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Marcas: Evolução Comercial e Proteção Legal
Breve Histórico

Antiguidade

Ceduc

Utilização de símbolos para identificação de artesões, procedência e evitar roubos
de mercadorias. Roma e Grécia antiga, Egito (tijolos). Mediterrâneo e países
nórdicos (ânforas de vinho e óleo).

Corporações de ofício. Detinham o monopólio da comercialização Mestres
Feudalismo trabalhavam em suas oficinas e identificavam suas mercadorias com a marca
corporativa, atestar origem e qualidade. Após, surgimento das “Guildas”, onde
marcas ganham importância no comércio.

Brand

Origem no termo escandinavo “brandr” queimar/marcar. Marcação das cabeças de
gados para identificação de seus proprietários e a qualidade de seus gados, que
tinham suas marcas mais reconhecidas e procuradas nas trocas comerciais.

Séculos XVIII e XIX – substituição do trabalho artesanal pelo assalariado com o uso das

Revolução máquinas. Surgimento das locomotivas e ferrovias. Concepção de marca moderna –
Industrial produção em massa e distanciada do consumidor final.

Marcas: Evolução Comercial e Proteção Legal
Breve Histórico
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FABER-CASTELL (1761); AVEIA QUACKER (1860); MAIZENA (1874); NESTLÉ (1876)

Marcas
Pioneiras

HERING (1880); BRAHMA (1888); ANTARTICA (1889); UNIÃO (1910);
BIOTÔNICO FONTOURA (1910); CATUPIRY (1911); MINÂNCORA (1914); AVIAÇÃO (1920),
FERMENTO ROYAL (1920); PASTILHAS VALDA (1925), LEITE DE ROSAS (1930);
MAIONESE HELLMANN’s (1932); LEITE NINHO (1932) (*)

Proteção
e
Registro

- Lei de Marcas de Mercadoria na Inglaterra (1862);
- Lei Federal de Marcas de Comércio nos Estados Unidos (1870);
- Lei Marcas para Proteção de Marcas na Alemanha (1874) ;
- Brasil: Lei nº 2.682/1875 (Caso “Arêa Preta” vs “Arêa Parda” – Rui Barbosa). (*)
- Convenção da União Paris (1883)

(*) “Contextualização das Marcas”. Khauaja/ Prado. In Gestão de Marcas no Contexto Brasileiro. Saraiva, 2011

Sistema Brasileiro de Registro de Marcas - Atual
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OMPI

•Organização Mundial de Propriedade Intelectual
•Agência de autofinanciamento das Nações Unidas, com sede
em Genebra, fundada em 1967. 193 Estados-Membros.

CUP

• Convenção da União de Paris - Decreto nº 1.263 de
10 de outubro de 1994. 193 Estados-Membros.
• Prioridade Unionista – Marca Notoriamente Conhecida

Acordo Trips
LPI
Protocolo de Madri
INPI

•Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio
•Decreto nº 1.355, de 30 de Dezembro de 1994

• Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96
• Registro Internacional de Marcas
• Em vigor no Brasil desde 02/10/2019
• 121 países membros
• Instituto Nacional da Propriedade Industrial
• Atua como Escritório de Origem e Escritório Designado

POTENCIAL DA MARCA NO SÉCULO XXI
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 Posicionamento no mercado – Ações de marketing
 Consumidor: vínculo de fidelidade, percepção de qualidade,
sinônimo de “status” e “satisfação”, “estilo de vida”
 Empresa: ativo patrimonial valioso , lucratividade para
unidade de negócios, proteção legal contra concorrência

REGISTRO DE MARCA COMO ATIVO ®
RELEVÂNCIA
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“ Pela importância econômica da marca, por sua utilidade para os
consumidores e pelo estímulo que representa à livre concorrência, o
legislador, a par de manter as normas que reprimem a concorrência
desleal e punem os atos confusórios, conferiu à marca o status de bem
imaterial exclusivo (...) status esse que decorre do registro criado pela
lei ” (*)

(*) Newton Silveira – “Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor,
software, , nome empresarial, abuso de patentes”.

REGISTRO DE MARCA COMO ATIVO ®
RELEVÂNCIA
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“A proteção legal de uma marca é fator crucial para que ela resulte

em valor patrimonial. Embora, muitas vezes, distantes do cotidiano
do profissional de marcas, os cuidados legais de proteção, de
registro e de fiscalização do uso de marcas fazem com que o
patrimônio gerado esteja protegido de ações oportunistas e de
pirataria, ou seja, uso indevido.” (*)

(*) “Patrimônio da Marca”. Furrier, Marcio T. In Gestão de Marcas no Contexto Brasileiro.

