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Uma marca é um sinal distintivo utilizado na identificação de produtos ou serviços. Sua função 
primordial é distinguir certos produtos ou serviços de outros similares, idênticos ou afins, 
permitindo que o consumidor identifique a origem daquele determinado produto ou serviço.  
 
Assim, se por um lado a marca permite ao consumidor identificar a procedência de certo produto 
ou serviço, por outro, possibilita ao fabricante ou ao prestador do serviço a conquista de clientes 
dentro do segmento de mercado em que atua.  
 
Cada país ou território possui um órgão com atribuição para conceder o registro de marcas. No 
Brasil, o referido registro é concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e 
para obtê-lo é preciso preencher os requisitos previstos pela Lei de Propriedade Industrial.  
 
O âmbito de proteção à marca limita-se ao país ou ao território no qual o respectivo registro foi 
concedido. Portanto, se o titular de uma marca deseja obter proteção em vários países ou 
territórios, deverá solicitar o registro da marca em cada jurisdição, sob pena de, ao não fazê-lo, 
deixar desprotegido, em determinada área geográfica, um importante instrumento para o 
desenvolvimento de seus negócios.  
 
Quais são as vantagens de registrar uma marca, não só no Brasil como em outros países e 
territórios?  
 
As principais vantagens garantidas ao titular da marca são: adquirir direito ao uso exclusivo da 
marca naqueles países e territórios, para identificar os produtos ou os serviços decorrentes de sua 
atividade; combater a pirataria, já que o registro impede que terceiros utilizem a mesma marca 
ou marca semelhante sem sua autorização, naqueles países e territórios onde foi registrada; e 
obter reparação por eventuais prejuízos causados pelo uso desautorizado da marca registrada em 
certo país ou território.  
 
Verifica-se, assim, que o titular de uma marca que a registra em diversos países ou territórios, 
nos quais presta seus serviços ou faz circular seus produtos, tem não só a exclusividade de uso da 
marca naquelas respectivas jurisdições como, também, pode tomar todas as medidas (judiciais e 
extrajudiciais) cabíveis à defesa de seus direitos e interesses.  
 
Tanto no Brasil como em outros países, não só o titular da marca está apto a tomar medidas que 
visem à sua proteção, como também podem fazê-lo licenciados, empresas coligadas e 
franqueadas, desde que observadas as normas específicas de cada jurisdição.  
 
E quais são as desvantagens de registrar uma marca apenas no Brasil e ficar sem proteção em 
outros países e territórios?  
 
A principal dificuldade, para o titular da marca, seria defendê-la no caso de outra pessoa utilizar a 
mesma marca ou semelhante sem sua autorização, ou tentar registrá-la como se sua fosse, em 
determinado país ou território, onde a marca ainda não possui registro.  
 
Como visto, o registro de uma marca no Brasil não confere proteção em outros países. Portanto, 
caso a marca não seja registrada no Exterior, seu titular não terá direito ao uso exclusivo em 
outros países. Conseqüentemente, outras pessoas estabelecidas no exterior poderão obter 
registro para a mesma marca ou marcas idênticas, e pode ocorrer que já tenham tomado 
conhecimento da marca legítima e estejam tentando obter lucros indevidos à custa do titular que 
não a registrou em outros países. Nesse caso, o titular da marca enfrentará problemas até mesmo 
se tentar registrá-la naquele país, pois outra pessoa poderá ter obtido, anteriormente, proteção 
para a marca com seu registro.  



 
Se o titular da marca deparar-se com problemas de uso indevido ou tentativa de registro, por 
parte de um terceiro, em um país onde não a registrou, será mais árdua a tarefa de defender seus 
direitos e interesses sobre a marca, pois terá que provar ser o legítimo titular em seu país de 
origem, e, ainda, ter registrado com anterioridade sua marca no país de origem.  
 
Em ambas as situações descritas, se não obtiver êxito em resolver a questão de forma amigável 
(o que raramente acontece), o titular da marca terá que propor ações judiciais para cancelar o 
registro concedido a outrem, solicitar a cessação do uso indevido e obter reparação pelos danos 
sofridos. E, enquanto não obtiver decisões favoráveis na Justiça, poderá ficar impedido de 
exportar seus produtos e serviços para aquele país.  
 
Pelas razões acima, é certo que a melhor forma de se prevenir e obter proteção sobre uma marca 
nos países e territórios, cujos mercados se pretende conquistar, é registrá-la em cada localidade. 
Se assim proceder, o titular da marca terá direito ao seu exclusivo em outros países e estará apto 
a defender seus direitos de forma eficaz. Não registrar a marca no exterior significa correr sérios 
riscos, que poderão prejudicar não só anos de trabalho e esforço na divulgação da marca mas 
também a conquista de novos mercados. 
kicker: O registro de uma marca no Brasil não confere proteção da mesma em outros países. 
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