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Abrir uma empresa não se resume apenas à parte
burocrática. Na verdade, obter o CNPJ e todos os
documentos necessários são apenas frações do
montante, composto por uma série de estudos e
estratégias para que o empreendimento se solidifique
no mercado a qual está incluso. Nesta seção, você vai
entender as principais estratégias para o seu negócio,
desde as validações de produtos e público alvo, até
estratégias de marketing para quando sua empresa já
estiver estruturada. 
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PESQUISA DE MERCADO

 Estratégias bem mapeadas e assertivas são essenciais para qualquer
negócio que deseja ter sucesso. Portanto, para um processo de
abertura eficaz, é necessário que, primeiramente, o empreendedor
tenha conhecimento de três pontos: produto, público e concorrência,
que são facilmente identificados através de uma Pesquisa de
Mercado.

 Ao iniciar um empreendimento, é
imprescindível o conhecimento e
domínio aprofundado dos benefícios
do seu produto, a forma com que ele
se encaixa no mercado, os pontos
fracos e, principalmente, seus
diferenciais, que farão com que ele
seja adquirido em detrimento do
concorrente. Essa validação,
portanto, é realizada através de
pesquisas qualitativas e
quantitativas, feitas por meio de
formulários e/ou entrevistas.
 

 CONHEÇA O SEU PRODUTO
 
Esse estudo é fundamental para o
empreendedor, porém, há uma
diferenciação das análises qualitativas
para as quantitativas, mesmo as duas
buscando resultados voltados para um
mesmo objetivo. Ao se tratar de uma
pesquisa qualitativa, tenta-se
compreender questões acerca dos
comportamentos individuais, buscando
entender preferências e prioridades. A
pesquisa quantitativa, por conseguinte,
visa coletar dados numéricos a fim de
entender determinados padrões do
mercado e elucidá-los de forma lógica. 



 Em continuação à validação do produto, entender seu público-alvo e a
maneira como ele se comporta no mercado é essencial para que
estratégias e condutas assertivas sejam traçadas. Ter conhecimento
sobre os consumidores do seu negócio é extremamente importante,
isso explica diversas ferramentas disponíveis em plataformas no meio
digital que reúnem esse tipo de informações, otimizando o trabalho das
equipes de vendas. 

Dessa forma, adquire-se um maior conhecimento sobre a melhor forma
de dialogar com eles, sendo possível mapear as tendências e identificar
oportunidades voltadas à cada nicho. Porém, é importante deixar claro
que cada negócio tem suas particularidades e precisa entender seu
público de maneira personalizada, evitando informações que possam
prejudicar as estratégias da empresa. 
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Através desta metodologia de análise, torna-se possível para o
empreendedor compreender, de forma clara e objetiva, aspectos
essenciais para que seu produto seja validado, como a localidade-chave
em que o produto terá melhor performance.  

 MAPEIE O SEU PÚBLICO-ALVO



 Agora, após analisar características internas do negócio, para que a
pesquisa de mercado tenha bons resultados, é de caráter essencial
compreender a concorrência do empreendimento. Essa análise é feita
através de um estudo técnico, que mapeia as principais características
dos players mais relevantes em determinado mercado. Vale ressaltar
que este estudo pode ser feito tanto quando já há o conhecimento
desses concorrentes, como também para mapear essas empresas, a
fim de analisá-las metodologicamente e gerar insights assertivos para o
sucesso do negócio. 

 Para se realizar uma boa e objetiva análise da concorrência, é
importante definir quais os tipos de informações relevantes a serem
mapeadas. Existem diversos critérios que podem ser explorados, como
por exemplo a qualidade do atendimento desses concorrentes, o
posicionamento nas redes sociais e a faixa de preços de determinado
serviço/produto. Esses critérios podem ser definidos a partir das
necessidades do negócio em conjunto com o que o empreendedor
busca entender, podendo dessa maneira, ser totalmente personalizado.
 
Ao final desta análise, um ponto de extrema importância para que os
insights do estudo se tornem aplicáveis é a elaboração de uma Curva de
Valor. Nela, é possível identificar os gargalos e pontos fortes das outras
empresas, e atuar na construção de novas estratégicas, o que fará com
que a empresa adquira inteligência de mercado. Com isso, o negócio
possuirá know-how suficiente para se tornar referência no seu
mercado. 
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 DESTAQUE-SE DA SUA CONCORRÊNCIA
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ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL

 Concluída a etapa da Pesquisa de Mercado aprofundada, o próximo
desafio para o empreendedor é construir uma área comercial que
traga os melhores resultados para o negócio, refletindo em altas taxas
de conversão dos potenciais clientes. Para isso, é necessário que a
empresa passe por uma Estruturação Comercial, com foco nestes
três fatores: equipe, funil e pós-venda.