REGISTRO DE MARCA COMO ATIVO ®
RELEVÂNCIA
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 Ato constitutivo de exercício do direito : sistema atributivo de direito
- uso exclusivo no segmento de mercado
 Proteção e defesa contra atos de concorrência desleal e
parasitária: pretensão inibitória ou indenizatória contra terceiros
 Valioso ativo patrimonial da empresa para exploração econômica
(cessão /licença / franquias /fusões e aquisições)

REGISTRO DE MARCA COMO ATIVO ®
RELEVÂNCIA
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 GESTÃO DE PORTFÓLIO DE MARCAS
 Registros de novas marcas e manutenção de banco de marcas
(prorrogações/caducidades);
 Vigilância contra uso indevido de terceiros (ações no mercado e INPI)
 Construção da marca / atualizações de identidade visual (ações de marketing)
 Gestor de Marcas: administra portfólio em atuação conjunta com legal,
marketing e unidades de negócios da empresa.
Portfólio de ativos intangíveis que presta para
exercer suas funções perante o mercado competitivo

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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1) GERAR IDENTIDADE / SER DISTINTIVA
 Função primária: distinguir / individualizar produtos/serviços de
outros idênticos ou semelhantes entre empresas concorrentes perante
o mercado consumidor
 Ativo intangível diferenciador de segmentos de mercados
 Criar novo mercados e direcionar novas demandas através de
identidade própria que, a depender da estratégia, pode fortalecer a
imagem corporativa da empresa

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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GERAR IDENTIDADE / SER DISTINTIVA

“A marca assume uma identidade, uma forma de expressão
que faz parte do cotidiano das pessoas, as quais têm em
mente um nome ao lembrar de um produto ou serviço, e, ao
mesmo tempo, representa o jeito de ser da empresa e os seus
princípios.” (*)

(*) “Contextualização das Marcas”. Khauaja/ Prado. In Gestão de Marcas no Contexto Brasileiro.

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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2) INDICAÇÃO DE QUALIDADE:
 A função primária da marca (identidade / distintividade) tem uma
correlação direta com a capacidade das empresas de gerar e oferecer
produtos e serviços com elevado padrão de qualidade.
 Rentabilidade: lealdade, fixação de preço acima dos concorrentes
 Trata-se de uma estratégia de construção da marca que, além de
fidelizar o consumidor, mantém em alto nível a reputação dos
negócios da empresa (mesmo se o consumidor não vincular a marca
com a empresa).

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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INDICAÇÃO DE QUALIDADE:

Imagem de autoria e fonte desconhecida, circulada em
grupos de WhatsApp.

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO

Ceduc

3) INDICAÇÃO DE ORIGEM / PROCEDÊNCIA:
 A percepção da origem / procedência da marca sempre teve relação
direta com a identificação do fabricante do produto/serviço, ou mesmo
com sua indicação geográfica (produtos importados).
 Hoje essa noção de origem/procedência não é mais tão relevante para o
mercado consumidor, quanto no passado.
 Na atualidade, as marcas continuam tendo como função principal
distinguir produtos e serviços de outros idênticos ou semelhantes
perante o mercado consumidor, mas não, necessariamente, a origem da
empresa titular ! (marcas de produtos)

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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INDICAÇÃO DE ORIGEM / PROCEDÊNCIA:

“Marcas corporativas famosas, como Apple®, Samsung®, Coca-Cola®,
IBM®, entre outras, são facilmente reconhecidas pelo público
consumidor e associadas aos produtos e serviços dessas empresas.
Entretanto, a maioria das marcas nem sempre é associada diretamente
ao seu proprietário, como era comum às marcas das corporações de
ofício da Idade Média.” (*)
(*) Neide Bueno. “Marcas: Seu Poder Econômico e o Direito da Concorrência”

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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INDICAÇÃO DE ORIGEM / PROCEDÊNCIA:

“A escolha de produtos e serviços se faz essencialmente pela marca ,
e não pelo titular ou fabricante” (*)

(*) Dennis Borges Barbosa – “Proteção das Marcas: Uma perspectiva Semiológica”

