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PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE UMA MARCA 

 

Introdução 

A marca é um sinal diferenciador capaz de identificar a origem de um produto ou serviço, distingui-
los quanto ao fabricante, qualidade, procedência e passar valores como tradição, modernidade e 
reputação. Certamente a marca expressa o posicionamento da empresa no mercado e seus princípios de 
prestação de serviço ou fornecimento de produtos, estabelecendo laços de confiança com o consumidor. 

A legislação brasileira garante a propriedade de uma marca através do seu registro, concedido pelo 
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esse registro assegura ao titular a exclusividade do uso 
de sua marca em todo o território nacional. Somente sua permissão expressa dá direito a terceiros de 
identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins com o mesmo sinal ou algum similar. 

Depois de concedido, o registro da marca vigora por dez anos e sua prorrogação pode se dar por 
períodos iguais e sucessivos, enquanto for vontade do titular. 

As marcas podem ser classificadas, por exemplo, em função de sua natureza e de sua apresentação.  

 

            Natureza                                                 Descrição 

     Marca de Produto Distingue um produto de outro igual, semelhante ou afim,  
de origem diversa. 

      Marca de Serviço Distingue um serviço de outro igual, semelhante ou afim, 
de origem diversa. 

  Marca de Certificação 

Atesta a conformidade de um produto ou serviço com  
determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente  
quanto à sua qualidade, natureza, material utilizado e  
metodologia empregada. 

        Marca Coletiva Identifica produtos ou serviços provindos de membros de 
uma determinada entidade. 
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           Apresentação                                                 Descrição 

    Marca Nominativa Composta exclusivamente por letras e/ou números e sinais de  
pontuação. 

      Marca Figurativa Marca composta exclusivamente por desenhos, imagens,  
letras e algarismos de outros alfabetos. 

         Marca Mista Composição de elementos nominativos e figurativos. 

  Marca Tridimensional Caracterizada por forma plástica de produto ou embalagem,  
contendo ou não elementos figurativos e nominativos. 

 

PROCEDIMENTOS 

Primeiro passo: envio do ofício de solicitação do auxílio da CPPI com a descrição dos 
produtos/serviços abrangidos pela marca, bem como informações básicas sobre o interessado. Para 
formalizar o pedido, é necessário que o interessado envie o ofício endereçado ao Prof. Rodrigo Gava 
(Presidente da CPPI) no qual solicita o assessoramento e acompanhamento da CPPI nos procedimentos 
necessários para o depósito do pedido de registro da marca. Este ofício também deverá conter informações 
sobre a natureza dos produtos/serviços a serem protegidos através dessa marca. 

• Nome da marca (exatamente como se deseja a proteção) 
• Logomarca vinculada (figura associada ao nome) 
• Atividades desenvolvidas vinculadas à marca ou descrição do produto (com máximo detalhamento 

possível) 
• Dados do interessado (para comunicações futuras) 

Segundo Passo: envio da logomarca. 

AÇÕES: após o recebimento das informações descritas acima, será realizada uma busca prévia para 
analisar a viabilidade do depósito do pedido do registro da marca. O relatório dessa busca será 
encaminhado para análise do requerente. 

A UFV se encarrega de pagar as taxas relacionadas ao depósito do pedido das marcas de que será 
titular. É requisito o envio do ofício de solicitação e a logomarca. 

A CPPI realizará o acompanhamento do processo do registro da marca, desde o pedido de registro 
até o acompanhamento pós-concessão e coloca-se à disposição para todo e qualquer esclarecimento. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA MARCA 

Ao realizar o depósito do pedido de registro de marca, é necessário indicar que classe de produtos ou 
serviços a marca visa identificar. O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE 
(NCL), que possui 45 classes com as especificações de cada uma. 
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As classes de 1 a 34 referem-se a produtos enquanto as classes de 35 a 45 referem-se a serviços. Na 
lista apresentada abaixo, marque as classes mais adequadas para representar a marca em questão. Cada 
pedido só pode ser feito numa única classe. Logo, é necessário depositar um pedido de registro 
independente em cada uma das classes desejadas.  

  

 LISTA DE PRODUTOS 
 

 (  ) 01 

Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e 
à silvicultura; resinas artificiais não-processadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições 
extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar 
alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinados à indústria.. 

(  ) 02 
Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; 
mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, 
impressores e artistas. 

(  ) 03 
Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e 
decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 
dentifrícios. 

(  ) 04 Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo 
gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação. 

(  ) 05 

Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas 
adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para 
obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, 
herbicidas. 

(  ) 06 

Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; 
materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétricos; serralharia, pequenos artigos 
de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; 
minérios. 

(  ) 07 
Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e 
componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; 
chocadeiras. 

(  ) 08 Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear. 

(  ) 09 

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 
pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e 
instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos 
para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; 
máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas 
registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos 
extintores de incêndio. 

(  ) 10 Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes 
artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura. 

(  ) 11 Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, 
fornecimento de água e para fins sanitários. 

