
REGISTRO DE MARCAS
Tudo o que você precisa saber sobre



Investir em uma marca sem

registro pode comprometer

ou até mesmo acabar com

seu negócio!



O que pode acontecer

se eu NÃO registrar?



PROCESSADO
VOCÊ PODE SER

O verdadeiro dono da marca

pode colocar você na Justiça

e exigir uma indenização

pelo uso clandestino da

marca dele(a)







MUDAR DE MARCA
VOCÊ PODE TER QUE

Depois de anos investindo

tempo e dinheiro na sua

reputação e ter que

começar do ZERO



VOCÊ PODE

SER COPIADO

E não poder fazer

absolutamente nada

para impedir que se

aproveitem da sua

reputação



motivos para

você registrar

sua marca



01
Exclusividade
O registro do INPI garante a exclusividade de 
uso da sua marca em todo Brasil, servindo de 
instrumento para impedir que outras pessoas 
se aproveitem da sua reputação, usando sua 
marca sem autorização.

02
Segurança
Com o registro da marca, você receberá 
um certificado do Governo Federal 
atestando que você não está violando 
nenhum direito, tampouco violando algum 
artigo da legislação.

04
Patrimônio
A marca é um bem muito precioso e pode ser 
vendido, franqueado, licenciado, dado em 
garantia, leiloado e etc. desde que esteja 
registrada da forma correta e no nome do 
verdadeiro dono.

03
Lucro
Franquear ou Licenciar uma marca é uma ótima 
oportunidade para ganhar dinheiro, sendo 
imprescindível o registro da marca no INPI para 
se assinar um contrato dessa natureza.



Arquivado

25%Mais da metade dos pedidos

de registro de marca são

negados pelo INPI.

O risco é alto!

Negado

25%

Concedido

48%

Anulado

2%



ÚNICODiagnóstico da Marca

Informações, estratégias e recomendações que 

vão te ajudar a escolher a marca ideal e segura 

para o seu negócio.

Depois de ler todo esse Diagnóstico, você vai ter 

um conhecimento aprofundado sobre o universo 

jurídico da sua marca.



Jornada

do Registro





Quem pode registrar marca?

Qualquer pessoa
desde que possa explorar 

o produto ou serviço de 

forma lícita e efetiva.



R$ 142,00* 
OU R$ 155,00

NO PROTOCOLO EVENTUAIS NA APROVAÇÃO

OPOSIÇÃO, 
MANIFESTAÇÃO, 
RECURSOS, ETC.

R$ 298,00* 
OU R$ 745,00

Taxas Federais

*Valor com desconto para pessoas físicas, microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte.

(Não estão inclusas nos planos)



de acerto
NAS PREVISÕES DE RESULTADO

anos Garantia
TOTAL NO PLANO BLACK

Cobertura
NACIONALDE EXPERIÊNCIA NO MERCADO

Por que escolher a RSA BRAZIL?

+995%



Quem confia na RSA BRAZIL



PLANO BLACK

PLANO PLATINUM

PLANO GOLD

Diagnóstico da Marca, protocolo do pedido, monitoramento, petições, 

notificações, e garantia.

Diagnóstico da Marca, protocolo do pedido, monitoramento e petições.

Diagnóstico da Marca, protocolo do pedido e monitoramento.

PREMIUM+ Proteção extra com monitoramento total por 12 meses (opcional).



REGISTRO BLACK
DO DIAGNÓSTICO ATÉ O APROVADO

Diagnóstico Protocolo Monitoramento

Petições Notificações Garantia

MAIS VENDIDO

Consulte nossas condições especiais



Proteção Premium+ (12m)

Monitoramento de colidências de palavras e radicais. 

Receba alertas quando terceiros tentarem registrar 

marcas semelhantes a sua marca.

Petições*

Notificações*

Monitoramento Full

*Inclusas mediante o pagamento das respectivas Taxas Federais.

Já possui o Registro de sua marca?

Solicite já sua Proteção Premium+



Uma vez que o titular de uma marca não toma os cuidados necessários à 

manutenção de seu registro, este abre espaço para a incidência da CADUCIDADE, 

que é uma das formas de extinção do registro de uma marca. Acontece quando um 

terceiro interessado resolve instaurar um processo de caducidade contra uma marca 

em questão junto ao INPI. Pode ocorrer por diferentes motivos, como, por exemplo, 

quando o titular de uma marca não a torna pública, ou ainda quando ela não é 

utilizada por mais de cinco anos.

A NULIDADE administrativa do registro de marca ocorre quando a concessão é 

feita em desacordo com a Lei da Propriedade Industrial - LPI. Pode ser requerida 

por qualquer pessoa com legítimo interesse no assunto ou até pelo próprio INPI.

Monitorar é fundamental!



FALE CONOSCO

+55 16 3329-3970

contato@rsabrazil.com

www.rsabrazil.com 

PEÇA JÁ O SEU!

https://rsabrazil.com/
https://rsabrazil.com/
https://wa.me/551633293970?text=Ol%C3%A1!%20Tudo%20bem?%20Li%20o%20e-book%20e%20quero%20proteger%20a%20minha%20marca.%20