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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PUBLICITÁRIA
Construção da Marca e Posicionamento no Mercado
“A arte do marketing é, em geral, a arte de construção da marca. Quando
alguma coisa não tem marca, será provavelmente considerada apenas
mercadoria. Nesse caso, preço é o que conta. Quando o preço é a única
cosia que conta, o único vencedor é o produto de baixo custo.
No entanto, ter somente uma marca não é suficiente. O que a marca
significa? Que associações , desempenhos e expectativas ela evoca? Que
grau de preferência ela cria? Se for apenas um nome, fracassa como
marca.” (*)
(*) Philip Kotler – “Marketing para o Século XXI”

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO

Ceduc

4) PUBLICITÁRIA
Lealdade à marca: relação entre consumidor e marca
“ O que se deseja ao construir a publicidade da marca é que ela adquira
o brand equity, que pode ser definido como o valor agregado para
companhia, o canal de vendas e o consumidor com o qual uma marca
endossa um produto, cujo principal efeito é criar lealdade entre
consumidor e marca, independentemente da sua origem, ou seja, uma
espécie de envolvimento emocional. ” (*)

(*) Kone Cesário/Maitê Moro. “Uma Breve Revisita às Funções Marcárias”

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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5) ECONÔMICA – ATIVO PATRIMONIAL

“ Ativos intangíveis de propriedade intelectual adquiriram um valor econômico muito
maior que os bens materiais de uma empresa, como planta industrial, maquinários e
insumos. Fundos de investimentos têm sido direcionados para empresas que possuem
grande portfólio de propriedade intelectual, que se transforma em relevante
instrumento de geração de riquezas.
Nesse contexto, insere-se o poder econômico das marcas no ambiente
competitivo, nas operações de fusões e aquisições e na oferta de produtos e serviços
perante o mercado consumidor, impactando nos padrões de consumo e nas formas de
concorrência.” (*)
(*) Neide Bueno. “Marcas: Seu Poder Econômico e o Direito da Concorrência”

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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6) CONCORRENCIAL
 Como ativo intangível diferenciador a marca está diretamente
relacionada como unidade de negócios de uma empresa.
 Ferramenta de concorrência - com a capacidade de acirrar a rivalidade
entre concorrentes - traz como benefício um pluralismo de ofertas à
disposição dos consumidores.
 Poderoso instrumento de fidelização dos consumidores, que cria uma
barreira contra as ações de concorrência desleal.

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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7) INOVAÇÃO NOS NEGÓCIOS
Marcas Pioneiras:
 Chegam no mercado através de novas tecnologias, novos posicionamentos;
 Novos produtos podem ser protegidos por patentes, desenhos industriais, etc.,
criando um “reinado” exclusivo da marca para distinguir produto específico por
determinado tempo.
Empresa versátil:
 Monitoramento do mercado e dos concorrentes;
 Suscetível às novas ideias e adequação às novas tecnologias;
 Renovação contínua de novos produtos/serviços para atender necessidades / desejos
dos consumidores;
 Investimentos em inovações e na comunicação/marketing da marca.

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO
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7) INOVAÇÃO NOS NEGÓCIOS
“P&G Ventures: Nosso estúdio de startups, o "P&G Ventures", trabalha em
conjunto com empreendedores, inventores e startups na criação de novas
marcas e empresas fora das categorias nas quais competimos
atualmente.
Como funciona? Primeiro, identificamos os grandes problemas dos
consumidores que não estão sendo solucionados hoje e procuramos
parceiros comerciais e tecnológicos para ajudar a resolvê-los. Em
seguida, utilizamos nossos recursos e experiência para desenvolver, testar
e refinar as marcas, preparando-as para obter sucesso a longo prazo.
Por fim, ajudamos as novas marcas a crescerem até que atinjam todo o
seu potencial.”
Procter & Gamble - https://br.pg.com/inovacao/

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO

Ceduc

8) RESPONSABILIDADE SOCIAL

 As marcas contemporâneas passaram se inserir no contexto social em
suas várias esferas e se transformaram em fortes instrumentos de
referências coletivas.
 Ações de responsabilidade social que criam vínculos emocionais com os
consumidores, preenchendo espaços vazios, individuais ou coletivos
 O elemento fundamental da comunicação da marca está na relação
com seu público, de estar onipresente !

