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E agora?



Signos Distintivos

• São nomes ou elementos gráficos que
distinguem produtos ou serviços por sua
origem, qualidade, fabricante ou outra
característica própria



Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual é uma garantia de

apropriação das criações intelectuais e dos signos

distintivos que integram o patrimônio das pessoas

como ativos intangíveis, sendo um regime disciplinador

de conduta no mercado, visando a concorrência leal

entre os agentes econômicos.

Fonte: Pimetel, L.O. Curso de Propriedade Intelectual & Inovação no Agronegócio, 3ª Edição - 2012



Propriedade Intelectual

a) Propriedade Industrial

a.1) Novidades

Patentes

Modelos de Utilidade

Circuitos Integrados 

Cultivares (MAPA) 

Desenhos Industriais 

b) Direitos Autorais

b.1) Originalidade

Direitos Autorais

Direitos Conexos

Programas de Computador

LPI nº. 9.279/1996 

Lei da Propriedade Industrial
a.2) Distinguibilidade

Marcas (INPI)

IG (INPI)

Fonte: Pimetel, L.O. Curso de Propriedade Intelectual & Inovação no 
Agronegócio, 3ª Edição - 2012



MAPA e IG





Lei da Propriedade Industrial 9.279, de 14 de maio
de 1996 - regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial

Registro no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial

Marcas

Mais informações – Manual de Marcas do INPI
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/M
anual_de_Marcas

Primeiro passo para o registro: verificar no portal do INPI se
já há pedido ou registro por terceiros da marca pretendida!

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp



Quanto à apresentação, as marcas podem ser:

Nominativas VARIG      AtlânTIca 

Figurativas - Imagem, símbolo, letra ou algarismo sob 

forma fantasiosa, ideogramas 

Mistas - Combinação de elementos nominativos e 

figurativos ou elementos nominativos sob forma 
fantasiosa ou estilizada 

Tridimensionais - Forma plástica distintiva em si, 

dissociada de efeito técnico 

Marcas
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Natureza - Marcas



Marcas – NCL (exemplos)

Lista de Classes

Produtos

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

– Classe 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.

– Classe 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.

– Classe 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.

– Classe 33 Bebidas alcoólicas (exceto cervejas). 

– Classe 34 Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.

Serviços

– Classe 35 Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de
escritório.

– Classe 36 Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

– Classe 37 Construção civil; reparos; serviços de instalação.

Cada registro de Marca (Própria ou Coletiva) deve estar relacionado a uma
dessas classes.



Consulta Marcas



Consulta Marcas



Consulta Marcas

//gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp



Consulta Marcas



Consulta Marcas



Obrigada

patricia.saraiva@agricultura.gov.br
61 32182921