 
Para que existam vendas, o primeiro passo é possuir um time
comprometido e com as competências técnicas necessárias de um
bom vendedor, o que pode ser obtido através da aplicação de
treinamento e mentorias que visem otimizar a performance desses
profissionais. Assim, ter um time com domínio em suas ações e com
conhecimento total dos gatilhos de vendas transmite confiança no
momento da negociação, contribuindo para um aumento expressivo
nas taxas de conversão do negócio. 
 

É FUNDAMENTAL VOCÊ TER UMA EQUIPE
CAPACITADA
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 Outro ponto fundamental para uma
boa taxa de conversão é o funil de
vendas da empresa, que nada mais é
que um modelo estratégico que
ilustra a jornada comercial de um
cliente em potencial, dividido por
etapas, desde sua entrada até a
efetivação da compra. A partir de um
pipeline bem feito, o
empreendimento pode calcular as
taxas de conversão em cada etapa do
funil, através da metodologia deal
flow, compreendendo de forma
estatística a quantidade de esforço 

 
 A IMPORTÂNCIA DE SE DEFINIR UM FUNIL DE

VENDAS
 

 
 Ainda no processo de pipeline, a
existência de scripts padronizados para
os vendedores utilizarem nos processos
comerciais é muito importante. Isso
porque deixa tais processos
instrumentalizados, desde o ponto em
que o lead descobre a empresa até a
efetivação da compra, diminuindo a
porcentagem de erros neste trajeto. 

 
empregada para atingir as metas
estabelecidas. Para melhor
entendimento, de forma resumida, o
deal flow calcula as taxas de conversão
de cada etapa do funil de vendas.
 

 
A BUSCA PELA FIDELIZAÇÃO 

 
 Por fim, e não menos importante, uma área comercial de sucesso precisa estar
disposta a investir fortemente no seu pós-venda. Conhecido no ambiente dos
negócios pela sigla CS (Customer Success), essa atenção a mais com quem já
realizou a compra do produto e saiu do processo comercial é conhecida por
gerar a fidelização dos clientes e fazer com que eles disseminem o produto ou
serviço para outras pessoas. A busca por uma trajetória de sucesso com o
consumidor faz parte do processo de Estruturação Comercial e tem profunda
importância para uma alta taxa de conversão dos leads em clientes fiéis,
alavancando os resultados do empreendimento no médio prazo. 
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MARKETING ESTRATÉGICO

 Com um processo comercial bem estruturado, um ponto que será
evidenciado, por conseguinte, é a necessidade de cuidar do diálogo do
empreendimento com seu público. A comunicação e o
posicionamento nos canais certos é fundamental para estar alinhado
com as tendências e o público alvo da empresa. Um empreendimento
que possui seu marketing bem estruturado consegue se diferenciar e
alcançar resultados mais ousados.

 
 Entretanto, para que isso aconteça de forma efetiva, é preciso se
atentar a alguns fatores de extrema importância dentro do marketing
da empresa, como: público-alvo e persona, análise da concorrência,
identidade organizacional e estratégias no meio digital. 

 Com a Pesquisa de Mercado já feita na primeira etapa, consegue-se
compreender o público alvo da marca, no entanto, conhecer mais a
fundo esse público é necessário para traçar um bom plano de
marketing. Aqui estamos falando sobre ter uma persona bem definida. 
 

DEFINA A PERSONIFICAÇÃO DO
SEU CLIENTE IDEAL
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 Para entender o que é a persona de uma
empresa, devemos pensá-la como a
representação de um cliente ideal, um
personagem semi-fictício que representa o
cliente, criado com base em dados reais sobre
o público do empreendimento. É com a 
definição da persona que se consegue informações como:
preferências, hábitos de consumo, redes sociais mais frequentes no
seu dia a dia, etc. Essa síntese de características irão nortear as
estratégias de marketing da empresa, mapeando as principais
preferências do público em determinado nicho de mercado, além de
conseguir ter foco e precisão na hora de tomar alguma ação.

 
 Por seguinte, apesar de já ter sido realizada uma análise da
concorrência na etapa de Pesquisa de Mercado, se faz necessário
uma nova análise dentro do marketing estratégico, haja vista que se
busca obter respostas e resultados diferentes. Embora as duas
análises sigam a mesma estrutura, no marketing esse estudo é
direcionado a avaliar aspectos no meio digital, por isso tem como
alguns dos critérios elencados: a qualidade do site, presença nas
redes sociais, atendimento via e-mail, etc. 

 A partir dessa nova análise da concorrência, é possível discernir os
pontos fracos e fortes dos principais concorrentes no nicho de
atuação do empreendimento, além da empresa conter rigor na hora
de formular novas estratégias e trabalhar em soluções para corrigir
esses gaps de mercado. 