FUNÇÕES DA MARCA
NO MERCADO COMPETITIVO

Ceduc

RESPONSABILIDADE SOCIAL
“ Sua onipresença no espaço público, sua capacidade para marcar o simbólico
e o coletivo, sua propensão para movimentar a opinião pública e chamar a
atenção da mídia, suas funções de intermediário identitário ou de bandeira
coletiva deslocam a marca da única esfera do consumo e a projeta no
próprio cerne dos comportamentos sociais, das lógicas de troca, dos
mecanismos de construção de identidade dos indivíduos e dos grupos. ” (*)

(*) SEMPRINI, Andrea. “A Marca Pós-Moderna: Poder e Fragilidade da Marca na Sociedade Contemporânea”

FUNÇÕES DA MARCA NO MERCADO COMPETITIVO
RESPONSABILIDADE SOCIAL – Ações contra Covid-19
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A edição especial para doação de Cif Higienizador + Álcool será
produzida com álcool originado das cervejarias de Heineken e o
agente bactericida de Cif, as garrafas produzidas com o apoio
da PQS e Braslapla, os rótulos pela empresa CCL, Universal
com o processo produtivo do produto, Westrock com as caixas
para transporte, Alemolde com as tampas e CRX e Trident
desenvolveram a arte que estampa o produto.
https://www.unilever.com.br/news/press-releases/2020/heineken-brasil-e-unilever-se-unem-no-combate-a-covid-19.html

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/04/22/covid-19-faz-lucro-da-heineken-cair-quase-70percent-no-1o-trimestre.ghtml

FUNÇÕES DA MARCA NO MERCADO COMPETITIVO
RESPONSABILIDADE SOCIAL – Ações contra Covid-19
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FUNÇÕES DA MARCA NO MERCADO COMPETITIVO
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RESPONSABILIDADE SOCIAL – Sustentabilidade Ambiental

https://www.blogrepense.com/post/microsoft-nike-natura-criam-grupo-globalpara-cortar-emiss%C3%B5es?postId=5f21cd682f4ba60017219610

FUNÇÕES DA MARCA NO MERCADO COMPETITIVO
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RESPONSABILIDADE SOCIAL – Diversidade de Gêneros

“Diversidade de fornecedores globais
Por mais de 40 anos, nosso programa de diversidade de
fornecedores tem fornecido contratos para empresas lideradas
por mulheres e minorias, incluindo veteranos militares,
pessoas com deficiências e LGBT. Quando nossa rede de
fornecedores reflete a diversidade de nossos consumidores,
funcionários e participantes, nossa comunidade prospera.”

https://br.pg.com/diversidade-e-inclusao/

Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
Política de
fixação de
Preço
P&D Inovação

Ações de
Marketing
Marcas como
Unidade
Estratégica de
Negócios

Linha de
produtos
ou serviços

Gestão de
Portfólio
Identidade
visual do
negócio
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Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
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 O que é uma Unidade de Negócio ?
 Subdivisão da empresa por área de negócio, linha de produtos ou serviços,
segmento de atuação de mercado, etc..
 Produz e comercializa um conjunto bem definido de produtos ou serviços correlatos;
 Adota diferentes estratégias de gestão da marca e de vendas, destinadas a um
conjunto claramente definido de consumidores;
 Ferramenta de gestão competitiva da empresa: conjunto bem definido de
concorrentes;
 Relevância da gestão de marcas (porftólio, marketing e identidade visual) para
cada unidade de negócio.

VANTAGENS DA MARCA PARA A UNIDADE DE
NEGÓCIOS
Para os consumidores:
•
•
•
•

Possibilita a seleção de produtos/serviços e comparação de preços
Marca já conhecida é garantia de satisfação
Marca famosa geralmente é indicativo de qualidade permanente
As marcas podem simbolizar “status”

Para os fabricantes:
•
•
•
•
•

Diferencia, identifica e localiza o produto no ponto de venda
Cria parcela estável de mercado
Marca que satisfaz estimula a compra
Boas marcas podem gerar lealdade
Marcas famosas permitem margens de lucros mais altas

Ceduc

Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/09/17/votorantim-lanca-unidade-de-negocio-com-marca-verdera.ghtml
https://brasilminingsite.com.br/votorantim-cimentos-apresenta-viter-nova-marca-da-sua-unidade-de-negocios-de-insumos-agricolas/

Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
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Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
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“O foco em grandes marcas mundiais, fez com que 75% do

faturamento passasse a vir de 12 marcas, avaliadas em mais
de US$ 1,3 bilhão...”
https://www.mundodomarketing.com.br/reportagens/marca/19593/unilever-reformula-estrategia-de-crescimento.html

Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
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GRUPO BOTICÁRIO

https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/37818/o-boticario-apresenta-novo-modelo-de-loja-em-salvador.html

Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
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GRUPO BOTICÁRIO

https://www.grupoboticario.com.br/pt/nossas-marcas/Paginas/Inicial.aspx

Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
GRUPO BOTICÁRIO
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https://www.grupoboticario.com.br/pt/nossas-marcas/Paginas/Inicial.aspx

Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
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https://www.cvccorp.com.br/a-companhia/unidades-de-negocio/

Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
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GPA é o
maior
grupo de
varejo
alimentar
da América
do Sul

https://www.gpabr.com/pt/conheca-o-gpa/quem-somos/sobre-o-grupo/

Marcas como Unidade Estratégica de Negócios
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https://www.gpabr.com/pt/conheca-o-gpa/quem-somos/sobre-o-grupo/

Marcas - Unidade Estratégica de Negócios
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Unidades de Negócios: Marcas Inovadoras: “Higiene Oral” - “Saúde da Mulher” – “Cuidados com a
Pele” – “Medicamentos” – “Cuidados com Bebê e Criança”, “Lentes de Contato” – “Cuidados Tópicos”
https://www.jnjbrasil.com.br/johnson-e-johnson/estrutura-corporativa

Marcas - Unidade Estratégica de Negócios
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Unidades de negócios específicos
Johnson & Johnson Vision Care
(lente de contato ACUVUE®)

Johnson & Johnson Medical Brasil
Dispositivos médicos e produtos para diagnóstico utilizados principalmente por profissionais de saúde nas áreas de
ortopedia, neurovascular, cirurgias, diabetes, prevenção de infecção, diagnósticos, doenças cardiovasculares, medicina
esportiva e estética”

Janssen Farmacêutica
medicações de alta qualidade em uma ampla gama de especialidades , soluções para as mais importantes
necessidades médicas não atendidas em oncologia, imunologia, neurociência, doenças infecciosas e vacinas, doenças
cardiovasculares e metabólicas.
https://www.jnjbrasil.com.br/johnson-e-johnson/estrutura-corporativa

Marcas - Unidade Estratégica de Negócios
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2 Unidades de negócios independentes
com diferentes estratégias de Marcas
 Lojas de Varejo
Componentes de cristais para indústria de diversos segmentos

Portfólio de Marcas
Adoção de Estratégia de Uso
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MARCAS MÚLTIPLAS
Marcas individuais para cada produto ou linha de produto/serviço:
 Adotadas por empresas com grande variedade de categorias de produtos;
 Possibilidade de criar um melhor nome para cada produto ou serviço;
 Lançamento de produtos para públicos diferentes, com rapidez e flexibilidade sem
prejuízo para a identidade da empresa.
 Impressão de novidade ao consumidor, sem afetar a reputação de marcas já
consolidadas no mercado.
 Ausência de um histórico de investimentos em imagem institucional (marca
corporativa);

Portfolio de Marcas
Adoção de Estratégia de Uso

MARCAS
MÚLTIPLAS
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THE PROCTER & GAMBLE COMPANY - utiliza da estratégia de marcas múltiplas –
dificilmente o consumidor identifica o fabricante do produto - MARCAS ICÔNICAS

Portfolio de Marcas
Adoção de Estratégia de Uso
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MARCAS PRÓPRIAS
 Marcas exclusivas de distribuidores, varejistas ou atacadistas, visando aumentar a
lealdade dos clientes e a rentabilidade das vendas.
 Surgem na década de 70: Identificavam produtos básicos, com baixo preço e baixa
qualidade (Carrefour e Makro)
 Século XXI - reposicionamento das marcas próprias:
•

Liderado pelo varejo alimentício, visando melhorar a imagem corporativa perante o
consumidor;

•

Adoção de marcas próprias / marcas de fantasia para distinguir produtos variados;

•

Lançamento de produtos de qualidade equivalente às marcas lideres e de embalagens
com maior impacto, qualidade e visibilidade.
“Construção de Marcas”. Khauaja. In “Gestão de Marcas no Contexto Brasileiro”.

