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A SURA quer que os empresários da região
encontrem conteúdos atualizados sobre diversos
temas de interesse, não só para ajudá-los a tomar
melhores decisões, mas também para impactar
positivamente o crescimento e a sustentabilidade
das suas empresas.
Pensando nisso, no minicurso de propriedade
intelectual você encontrará informações
relevantes sobre a regulamentação que está em
vigor no seu país. Essa ferramenta também pode
ser utilizada como um guia para que você possa
registrar uma marca ou produto.
Assegure-se de que sua empresa continue
crescendo e abrindo possibilidades para um
universo de oportunidades na América Latina.
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Não será possível registrar uma marca muito
parecida com marca já registrada por outra
pessoa. Por isso, veja como classificar
corretamente. É recomendável fazer uma
busca na base de dados (INPI) para saber se
já existe outra marca registrada parecida
com a que você pretende registrar.
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Pague a GRU:
Antes do pedido de registro de marca, você
deve pagar a Guia de Recolhimento da (GRU).
Guarde o número desse documento, pois
você precisará dele para começar a fazer
o seu pedido.

A marca é um nome e/ou imagem que identifica
um produto ou serviço. Para ter exclusividade
sobre ela, é preciso fazer seu registro no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial – INPI,
recomenda-se realizar o seguinte procedimento:
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Entenda sobre os tipos de marcas, a classificação,
as etapas de análise do processo e outras
informações.
https://www.gov.br/inpi/ptbr/servicos/marcas/guia-basico
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Inicie o pedido:
Você só deve começar o processo depois
de pagar a GRU. Use o número da GRU para
fazer seu pedido:
https://www.gov.br/inpi/ptbr/servicos/marcas/custos.
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Acompanhamento:
https://www.gov.br/inpi/ptbr/assuntos/noticias/conheca-o-meuspedidos-a-forma-mais-facil-deacompanhar-processos-no-inpi.
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Para não perder os prazos, é importante
acompanhar o andamento do pedido.
Você pode fazer isso da seguinte forma:
Consulte a Revista da Propriedade
Industrial (RPI), publicada às terçasfeiras. Ou, acesse o sistema de busca de
marca e inclua seu processo em "Meus
Pedidos". Assim, você receberá um email a cada vez que seu processo entrar
em uma nova etapa.
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Com relação ao item de custos de registro
(tabela de retribuição) recomenda-se a
consulta diretamente nos sites / links:
Procedimento de registro de direitos autorais:
https://www.bn.gov.br/sites/default/files/doc
umentos/diversos/2015/0320tabelaretribuicao/tabela-retribuicao-6698.pdf
Procedimento para registro de marca:
https://www.gov.br/inpi/ptbr/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabelamarcas.pdf
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