VOCÊ REALMENTE CONHECE A SUA
CONCORRÊNCIA?
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 Por fim, mapear, estudar e definir estratégias assertivas dentro do marketing
é um processo fundamental para que se tenha um posicionamento de forma
correta. Permitindo, dessa maneira, dominar os canais digitais que fazem mais
sentido para o empreendimento, direcionando os esforços ao lugar certo,
atingindo o público que deseja.

 É possível, também, a partir de estratégias assertivas no meio digital, mapear
os melhores conteúdos a serem abordados nos canais oportunos da empresa,
tendo frequência e qualidade nos assuntos abordados. Assim, será possível
obter insights sobre como analisar de forma inteligente as métricas dessas
redes sociais e usar isso a favor do negócio. Além do mais, essas estratégias
são substanciais para alcançar os resultados a médio e longo prazo, mantendo
a constância e a comunicação de forma coesa com o público alvo, gerando
conexão entre os clientes e a marca. 

 
EM TUDO NA VIDA PRECISAMOS DE

ESTRATÉGIAS

 
 A SUA EMPRESA PRECISA TER UM ID

ORGANIZACIONAL
  

 Ainda que já possua a persona definida, é preciso também se atentar quanto a
identidade organizacional da marca, pois faz parte de um conjunto
fundamental da organização, em que trata dos alicerces e da manutenção de
um corpo de colaboradores engajados, alinhados e motivados. Definir e
estruturar a missão, visão e valores é dar um propósito a empresa, além de ser
possível observar de forma mais específica as características, anseios e
desejos da marca.
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A partir dessas três importantes etapas, o empreendedor
terá os dados, estratégias e também os objetivos
traçados com assertividade. Desmistificando, com isso,
que o processo de abertura de uma empresa se passa
somente através das vias burocráticas. Na verdade,
fundar um negócio cria a necessidade de muito estudo,
análise e mapeamento de riscos, mas são esforços que
fazem toda a diferença e posicionam de forma assertiva
o empreendimento no mercado em questão. 



INVENTÓRIO
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As vezes amamos uma marca e a indicamos para várias
pessoas, e tem outras que não gostamos sem
conseguir explicar o porquê, essa percepção que
temos está fora de alcance da empresa, mas elas
podem ser influenciadas pela sua gestão, através de
diversas formas de comunicação. 
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O QUE É MARCA?

A marca não se resume ao seu produto, logotipo ou identidade visual,
é todo o conjunto de sentimentos e atributos que associamos a uma
empresa, pessoa, produto ou serviço. Um exemplo é a Nike que a
maioria das pessoas remete a determinação, força, ação e potência, já
a Apple é conhecida pelo design, simplicidade, tecnologia, privacidade
e status. 

A eficácia de uma marca, nada mais é
que a sua capacidade de produzir
resultados. Uma marca eficaz possui
um conjunto de signos e
representações, organizadas em
rede significante, que identifica um
produto, serviço, empresa ou
entidade, diferenciando-o de seus
concorrentes ou similares. Quando
eficaz, é capaz de determinar a
preferência dos consumidores e/ou a
admiração dos interlocutores da
Marca.  

COMO CRIAR UMA MARCA EFICAZ?
 
Marcas fortes têm objetivos claros e
um profundo conhecimento das
áreas em que atuam, não apenas
internamente, mas externamente,
deixando bem claro seu propósito e o
que oferecem. Portanto, tenha um
propósito bem definido. Nenhuma
empresa ou negócio pode sobreviver
sem fornecer um produto ou serviço
que resolva um problema. 
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Portanto, para ter uma marca de sucesso, faz-se necessário priorizar as
características como possuir um propósito bem estabelecido, conhecer seu
público-alvo, ser autêntico e possuir um diferencial perante aos concorrentes.
Com este pensamento estratégico será então mais simples de conseguir
aumentar o reconhecimento e notoriedade da marca, gerar empatia e
diferenciação. Como resultado dessa somatória, produz-se uma marca
capacitada para ser considerada eficaz.

 
ALCANÇANDO RESULTADOS

 
 

POR QUE O CONSUMIDOR DEVERIA ESCOLHER
VOCÊ?

 
Encontrar aquela característica única, que, aos olhos do consumidor, é uma
grande vantagem e agrega valor à sua marca. A diferenciação pode beneficiar
imensamente a sua marca e garantir que ela seja lembrada e indicada.
Encontre esse talento especial e invista nele. Uma dica é: estabeleça
arquétipos, crie uma brand persona, se destaque da concorrência de forma
coerente e autêntica. 

Se este profissional pensar sempre na marca de forma humana será mais
simples de incluir um pensamento e um comportamento. Tendo em conta as
necessidades do consumidor, criamos uma ligação mais próxima e torna-se
mais fácil conseguir um diferencial competitivo. Uma imagem coesa de uma
marca potência o seu sucesso. 
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BRANDING 

Se você tem o desejo de fazer sua empresa crescer, o branding deve
ser priorizado. Mas afinal, o que é Branding? 