Portfolio de Marcas
Adoção de Estratégia de Uso

MARCAS
PRÓPRIAS
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GRUPO PÃO DE AÇUCAR - Marcas Próprias consagradas pelo consumidor

Portfolio de Marcas
Adoção de Estratégia de Uso
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MARCA GUARDA-CHUVA
 Marca Guarda-chuva = “estratégia de overbranding”, “extensão da marca”, “marca
abrangente”, “marca de família”
 Adoção de estratégia de utilização de um nome forte para diversos produtos de uma ou
várias linhas;
 A força da marca, muitas vezes a marca corporativa, auxilia no lançamento de novos
produtos;
 Empresa possui produtos de qualidade e preços similares;
 Reduz custo de pesquisas/registro da marca e de esforço adicional para
posicionamento de marca nova no mercado;
“Classificação e Estratégia de Marcas” . Prado/Farinha. In “Gestão de
Marcas no Contexto Brasileiro”.

Portfolio de Marcas
Adoção de Estratégia de Uso

MARCA GUARDACHUVA
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NIVEA - utiliza estratégia de uso de marca corporativa como marca guarda-chuva em todas
as suas linhas de produtos, com início no “Creme Nivea”, lançado na Alemanha em 1911.

https://www.nivea.com.br/produtos

Portfolio de Marcas
Adoção de Estratégia de Uso
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MARCA GUARDA-CHUVA
 Estratégia de uso de marcas corporativas
 Criação de laços mais estreitos entre empresa e consumidor
 Reforçar identidade corporativa

“As empresas devem mudar o foco de gestão de marcas para gestão do
relacionamento com o cliente, transformando a marca em um veículo que
vai construir esse relacionamento.” (*)

(*) “Construção de Marcas” Khauaja. In “Gestão de Marcas no Contexto
Brasileiro”.

CONSTRUÇAO DA MARCA
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MARCA CONTEMPORÂNEA
 No passado eram construídas ao longo de anos ou décadas e enfrentavam pouca
concorrência;
 Hoje precisam ser construídas mais rapidamente, com tempo reduzido para
desenvolvimento e lançamento de novos produtos/serviços;
 Eleição de uma nova marca requer trabalho conjunto no Gestor de Marca com área
legal e marketing
 Marketing - Análise de dados precisos coletados através de pesquisa de mercado
para criação e posicionamento da marca: segmento do mercado, perfil consumidor,
aceitação do nome, etc...
 Aspectos legais: definição de registro (marca local, regional, global), pesquisa da
marca no INPI e nomes de domínio, análise das proibições legais de registro.

CONSTRUÇAO DA MARCA
REGISTRO DE MARCA INPI

Ceduc

Requisitos Básicos:
 Distintividade: não pode ser sinal de uso comum em relação ao
produto/serviço que visa distinguir
 Disponibilidade: não infringir direitos anteriores de terceiros
 Licitude: não ter caráter oficial /público ou contrário a moral e bons
costumes
 Veracidade: não evocar falsa indicação de qualidade/procedência
 Proibições: art. 124 da LPI

CONSTRUÇAO DA MARCA
O QUE NÃO PODE CONSTITUIR MARCA REGISTRADA® ?

Ceduc

Proibições contidas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96

DE PUTA MADRE

CONSTRUÇAO DA MARCA
O QUE NÃO PODE CONSTITUIR MARCA REGISTRADA® ?
Proibições contidas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96
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CONSTRUÇÃO DA MARCA
Seria uma boa estratégia ?
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CONSTRUÇÃO DA MARCA
Seria uma boa estratégia ?
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Adoção de Estratégia de Uso
ELEIÇÃO DE MARCA DE TERCEIROS

Ceduc

Hipótese 1: O CEO de uma empresa notoriamente conhecida em seu segmento de mercado
comunica ao Gestor de Marcas que pretende utilizar a marca “XYZ” para identificar um
determinado produto. Entretanto , constata-se que a marca pretendida já está registrada em
nome de outra empresa para a mesma classe de produto.
a)
b)

Quais as providências necessárias para concretizar a solicitação do CEO?
Que tipo de negociação pode ser feita e como auferir um valor à marca ?

Hipótese 2: A área de marketing pretende lançar produto que contém na embalagem uma
expressão que é registrada em nome de empresa concorrente.
a)
b)
c)

O que deve ser feito para resguardar os interesses da empresa ?
Que tipo de negociação pode ser feita para aquisição da marca ?
Que instrumento contratual pode ser utilizado sem que a empresa cedente da marca saiba
quem é o comprador ?