(  ) 12 Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água. 
(  ) 13 Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício. 

(  ) 14 Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, 
bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos. 

(  ) 15 Instrumentos musicais. 

(  ) 16 

Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos 
para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; 
pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático 
(exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de 
imprensa; clichês. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

Campus/UFV – Viçosa, MG – CEP – 36570-900 – Tel.: (31) 3899-1421 – e-mail: cppi.marcas@ufv.br 
 

Universidade Federal de Viçosa 
Ensino, Pesquisa e Extensão para a Sociedade Brasileira 

 

(  ) 17 
Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras 
classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos 
flexíveis, não metálicos. 

(  ) 18 Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; peles de animais; 
malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria. 

(  ) 19 Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; 
construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos. 

 
 

(  ) 20 
 

 
Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, 
vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e 
sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas. 

(  ) 21 

Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha (não de metal precioso ou folheado); pentes e esponjas; 
escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro 
não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não 
incluídos em outras classes. 

(  ) 22 Cordas, fios, redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacos, sacolas (não incluídos em outras classes); matérias de 
enchimento (exceto borrachas e plásticos); matérias têxteis fibrosas em bruto. 

(  ) 23 Fios para uso têxtil. 
(  ) 24 Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa. 
(  ) 25 Vestuário, calçados e chapelaria. 
(  ) 26 Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais. 

(  ) 27 Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam 
em matérias têxteis. 

(  ) 28 Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores 
de Natal. 

(  ) 29 Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, secos e cozidos; geléias, 
doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis. 

(  ) 30 
Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, 
pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, 
molhos (condimentos); especiarias; gelo. 

(  ) 31 Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes 
e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte. 

(  ) 32 Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes 
e outras preparações para fabricar bebidas. 

(  ) 33 Bebidas alcoólicas (exceto cervejas). 
(  ) 34 Tabaco; artigos para fumantes; fósforos. 

 

 
 
LISTA DE SERVIÇOS 
 

(  ) 35 Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório. 
(  ) 36 Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. 
(  ) 37 Construção civil; reparos; serviços de instalação. 
(  ) 38 Telecomunicações. 
(  ) 39 Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens. 
(  ) 40 Tratamento de materiais. 
(  ) 41 Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais. 

(  ) 42 Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e 
pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador. 

(  ) 43 Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias 

(  ) 44 Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços 
de agricultura, de horticultura e de silvicultura. 

(  ) 45 Serviços jurídicos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer necessidades de 
indivíduos; serviços de segurança para proteção de bens e pessoas. 
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ENVIO DA IMAGEM DIGITAL – “LOGOMARCA” 

 

A imagem enviada deverá corresponder efetivamente á marca pretendida, contida obrigatoriamente 
em uma moldura de tamanho 8cm x 8cm, no formato .jpg ou .jpeg. Ao confeccionar o arquivo, o usuário 
deverá utilizar apenas uma única imagem referente ao sinal solicitado, não sendo aceitos, portanto, arquivos 
que contenham duplicações ou variações da mesma figura, ou quaisquer outros elementos que venham a 
prejudicar a inteligibilidade daquilo que o usuário pretende requerer como marca. Caso exista interesse de 
utilizar a marca com cores variadas, o arquivo deve ser encaminhado em preto e branco.  

Especificações do arquivo: 

a) Extensão: .jpeg ou .jpg 
b) Dimensão da imagem: 8cm x 8cm 
c) Resolução: 200DPI a 300DPI 
d) Tamanho do arquivo: até 2Mb 

 

 

À disposição para esclarecimentos, 

 

Natália Coelho Barbosa e Thamiris Campos da Costa 
CPPI/UFV 
(31) 3899-1421 
cppi.marcas@ufv.br 
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OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO – REGISTRO DE MARCA 

(Este ofício e o Anexo A devem ser enviados á CPPI assinados e preenchidos pelo interessado) 

 

 

Ao Professor Rodrigo Gava 

Presidente da Comissão permanente da propriedade Intelectual 

CPPI 

UFV 

 

Eu, _______________________________________________, compareci ao escritório da CPPI/UFV, 
com a finalidade de solicitar o assessoramento e acompanhamento da CPPI nos procedimentos 
necessários para o depósito do registro da marca ___________________________________________ 
e estou ciente de todos os procedimentos. 

 

 

Viçosa, __ de ________________ de 20__ 

 

 

 

________________________________________________________ 

Interessado 
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Anexo A 

 

Favor preencher os campos abaixo: 

1) INTERESSADO/SOLICITANTE 

Nome:______________________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

Cargo/Ocupação: _____________________________________________________________________ 

2) MARCA 

Quantas marcas serão registradas? ________________ 

Obs.: preencha as informações abaixo para cada uma 

 

Marca (Elemento Nominativo):__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Tradução para o Português (Caso deseje proteger a tradução): ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Existe logomarca (elemento figurativo) associada? ___ SIM  ___NÃO 

Marca relacionada a: ___PRODUTO /  ___SERVIÇO 

Especificação do produto/serviço vinculado à marca: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 