Branding é um termo em inglês que se originou da palavra brand (que
significa marca em português) e são ações que estão ligadas ao
controle da comunicação da marca. Este tipo de estratégia é
característico de empresas que buscam vantagem competitiva no
mercado, por meio da fidelidade do cliente à marca. Ou seja, é a
gestão das estratégias de marca de uma empresa, com o objetivo de
torná-la mais desejada e positiva na mente de seus clientes e do
público geral. 

Adotar a estratégia de branding inclui inúmeros benefícios,
tais como: 

• Maior lealdade dos consumidores;
• Menor vulnerabilidade na competitividade do mercado; 
• Menor vulnerabilidade em tempos de crise; 
• Maior margem de negociação do preço; 
• Estabilidade de demanda do consumidor se os preços forem
aumentados; 
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 Maior cooperação e suporte por parte de quem comercializa
os produtos (vendedores ou representantes); 
• Maior eficácia e eficiência nas comunicações de Marketing;
• Oportunidades adicionais de comercialização, aumentando a
exposição da marca;
 • Oportunidades de extensão da marca na mesma linha ou
para nova categoria de produto.

Obter um branding de qualidade e de muito estudo, igual ao
que a Inventório faz, é de responsabilidade da sua liderança,
porém, para que dê frutos, precisa estar enraizado em todos
os departamentos e áreas, sendo dominado e praticado por
quem a representa.

SUMÁRIONAMING 

 Provavelmente você já deve ter ouvido falar que para ter uma
marca forte, é preciso de um nome forte. Essa afirmação é
totalmente correta pois o ponto de partida na criação de uma
marca é a definição de um nome! 

O nome da Marca é seu signo primordial: a origem da
identidade. A eficácia do nome é o requisito essencial da
eficácia da Marca. A atividade de criar, definir e controlar a
identidade verbal é função do Naming. Por sua importância de
“signo primordial” da Marca, exige experiência profissional e
investimentos adequados. 
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IDENTIDADE VISUAL

A Identidade Visual compreende como os elementos essenciais para
construir as expressões da Marca e também o conjunto integrado de
expressões visuais, que se tem por fim “personificar” uma empresa
com o objetivo de adequá-la no mercado. 

Não é por acaso que algo se torna bem conhecido com constância
dentro do universo digital. Nesse sentido, fala-se muito sobre
Identidade Visual, para chamar atenção, transmitir a mensagem certa,
criar conexões e fazer ser lembrado! Para isso, não basta ter uma, mas
que essa seja eficiente. 

Se você está pensando em abrir um negócio, fica a dica: a identidade
visual é uma das coisas mais importantes para se investir. Quando os
clientes pensam em sua marca, devem ter uma visão clara dos seus
valores e sua essência. 

Para que as empresas consigam presença e força no mercado, é
preciso diferenciar seus produtos e serviços da concorrência, não é
mesmo? Dessa forma, a identidade visual é um investimento
imprescindível para a promoção das empresas e uma das chaves parar
o sucesso.
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COMUNICAÇÃO

Após passar por cada etapa chegará o momento da marca pensar no
seu planejamento de comunicação. Afinal, de nada adianta ter uma
estratégia e uma identidade visual bem estruturada se ela não é
repassada de forma unânime em todos os canais e pontos de contato
do consumidor com sua empresa. 

Muito mais do que linguagem, essa fase definirá o ponto de contato
com os seus clientes. Portanto, é importante ser fiel à linguagem da
sua marca não apenas nas redes sociais, mas também no
atendimento, na hora de consolidar a venda e é claro, no próprio
produto.

SUMÁRIOMARKETING

O marketing é equivalente a voz da sua empresa. É por meio dos
canais que pessoas são atraídas e são qualificadas para a proposta de
sua marca. 

A função do marketing em uma empresa gira em torno de como uma
organização pode entender o mercado e satisfazer suas necessidades
e desejos através de produtos e serviços. Dessa forma, deve-se
estabelecer um público-alvo por meio de experiências consistentes
que envolvam sua marca e o que ela comercializa.
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Decidir quando é o melhor momento
para investir em branding na própria
marca muitas vezes é uma questão
que atinge diversos empreendedores.
Existe um pensamento errôneo de que
o branding só vale a pena quando uma
marca já está estruturada e firme em
seu segmento de mercado.
Entretanto, pensar desse jeito acaba
por impedir que, logo no início, a marca
já esteja preparada para se destacar
em relação a concorrência. 

QUANDO DEVO INVESTIR EM BRANDING?
 
A partir do momento em que uma
marca é criada e aplicada no
mercado, ela já está gerando uma
primeira impressão para o seu nicho
de mercado. Devido a isso, investir
logo no início da construção de uma
marca é fundamental para um
melhor posicionamento, tanto para a
atração de consumidores quanto
para a sua diferenciação em seu
segmento. 