GESTÃO DE MARCAS
AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA

•
•

Ceduc

Violação de registro de marca

Reprodução total ou parcial - vigilância constante INPI
 Esfera administrativa: Oposições e Nulidades

 Esfera Judicial: Ação de Nulidade de Registro e Abstenção de Uso de Marca
•
•

Risco de associação ou confusão com outras marcas no mercado;

Práticas deliberadas de concorrência desleal e concorrência parasitária
 Notificação extrajudicial
 Ação com base em concorrência desleal/parasitária

GESTÃO DE MARCAS
AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA
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Marcas em nomes de domínio de terceiros
OMPI - Resolução de conflitos relativos a nomes de domínio
ABPI - Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND)
Nic.br - Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios
sob o .br (SACI-Adm)
Câmara de comércio Brasil-Canadá (CCBC)

GESTÃO DE MARCAS
AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA

Ceduc

• Risco de Diluição da Marca no Mercado

 Perda de seu posicionamento no mercado quando os consumidores deixarem de
associá-la ao seu produto específico do titular da marca;
 Marcas pioneiras e inovadoras de determinados produtos / serviços;
 Exige investimentos em publicidade e propaganda para manter ou reposicionar a
marca no mercado;

Diluição: Ações de Proteção da Marca
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1) Oposições INPI (classificação de produtos)
2) Vigilância no mercado e cartas explicativas
3) Campanha de reposicionamento da marca (2002) - "Se tem essa etiqueta é
Lycra@”. “Só Lycra® é da DuPont“.
“Criada pela DM9DDB, a campanha teve o objetivo de valorizar a etiqueta como
garantia de qualidade dos produtos que a marca identifica”;

Diluição: Ações de Proteção da Marca
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https://www.facebook.com/pizzaria.giancarlo/

Diluição: Ações de Proteção da Marca
Ceduc

MAIZENA®: Marca de Alto Renome
Imitação da marca e de trade-dress de embalagem

Diluição: Ações de Proteção da Marca
MARCA DE ALTO RENOME
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Previsão Legal
À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada
proteção especial, em todos os ramos de atividade. (Art. 125 da LPI)
“O disposto no art. 125 da LPI destina-se a possibilitar a proteção da marca
considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a
imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou
serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição
de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitário.” (*)
(*) Resolução INPI nº 107 de 19/08/2013 – Estabelece a forma de aplicação do disposto no artigo 125 da LPI
Manual de Marcas INPI - 3ª edição - Resolução 249 de 09/09/2019 - Procedimentos Gerais

Diluição: Ações de Proteção da Marca
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MARCA DE ALTO RENOME
Exceção ao Princípio da Especialidade
Permite ao consumidor, independentemente de seu grau de instrução, distinguir, de
imediato, um produto ou um serviço por ela identificada;
Seja conhecida em todas as regiões do país, sem distinção do nível socioeconômico dos seus habitantes;
Pelo seu poder atrativo exerça tal magnetismo que independa de sua aplicação em
um determinado produto ou serviço;
Tenha atingido alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos
produtos ou serviços que assinala.

Diluição: Ações de Proteção da Marca
MARCA DE ALTO RENOME
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Importância da Gestão da Marca
A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a
três quesitos fundamentais:
I.

Reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em
geral; (investimentos com publicidade e propaganda)

II.

Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa
à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados;

III.

Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão

Diluição: Ações de Proteção da Marca
COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME
Pesquisa de Mercado e de Imagem da marca:
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 Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou
serviços a que a marca se aplica;
 Perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que,
imediata e espontaneamente, identificam a marca com os produtos ou
serviços a que ela se aplica;
 Ambos os perfis que identificam a marca essencialmente pela sua
tradição e qualificação no mercado

Diluição: Ações de Proteção da Marca
Ceduc

COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME
Marcas consideradas à princípio não originais

Grau de distintividade pelo Secondary Meaning (significado
secundário da marca)
CUP - Artigo 6 quinquies:
C.1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser
levadas em consideração todas as circunstâncias de fato,
particularmente a duração do uso da marca.

Diluição: Ações de Proteção da Marca
Ceduc

COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME
A distintividade da marca pelo “Secondary Meaning” pode ser demonstrada pelo
histórico da marca e seu uso reiterado ao longo de anos, que possibilita o
consumidor distinguir o sinal e a origem dos produtos/serviços que identifica.

A proteção da marca pelo “Secondary Meaning” não exclui o uso primário da expressão

Diluição: Ações de Proteção da Marca
Ceduc
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