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Você resolveu empreender, escolheu o nome da sua empresa e registrou o seu CNPJ. Só 
isso não basta. Se você não tiver a propriedade do registro da marca, outras empresas ou 
pessoas mal intencionadas podem registrar roubar a sua marca. Já pensou ter que mudar 
toda a identidade visual da sua empresa, perder o nome do seu negócio, ter uma marca 
igual ou similar a sua confundindo os seus clientes? É isso o que pode acontecer.

Por isso falamos que registrar a sua marca protege a sua empresa!

Eu já tenho o meu CNPJ, estou protegido

O registro da junta comercial, gera proteção ESTADUAL quanto ao NOME
EMPRESARIAL, mas não, à Marca. Portanto, não, você não está protegido. A proteção 
vem apenas com o Registro da Marca junto ao INPI.

E se minha empresa já estiver registrada na
junta comercial?

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia 
federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo aperfeiçoamento, dissemi-
nação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade 
intelectual para a indústria.

Podem ser averbados ou registrados no INPI contratos que envolvam licenciamento de 
direitos de propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e topografia de 
circuitos integrados), fornecimento de tecnologia, serviços de assistência técnica e fran-
quia.

Resumindo, é o orgão responsável pelo registro da sua marca. É por ele que faremos 
todo o processo de registro aqui na Oppera Corp.

O que é esse tal de INPI?
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Para a proteger sua negócio e todo o seu investimento! Com o registro, sua marca torna-
-se mais valiosa e ganha proteção no Brasil, evitando que alguém copie sua ideia de 
negócio.

O registro lhe dará segurança para realizar investimentos em publicidade e para a fixação 
de seu negócio no ramo de atuação e você terá a certeza de que não está violando o 
direito de outras empresas , evitando ser acionado por empresas similares!

Por que preciso registrar minha marca?

O momento ideal é hoje, agora. Se você já está com a sua empresa funcionando, você 
pode correr o risco de perder todo o seu trabalho de fortalecimento da marca, de anos 
de história e reconhecimento. Basta entrar outra empresa no mesmo seguimento e com o 
mesmo nome para que isso aconteça. Se você está esboçando a ideia de criar uma
empresa, a hora também é agora. Faça uma consulta de viabilidade e registre o quanto 
antes.

Qual é o momento certo para registrar a
minha marca?

Siga a leitura deste e-book.

Se você quer entender os passos desse
processo e realizar uma consulta de
viabilidade grátis.



Siga a leitura deste e-book.
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Trouxemos alguns exemplos mais comuns de Registro de Marca para você! 

Quais são os tipos de registro?

1 - Registro Nominativo

Ao solicitar esse tipo de registro, você tem o direito de usar e representar a palavra em 
qualquer formato ou fonte que lhe conceda ampla proteção. O registro será em formato 
de caractere padrão sem levar em conta a fonte, estilo, tamanho ou cor. O registro não 
estará levando em conta recursos estilizado de design como um logotipo por exemplo.

Resumindo, a marca nominativa inclui os direitos exclusivos para a palavra como um todo 
e também permite retratá-lo em vários formatos.

2 - Registro Figurativo

Neste formato de registro você poderá arquivar um logotipo,  impendindo que terceiros 
utilizem o seu logotipo ou algo semelhante que cause confusão no reconhecimento da 
marca. 
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3 - Registro Misto

O registro mais solicitado pelos empresários. Neste formato se é registrado o logotipo e a 
palavra correspondente à marca e as protege em um único registro.

4 - Registro de Posição

É considerada marca de posição a aplicação de um sinal distintivo em uma posição
singular e específica de um determinado suporte, dissociada de efeito técnico ou
funcional.

Conheça as 4 características que tornam uma
marca registrável!

1 - Veracidade

A marca deve possuir um caráter verdadeiro 
quanto a sua origem, natureza, qualidade e
utilidade.
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2 - Liceidade

É importante que a marca seja de caráter lícito e 
não atente contra a ordem pública, a moral e aos 
bons costumes.

3 - Distintividade

O atributo principal! É fundamental que a marca 
seja capaz de distinguir, não possuir um caráter 
genérico.

4 - Disponibilidade

A marca não pode violar direito de terceiro, não 
sendo possível efetuar o registro de uma marca 
igual ou semelhante a outras que já são
registradas.
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As fases do processo de registro da sua marca
Essas são as fases do processo para registrar a sua marca! 

EMISSÃO E PAGAMENTO
DA GRU

PROTOCOLO

EXAME FORMAL

PUBLICAÇÃO DO PEDIDO

OPOSIÇÃO

EXAME DE MÉRICO
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Após o exame de mérito sabaremos se o 
registro da sua marca foi Deferido ou
Indeferido

DEFERIDO: ESTÁ TUDO PRONTO

INDEFERIDO: ALGO NÃO DEU 
CERTO.

ESSA É UMA DAS VANTAGEM DE REGISTRAR A 
SUA MARCA COM A OPPERA CORP.

Registrar uma marca possui subjetividades e por isso não há 100% de certeza que 
haverá a concessão do registro.  Com a Oppera você não perde o seu investimento. 

Você paga metade do valor apenas quando da concessão. E, caso indeferido, 
realizaremos um novo pedido de registro para você, sem cobrarmos novamente.



www.opperacorp.com.br

Outra vantagem é a economia de tempo e 
burocracia por contar com especialistas

A Oppera é idealizada pelos sócios, Andrey Pestana, Thiago Nede� e Guillhermo
Bongiolo e vem para trazer inúmeras oportunidades pra empresários e investidores!