POR QUE É IMPORTANTE? 

Atualmente, o público em geral busca por uma boa experiência ao
consumir algo, além de preferir marcas com propósitos e valores que
sejam semelhantes aos seus. Neste momento entra o processo de
branding, que auxiliará na comunicação da marca com seu público. 

Ademais, o processo de branding possibilitará:

• a geração de valor a sua marca; 
• atração de clientes qualificados para o seu nicho e público de mercado;
• menor vulnerabilidade em tempos de crise; 
• diferenciação em relação a concorrência; 
• conexão da marca com a mente dos consumidores;
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BRAND EQUITY

O Brand Equity é algo muito importante no mercado atual, ele é o valor
da marca, que é o resultado do branding, não representa a
precificação dela, mas sim o seu valor que é agregado a algum produto
ou serviço. Isso causa várias influências na decisão de compra do
consumidor, pois está conectado com a experiência do próprio que
passa por uma estratégia composta por etapas que se constrói a
lealdade daquele cliente pela empresa. 

Essa construção é muito focada em analisar o mercado, entender as
influências dele em questão a concorrência e stakeholders, além disso
entende também o olhar de valor dos clientes, qual é a percepção que
o cliente tem em questão da marca que está comprando, quando uma
marca é reconhecida no mercado pelos clientes ela tem uma liberdade
maior para atribuir valor monetário no seu produto ou serviço, mesmo
que este tenha a mesma qualidade que a concorrência e por fim essa
empresa fideliza seus clientes conquistando sua lealdade.
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OEm um mundo globalizado e de conexões, uma comunicação
integrada com o cliente é essencial. 

O design é uma porta para inovação e experiência diferenciada no
meio digital que, se trabalhada de maneira correta, pode mudar a
realidade da sua marca.

Investir no design é se preparar para o crescimento da sua marca. É
criar uma personalidade e estética única para a sua empresa, atraindo
público e se destacando em meio a um amplo mercado. 

Em algum momento você já olhou para a sua marca e se perguntou: 

• Como posso diferenciar o meu produto? 
• Como posso ser mais reconhecido no mercado? 
• Essa marca expressa de fato quem somos? 
• Nosso site proporciona a experiência que queremos passar? 
• O discurso da nossa empresa está alinhado? 

Se a resposta for sim, é sinal de que está na hora de contratar uma
empresa de design e você vai entender melhor o porquê no decorrer
do texto.

POR QUE CONTRATAR UMA EMPRESA DE
DESIGN?
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3 MOTIVOS PARA INVESTIR EM
DESIGN

Apenas sete segundos! Esse é o tempo necessário para que o nosso
cérebro forme uma impressão sobre alguém, provando a importância
de investir em uma primeira impressão marcante de forma positiva e
que seja compatível com a sua marca.

 A PRIMEIRA VISTA1.

Cada vez mais as pessoas buscam não só por apenas produtos, mas
por experiências. E como é possível fazer com que sua empresa se
encaixe nessa procura? Através do design. 

A técnica de experiência da marca é trabalhada durante toda a jornada
do cliente pela sua empresa, não se baseando apenas no ato de
compra, e procura gerar mais interação com o público-alvo da marca e
o fortalecimento da imagem que quer ser passada.

2.  TORNE A SUA MARCA UMA EXPERIÊNCIA
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3. VENDA INOVAÇÃO
Diferencie os seus produtos dos demais. Saiba o que os seus clientes
desejam. Para inovar é preciso colocar o cliente no centro dos
processos. Assim, a empresa consegue identificar as dores do seu
público-alvo e com isso, entender como e com quais aspectos dos
seus produtos e serviços é possível



LOCUS IURIS
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Empreender exige conhecimento e preparação. Estar
juridicamente amparado é essencial para o
funcionamento do seu negócio, independente do
tamanho. Desde a concepção da sua marca até a
resolução de problemas jurídicos diários, ter o auxílio
de uma consultoria jurídica significa estar protegido e
amparado, garantindo segurança para sua empresa.
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REGISTRO DE MARCA

Marca é, para a Lei de Propriedade Industrial, a identificação da
empresa no mercado de seus produtos ou serviços. Em outras
palavras, é o que torna seu negócio único. Nesse caso, o registro seria
como a escritura de um imóvel ou propriedade, conferindo à
pessoa/empresa a exclusividade sobre o uso da marca, para que não
haja nenhuma igual ou similar no mesmo ramo, causando confusão ou
desvio de clientela.

PORQUE DEVEMOS FAZER O REGISTRO? 

Para proteger o seu bem maior: sua identidade.

