica;

• Autorização do titular do programa originário se o 

programa a ser registrado for derivado;

• Documentação de cessão de direitos patrimoniais 

se o titular for diferente do autor do programa.

Após a importante decisão sobre o nome da marca, 

outros passos fundamentais acontecem, como o 

registro de marca e o registro de domínio. Mas qual a 

diferença entre eles?

 

Ao contrário do que muitos pensam, eles não são 

equivalentes. Estes dois tipos de registros existem 

justamente para proteger duas coisas diferentes e, 

por isso, ambos são necessários.

Domínio é o nome que um endereço eletrônico 

recebe. Ou seja, um site da internet precisa ter um 

domínio e esse domínio, por sua vez, precisa estar 

devidamente registrado por uma pessoa física. Quem 

registra o domínio adquire seus direitos de uso.

Como atualmente ter um site é uma necessidade 

para a grande maioria das empresas, ter um domínio 

torna-se imprescindível. A presença digital das 

marcas é um fator decisivo para os consumidores.

É por tudo isso que, ao veri�car a viabilidade do 

nome de sua marca, também é preciso levar em 

conta a possibilidade do registro de um domínio.

O registro de marca é o que garante seu direito de 

exclusividade sobre ela. É importante entender que 

registrar sua marca é o primeiro passo rumo à 

construção e consolidação da sua empresa, pois 

dono é aquele que registra primeiro.

ENTENDA A DIFERENÇA

6 Entenda a diferença entre registro de 
marca e de domínio

Registro de Domínio:

Registro de Marca:
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A nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

aumentou o debate acerca da relação entre marcas, 

consumidores e o uso apropriado dos dados 

pessoais coletados. O público está cada vez mais 

preocupado e atento ao uso correto dos seus dados 

pessoais e à preservação de sua privacidade

Quase sete em cada dez (69%) consumidores 

a�rmam que deixariam de comprar de uma marca se 

soubessem que utiliza dados pessoais dos clientes 

de maneira invasiva, para gerar anúncios. 75% 

também disseram não se sentirem confortáveis com 

a coleta de dados via assistente de voz ou 

microfone.

Por outro lado, 73% do público consumidor está 

disposto a compartilhar informações pessoais caso 

as marcas sejam mais transparentes sobre o uso que 

farão delas.

Marcas devidamente registradas são mais con�áveis 

e transmitem maior credibilidade ao seu público. Em 

um mundo cada vez mais digital, a preocupação 

com a segurança da informação é essencial.

A marca registrada possui maior valor intrínseco no 

preço de seus produtos e serviços ofertados. É o 

valor associado ao nome da marca e ao que ela 

representa. A qualidade e a reputação da marca 

re�etem no preço do que ela vende e o público está 

disposto a pagar valores mais altos por marcas que 

inspiram qualidade e con�ança. Não é preciso ser 

uma marca gigante para isso – mesmo pequenas 

empresas podem investir em branding e construção 

de boa reputação pelas mídias sociais.

7 Considerações Finais
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O mundo online é indissociável do mundo físico e sua marca precisa estar segura 

em ambos para, assim, também garantir e transmitir segurança aos seus clientes.

Fonte dos dados: Pesquisa Accenture Interactive; Consumer Pulse.
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