Na ponta de toda a operação, nossa executiva Camile.

Em razão da expertise dos sócios com as áreas de Direito Empresarial e Propriedade 
Intelectual e sabendo a importância do registro de marca e, principalmente, dos pro-

blemas ocasionados por não se proceder o registro, a Oppera focará em garantir 
segurança para a sua empresa, para que você, empresário, foque no seu NEGÓCIO e 

deixe a parte burocrática conosco.

Temos experiência no processo de Registro de Marca, com uma equipe qualificada e 
pronta para todas as demandas relacionadas ao procedimento. Somos humanos e 
você NUNCA falará com um robô. E, de verdade, sua MARCA É O NOSSO
COMPROMISSO!
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Leia a opinião de quem já registrou a 
marca de sua empresa:

A MAR DE SONHOS é a concretização de 
um sonho. E o registro da marca é um 
marco que proporciona muita segurança, 
confiança e contribui muito para 
demonstrar credibilidade junto aos
clientes, principalmente na internet. 
Indico com toda certeza os serviços da 
Oppera Corp.

Fernanda Fretta, Proprietária.

Temíamos a impossibilidade do registro 
marca em razão da expressão BRASIL, 
porém ao efetuarmos uma consulta com o 
escritório, eles nos mostraram que havia 
sim possibilidade de se proceder o regis-
tro, sem garantias, mas havia chance de 
dar certo. Em razão de uma classificação 
adequada da empresa junto ao INPI, o 
processo transcorreu dentro do previsto e 
hoje temos nossa marca registrada.
 
João Vitor de Carli e Pedro David
BrasilVac
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Leia a opinião de quem já registrou a 
marca de sua empresa:

O registro da marca do nosso salão 
ocorreu conforme exposto pelo escritório. 
A concessão do registro saiu antes do 
prazo previsto, sem nenhum tipo de
 surpresa. O registro da marca representa 
um marco para nossa empresa e a
 
Fernanda Bittencourt
LaLinda Salão

Nosso restaurante vem crescendo há 
décadas, um trabalho de geração por
geração. O registro da marca é um divisor 
de águas para nosso empreendimento. É a 
concretização do nosso trabalho de anos. A 
Oppera Corp é parte disso e somos muito 
gratos pela transparência e eficiência.

Pedro David, Proprietário.



Antes de procurarmos o escritório Oppera Corporation, havíamos conversado com outra 
empresa que presta o serviço de registro de marca e eles haviam nos informado que 
seria impossível o registro. Na consulta realizada junto ao escritório, nos demonstraram 
um caminho que tornaria possível o registro, registrando-se o nome de maneira integral, 
bem como ajustando as atividades na classificação. Felizmente, a previsão se concreti-
zou e nossa marca agora está registrada e sinceramente nos sentimos muito mais segu-
ros para investir em marketing e no fortalecimento de nossa marca.
 
Yago Tasso Lima
FocoFitness Suplementos e Produtos Naturais
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Leia a opinião de quem já registrou a 
marca de sua empresa:

A Oppera Corp foi peça fundamental no início do 
projeto da franquia AMORE MILHO, pois auxiliaram e 
muito na 
definição do nome, com a confirmação da viabilidade 
de registro da marca. Hoje, nossa rede já conta com 
mais de 100
franqueados e, a oppera é peça 
fundamental desde o day1.

Paulo Conrad, Diretor Executivo do Grupo Restaura.

Nossa marca é registrada e isso é graças à 
Oppera. Só tenho a agradecer e endossar essa 
equipe.

Giovanni Lemos, Diretor.



Graças à equipe da OPPERACORP temos o registro da nossa marca. Desde o início eles 
deixaram muito claro as formas ideais e seguras dos tipos de registros, valores e as
vantagens. Além disso ficam vigilantes para qualquer eventualidade que possa surgir 
depois. Muito obrigada.

Tatiana Ungaretti, CEO.
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Leia a opinião de quem já registrou a 
marca de sua empresa:

A equipe Oppera Corporation, com honestidade e 
transparência, apresentou os riscos de indeferimento e 
as possibilidades de êxito do registro da nossa marca 
e, ao final, o resultado foi exitoso. Ficamos muito
satisfeitos.
 
Paulo Conrad
Tinge+

Muito satisfeito com o trabalho da Oppera Corp! 
Eu não esperava que o registro da marca fosse 
ser tão rápido. Notei muito engajamento desde o 
início do processo, além de muita transparência e 
rápida interação nas fases do registro da marca! 
Muita confiança e respeito por esse escritório!.
 
Jean Gonçalves
AnitGotFriends
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Quais são as vantagens de registrar a marca
da minha empresa?

A propriedade
da sua marca

A proteção
contra terceiros

O uso exclusivo
em território nacional

®

�

�

Registrar é sinônimo de credibilidade! E deve ser feito antes de querer expandir sua em-
presa. Mas além disso, registrar garante:
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Faça uma consulta de vialibidade gratuita
com a Oppera Corp

A consulta nada mais é que uma busca no site do INPI para descobrir se a sua Marca 
pode ser registrada, ou seja, para descobrir se você não está utilizando a marca de outro 
proprietário.

�
Clique para falar com a nossa equipe
diretamente pelo WhatsApp
(48) 99171-1913

ou acesse nosso site e cadastre-se
para a consulta de viabilidade gratuita.
www.opperacorp.com.br

37.957.449/0001-52 | NP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Rua Coronel Fernandes Martins, 259, Sala 102, Bairro Progresso (anexo a Ibbio) – Laguna, 

SC

https://bit.ly/OpperaCorp
https://opperacorp.com.br/