Imagine o seguinte caso: você inicia um empreendimento, o qual você fez
uma boa pesquisa de mercado, conheceu seu público, definiu seu nicho,
investiu em uma identidade visual única e em marketing. Porém, quando
finalmente você começa a colher os frutos do seu trabalho, descobre que
outra pessoa registrou sua marca e agora tem o direito exclusivo sobre o
seu sonho. Esses casos são mais comuns do que imaginamos. 
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Um bom exemplo, é o da banda de
reggae "Natiruts", a qual no
momento de seu auge, era
reconhecida como "Nativus".
Entretanto, uma outra banda, de
Santa Catarina, já havia registrado
a referida marca e, portanto,
ambas entraram em uma briga
judicial. Por fim, a banda de Santa
Catarina ganhou a disputa e a  

QUAIS SÃO AS VANTAGENS DO REGISTRO DE
MARCA?

 
1 EXCLUSIVIDADE DA MARCA
Ao realizar o registro de marca, você está investindo no seu negócio,
uma vez que a marca registrada possui benefícios exclusivos no
mercado. Com o registro, você protege diretamente a identidade
visual da marca, garantindo a utilização legal do nome e/ou logo.
Somente você poderá utilizar seu nome dentro do seu nicho de
atuação em todo o território nacional. 

2 PROTEÇÃO JURÍDICA 
O registro de marca oferece proteção jurídica ao titular, impedindo
que terceiros utilizem da sua marca sem seu consentimento. 

 

Por esse motivo, o registro de
marca é o que você precisa para
prevenir essa frustração, visto que
é a única comprovação de que
você é realmente o proprietário da
sua marca. Afinal de contas, sua
identidade é o seu bem mais
valioso no mercado.

banda de reggae de Brasília teve
que repensar seu nome, mudando
para o qual conhecemos hoje. 



3 POSSIBILIDADE DE FRANQUEAR
Já pensou em expandir o seu empreendimento? O registro de marca
te abre a possibilidade de vender o direito de uso da sua marca,
podendo ser distribuída, de maneira exclusiva, em diferentes regiões.
Para tornar-se franqueador no Brasil é exigido que o proprietário
possua, pelo menos, o pedido de registro de marca feito no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial. 

4 CREDIBILIDADE NO MERCADO 
Marcas registradas transmitem mais segurança aos seus clientes.
Frente a alta competitividade no mercado, todo detalhe é importante
para atração e fidelização de clientes. Nesse sentido, ter a marca
registrada aumenta a credibilidade do seu negócio ao evitar
concorrência desleal, tornando-a única em seu segmento.

5 EVITE CONCORRÊNCIA DESLEAL
Caso uma marca concorrente ou similar antecipe o registro de marca
antes do seu empreendimento, o requerente possui o direito de
exclusividade na classe de atuação. Dessa forma, você pode perder
todo o seu investimento em marketing ao deixar sua marca
desprotegida.
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POR ONDE É FEITO O REGISTRO
DE MARCA?

O registro é feito através do INPI, o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, órgão do governo que protege a propriedade industrial. Ele
também é utilizado para checar a viabilidade do registro da sua marca,
conferindo se já existem marcas registradas que são iguais à sua na
mesma área de atuação.
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QUAIS SÃO OS TIPOS DE CLASSE?

Os tipos de classes têm extrema
importância na hora de registrar a
sua marca. É nesse momento que
você indica quais produtos ou
serviços se encaixam com o seu
negócio. Nesse sentido, as classes
têm por finalidade definir qual o
nicho em que a marca será
registrada. 

O Brasil adota a Classificação
Internacional de Produtos e Serviços
de Nice, que separa as classes em
duas subcategorias: as de produto e
as de serviço. 

No site do INPI, podemos encontrar
a lista completa de classes,
separadas de acordo com as suas
especificações. As classes de 1 a 34
são as de Produto, enquanto as
classes de 35 a 45 são as de Serviço.

 Caso sua marca não se encaixe em
nenhum tipo de serviço ou produto,
o INPI possui listas auxiliares para
suprir a necessidade. 

É possível que existam duas marcas
iguais registradas, mas somente se
forem de classes e atuações
diferentes. Logo, é de extrema
importância a escolha da classe
adequada, tendo em vista que é uma
classificação essencial para o
registro da marca. 

Além disso, no momento de
verificação da disponibilidade do
registro da sua marca, é sempre
importante conferir se as outras
marcas são da mesma classe que a
sua.
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Para registrar a sua marca, torna-se imprescindível conhecer os tipos
de Registro de Marca disponíveis no site do INPI, pois essa
classificação é crucial no pedido do registro. As marcas podem ser
classificadas de acordo com a sua apresentação: 

NOMINATIVA: São formada por palavras compostas, exclusivamente,
por letras e números. Não possuindo nenhum outro elemento, como
por exemplo figuras e/ou símbolos. 

FIGURATIVA: São formada por figura(s) ou símbolo(s). Não possui
nenhum outro elemento, como por exemplo letras e/ou números.

