
Inpi: número de marcas registradas no Brasil já supera um milhão 
 
Existem no Brasil mais de um milhão de marcas registradas. A informação é do Inpi (Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial). Somente no ano passado, 96.785 marcas foram registradas 
no País. 
 
A principal finalidade do registro de uma marca é garantir a segurança ao comerciante, 
protegendo o seu direito de propriedade material e também o nome comercial, já que pela Lei de 
Propriedade Industrial (LPI) - base para que o Inpi examine cada pedido - , não é permitido o 
registro de duas entidades comerciais com o mesmo nome. 
 
A outra é que, em posse do registro, seu proprietário tem o direito exclusivo de explorar 
comercialmente a marca em seu ramo de atividade, em todo o território nacional.  
 
Marca registrada 
 
Você desenvolveu uma marca/produto e agora deseja registrá-lo? Saiba que antes de tomar esta 
decisão é preciso tomar algumas medidas. 
 
Qualquer pessoa física ou jurídica que esteja exercendo atividade legalizada e efetiva 
(profissionais liberais, produtores rurais, sociedade civil, sociedade limitada, autarquias, estatais, 
artesãos etc) pode solicitar o registro. Entretanto, o Inpe orienta que, antes, seja feita uma busca 
em seu site (www.inpi.gov.br), para verificar se a marca já não está registrada. 
 
Pedidos ou registros que possuam anterioridade (marcas iguais classificadas no mesmo ramo de 
atividade), não podem ser registradas. O mesmo ocorre com as marcas colidentes (com pedido ou 
registro de marca semelhante em classes afins, podendo confundir o consumidor). 
 
A solicitação do registro deve ser entregue em um formulário próprio devidamente preenchido, 
que será examinado pelo Inpi, com base na LPI. 
 
Vale destacar que MPEs (micro e pequenas empresas), pessoas físicas, entidades filantrópicas 
e/ou sem fins lucrativos pagam R$ 130 reais pelo registro. Já para as médias e grandes 
empresas, o valor é de R$ 260. 
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