A marca é a identidade da sua empresa no mercado.
Sem o registro, você não possui direito algum sobre ela.

A constituição da sua empresa é apenas o primeiro passo e não garante a proteção da sua marca. O
registro da razão social e do nome fantasia é realizado na Junta Comercial, com validade somente no
estado onde a empresa está constituída. Já o registro de marca é realizado no INPI (Instituto Nacional da
Propriedade Industrial) e tem validade nacional. Somente o registro no INPI protege uma marca contra
o uso indevido por terceiros em todo o Brasil. Conﬁra mais detalhadamente, a seguir, os motivos para se
fazer o registro.

Conheça os riscos ao não registrar sua
marca e os benefícios de registrá-la.

Registro de Marca: Por Que Registrar? | Autor: VILAGE Marcas e Patentes (Um Parceiro PLUS Contábil)

01

RISCOS AO NÃO REGISTRAR SUA MARCA

M

Ÿ

POSSIBILIDADE de ter que parar de utilizá-la de forma imediata e inesperada.

Ÿ

Recebimento de NOTIFICAÇÃO (judicial ou extrajudicial) ou citação por meio de ação
judicial, além do transtorno e tempo demandado para solução da ação. Há, ainda,
custos para que sua empresa possa apresentar defesa e tentar readquirir um direito
que já deveria ser dela.

Ÿ

Pagamento de INDENIZAÇÕES por uso indevido de marca.

Ÿ

DESPERDÍCIO de todo o material publicitário e trabalho de divulgação em cima de
uma marca que pode não ser sua.

Ÿ

Um terceiro pode tirar o DOMÍNIO (endereço do site) da sua marca, caso tenha o
registro da mesma.

Ÿ

PERDA DE CREDIBILIDADE perante o mercado gerado pela mudança de uma marca.

BENEFÍCIOS DO REGISTRO DE MARCA
Ÿ

EXCLUSIVIDADE do uso de sua marca no seu ramo de atividade em todo o território
nacional.

Ÿ

Obtenção do DIREITO de impedir terceiros de utilizarem a sua marca.

Ÿ

COMPROVAÇÃO de propriedade de bem intangível da empresa; assim, sua marca
pode ser comercializada (venda, franquia, royalties, etc.).

Ÿ

A divulgação de que a sua marca é registrada INIBE TERCEIROS de copiá-la.

Ÿ

DESTAQUE da sua empresa em relação aos concorrentes, pois o registro transmite
credibilidade, seriedade e segurança aos seus clientes e parceiros.

O registro de marca é a única forma de provar que ela é sua.
Não arrisque perder a identidade da sua empresa no mercado. REGISTRE!

AUTORIA:
A VILAGE Marcas e Patentes é uma empresa parceira da PLUS Contábil no
segmento de Registro de Marcas, Patentes e Direitos Autorais. Desde 1986, ela
contribui para que empresas brasileiras e estrangeiras estejam com o seu
patrimônio protegido contra a cópia, o plágio e o uso indevido por terceiros.
sjcampos@vilage.com.br

(12) 3931.4100

www.vilage.com.br

(11) 4727-7353
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