MISTA: É composta pela combinação da(s) palavra(s) com a identidade
visual.

TRIDIMENSIONAL: É pouco comum no mercado, sendo representada
pela forma física do produto, buscam um designer inovador
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QUAIS SÃO OS TIPOS DE REGISTRO DE
MARCA?
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3. EMISSÃO E PAGAMENTO DA TAXA INICIAL DE
REGISTRO DE MARCA

2. CADASTRAMENTO INICIAL
 Depois que a pesquisa de viabilidade já foi feita, se inicia a segunda etapa do

registro de marca: o cadastro.

O cadastramento de informações simples (como natureza jurídica, CNPJ ou CPF,
razão social, endereço e contatos) pode ser feito virtualmente na plataforma e-
Marcas, sistema eletrônico do INPI, e no GRU, módulo do Guia do Recolhimento da
União. 

A atenção é primordial durante o cadastramento para evitar a informação de dados
incoerentes ao INPI que podem afetar o desenvolvimento do seu pedido de registro
de marca.

A primeira das etapas do registro de marca é a análise da viabilidade para o registro de
sua marca. 

Nesse ponto, é preciso pesquisar no Sistema de busca de marcas do INPI, se já há o
registro ou pretensão de registro de um nome ou desenho igual (ou muito similar) ao
que se pretende registrar.

1. PESQUISA DE VIABILIDADE

SUMÁRIOETAPAS DO REGISTRO
 DE MARCA

Depois de concluir o cadastramento nas plataformas, é possível solicitar a
emissão do GRU referente ao Depósito de marca. 
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Nesta etapa, assim que o pedido de registro de marca for protocolado, se inicia
o momento em que ocorrerão os procedimentos internos do INPI, sendo o
primeiro deles o exame formal dos dados. 

Nesse momento, é feita uma checagem dos dados informados no protocolo e,
se for encontrada alguma incoerência, é aberto um prazo de 5 dias úteis para a
correção.

A partir dessa etapa fica evidente a importância do preenchimento adequado do
protocolo do INPI de registro de marca.

5. EXAME FORMAL DOS DADOS
 

Nas terças-feiras, o INPI publica em seu site os novos pedidos de registro de
marca, que irão permanecer publicados durante um período de 8 semanas para
as pessoas que podem se sentir copiadas apresentarem uma oposição ao seu
registro de marca. 

Nessa parte do processo, é possível compreender a importância de uma
pesquisa de viabilidade bem fundamentada, pois, com uma boa pesquisa de
viabilidade, são evitados problemas de escala maior que podem surgir nessa
etapa devido ao desconhecimento de uma marca similar a que se pretende
registrar.

6. PUBLICAÇÃO DO PEDIDO

4. PROTOCOLAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO DE
MARCA
Após o pagamento da primeira GRU, é necessário preencher, no e-Marcas, o
formulário para o depósito de marca. Este segundo cadastro é um pouco mais
completo. 

Nele constam informações como: qual é a marca a ser registrada, em qual
classe está inserida e, caso exista, qual é a logo (que deve ser enviada em
formato PNG). 

É aqui que a sua marca será devidamente apresentada ao INPI e, por isso, é
imprescindível que esse protocolo seja entregue da melhor maneira possível
para aumentar as chances de deferimento do processo. 

Os valores cobrados podem variar a depender do número de classes em que
precisa ser feito o registro da marca, se o registro será feito em classe pré
aprovada ou com livre especificação da atividade, ou então, se a empresa é de
pequeno ou grande porte.
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Caso ocorra o indeferimento do pedido do seu registro de marca,
ainda é possível realizar um recurso junto ao INPI, sendo apresentados
argumentos contrários aos motivos que levaram o INPI a indeferir o
pedido com o objetivo de reverter essa decisão do órgão. Tal recurso
precisa ser construído com base em argumentos sólidos,
jurisprudências e de acordo com as diretrizes do INPI.

9. PEDIDO INDEFERIDO

Após a resposta definitiva do INPI, é aberto um prazo de 60 dias para
que seja feito o pagamento da taxa de concessão da marca para o
primeiro decênio (10 anos). 

Se o prazo for perdido, é possível pagar em até 30 dias por um valor
muito mais alto, mas, caso a taxa não seja paga, o registro de marca é
arquivado e o processo perdido. 

Assim, é imprescindível, como em outras etapas, se manter atento aos
prazos que são estabelecidos ao chegar nessa parte do processo.

10. TAXA DE CONCESSÃO
 

Essa é a etapa mais demorada do registro de marca, durando cerca de
um ano, onde os aspectos específicos da marca serão analisados e
comparados com os elementos que definem outras marcas e também
ocorrerá a análise da oposição (caso haja alguma). 

É aqui que serão analisados os detalhes do seu pedido de registro de
marca, levando em consideração se a maneira como a sua marca
pretende se apresentar está em conformidade com aquilo que a Lei de
Propriedade Industrial afirma. Depois dessa etapa, será informado se
o pedido foi deferido ou indeferido.

8. ANÁLISE DE MÉRITO
 

Se alguém sentir-se lesado pela tentativa de registro da sua marca, ela
pode se opor ao seu pedido nessa etapa.

A oposição será publicada pelo INPI e, a partir desse momento, será
aberto um prazo de dois meses para que uma contestação seja feita
argumentando a invalidade dessa oposição. 

Aqui, o acompanhamento do processo se mostra muito importante,
principalmente por causa das datas, e, além disso, a resposta a essa
oposição deve ser feita por meio de argumentos bem fundamentados
em jurisprudências, legislações e de acordo com as diretrizes do INPI.

7. OPOSIÇÃO AO PEDIDO
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O registro de marca tem prazo de validade de 10 anos, mas se a marca
não for utilizada por um período de 5 anos, é possível perder o registro,
ocasionando a caducidade da mesma. Isso é feito para evitar reservas
de marcas, logo, se houver o interesse de uma empresa por uma
marca que não é utilizada nesse meio tempo, ela pode conseguir o
registro se não for provada a utilização pelo proprietário da marca já
registrada. 

Para solicitar a renovação junto ao INPI é preciso que no último ano
vigente do registro seja feito o pedido de renovação, e depois de pagar
a taxa determinada, declarar que a marca está realmente sendo
utilizada, para então emitir o certificado de renovação do registro de
marca. Entretanto, caso se perca o prazo e acabe o registro, é possível
pedir prorrogação do prazo por 180 dias e pagar uma espécie de multa.
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POR QUANTO TEMPO MINHA MARCA
FICARÁ REGISTRADA?
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E O JURÍDICO?

Empreender no Brasil é um constante desafio. Desenvolver uma
solução que atende os anseios do mercado, pagar todas contas,
atender os clientes com a devida qualidade, realizar a gestão
financeira, estar em dia nas questões contábeis… sem dúvida, não é
uma atribuição fácil. 

Dentro dessa soma de fatores, com alguma frequência, surge uma
dúvida na mente dos empreendedores: e o jurídico?

Definitivamente, não adianta solucionar uma demanda do mercado se
a empresa não tiver uma gestão jurídica compatível com sua realidade. 
 
Ao pensar nas diversas atividades que existem no desenvolvimento de
uma micro ou pequena empresa, entende-se a profundidade do
oceano de tarefas em que o empreendedor imerge. A partir disso, é
recorrente notar que as demandas jurídicas do negócio acabam não
sendo priorizadas, obtendo formas inadequadas de resolver suas
necessidades.
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Elaborações de modelos de contratos de prestação de serviço
para o negócio;
O desenvolvimento de termos e políticas necessárias para o site
ou aplicativo;
Revisão de contratos a serem assinados pela empresa como
contratante;
Serviços para assegurar a Propriedade Intelectual do empresa,
como o registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI);
Pesquisas e estudos para sanar dúvidas jurídicas na realização das
suas atividades;

A Consultoria Jurídica pode acontecer de diversas maneiras, a
depender da empresa. De maneira geral, em suma, uma assessoria
jurídica realiza para o empreendedor:

1.

2.

3.

4.

5.

 
Em outras palavras, a Consultoria se torna uma extensão da empresa,
isto é, ciente da realidade do negócio e das suas problemáticas no
âmbito jurídico, atuando em variadas frentes. 

Adentrando na atividade da empresa, a assessoria jurídica consegue
consolidar a parte jurídica, sem destoar dos aspectos essenciais da
organização.

O QUE FAZ UMA CONSULTORIA
JURÍDICA?
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Busca de investidores;

Participação de editais e licitações;

Resolução de problemas de forma extrajudicial, agilizando as
tratativas e seu desfechos;

Redução de custos, pois diminui-se os riscos jurídicos do negócio
e, consequentemente, a possibilidade de gastos com
contratempos;

Adaptação documental à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), em vigor desde 2021.

Conforme já explicado anteriormente, os benefícios são diversos.Fora
os tópicos já elencados, o jurídico forte pode ser bastante útil na:

QUAIS OS BENEFÍCIOS DA CONSULTORIA
JURÍDICA?
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A Consultoria Jurídica é uma opção interessante para qualquer
negócio, dado seu custo-benefício e sua completude de atribuições.
Não se pode esperar o problema chegar para solucioná-lo, tem que
antecipá-lo. Nessa perspectiva, pensando no desenvolvimento
saudável do negócio, a Consultoria Jurídica vem a calhar. 

Empreender é um oceano profundo que pode amedrontar, mas tudo
pode ser explorado mais sabiamente.
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