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RESUMO 

 

O presente trabalho exibe elementos significativos do processo de prospecção, concepção e 

funcionamento de uma plataforma web, com acesso livre, sem a intervenção de intermediários, 

detentora de ferramentas capazes de auxiliar o usuário em tarefas relativas ao processo de 

criação e manutenção do registro de marca de produtos e serviços, com dispositivos de alerta 

ao usuário, para monitoramento ao longo do tempo, considerando o prazo de validade de seu 

registro. Na plataforma, o usuário pode anteceder o planejamento de registro de sua marca, por 

meio de um ambiente de consulta e orientação que visa reduzir a necessidade de intermediários 

especializados no processo de registro de marcas. Inicialmente, como implementação piloto, a 

plataforma será testada com foco em dados referentes à região oeste do estado da Bahia. A 

principal intenção é que, além de sua abrangência global, a plataforma possibilite o 

monitoramento dos registros por região, de modo a constituir-se em instrumento de consulta e 

planejamento por parte do usuário e até mesmo empresas especializadas em registro e órgãos e 

instituições de apoio às empresas. Deste modo, o resultado alcançado se apresenta como parte 

de um conjunto de ações que visa promover a ampliação da cultura e conhecimento 

relacionados à proteção desse sinal distintivo, além de reduzir os custos associados para o 

empresário.  

 

Palavras-chave: Plataforma. Gerenciamento. Registro de Marca. 
 

  



ABSTRACT 

 

The present work shows significant elements of the process of prospecting, designing and 

operating a web platform, with free access, without the intervention of intermediaries, with 

tools capable of assisting the user in tasks related to the process of creating and maintaining the 

trademark registration. of products and services, with user alert devices, for monitoring over 

time, considering the validity of your registration. On the platform, the user can pre-plan the 

registration of his brand, through a consultation and guidance environment that aims to reduce 

the need for specialized intermediaries in the trademark registration process. Initially, as a pilot 

implementation, the platform will be tested with a focus on data related to the western region 

of the state of Bahia. The main intention is that, in addition to its global reach, the platform 

allows the monitoring of records by region, in order to constitute an instrument of consultation 

and planning by the user and even companies specialized in registration and agencies and 

institutions of business support. In this way, the result achieved is presented as part of a set of 

actions that aims to promote the expansion of culture and knowledge related to the protection 

of this distinctive sign, in addition to reducing the associated costs for the entrepreneur. 

 

Keywords: Platform. Management. Trademark Registration.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (2013, p. 5) considera como 

“marcas quaisquer palavras, expressões ou letras com caráter distintivo, números, desenhos, 

imagens, formas, cores, logomarcas, rótulos ou combinações usadas para identificar os produtos 

ou serviços de uma empresa”. Neste sentido, percebe-se que a marca é um ativo intangível de 

propriedade de uma organização empresarial que possui valor estratégico relevante, pois 

representa toda a empresa, os seus produtos e serviços junto aos seus consumidores, clientes e 

colaboradores. Além disso, segundo INPI (2013), a marca também pode ser comercializada, 

licenciada ou cedida com a devida retribuição de valores.  Quando se lembra de uma marca, 

são reunidas informações mentais referentes a uma empresa e sua reputação de forma 

automática. Neste sentido, para Pinho (1996), as marcas desempenham a função de identificar 

os produtos e serviços por elas assinalados e diferenciá-los daqueles produzidos pela 

concorrência. 

Diante disso, esse sinal distintivo deve ser demasiadamente valorizado e, principalmente, 

protegido e vigiado da ação indevida de pessoas ou outras empresas que o queiram utilizá-lo 

sem a autorização do seu proprietário, seja por má-fé ou por desconhecimento de sua existência. 

O uso sem autorização pode ser consumado de várias formas, dentre elas, pela simples cópia 

do sinal gráfico ou pela produção e comercialização de produtos pirateados que fazem uso de 

uma imitação da marca verdadeira, beneficiando-se de sua reputação no mercado. É possível 

verificar, também, a sua utilização indevida por parte de pessoas que acreditam que elas sejam 

originais, quando na verdade pertencem a terceiros. Mesmo sem dolo, cometem um crime, pois 

não realizaram uma pesquisa prévia de anterioridade (INPI, 2013). 

No Brasil, a lei 9.279 de 14 de maio de 1996, é o instrumento legal responsável pela 

proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, uma vez que reconhece o seu interesse 

social e o desenvolvimento tecnológico e econômico nacional.  Em seu inciso III, presente no 

segundo artigo, inclui a marca como um elemento de proteção.  Além disso, concede ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a responsabilidade de realizar o seu registro quando 

acionado, bem como a normatização das tarefas envolvidas nesse processo.  

Observando-se a tabela 1, referente ao período de 2015 a 2017, contendo as principais 

cidades da região Oeste da Bahia, conforme o IBGE, verifica-se um número bastante reduzido 

de solicitações de registro de marca, principalmente quando se compara com a tabela 2 que 

mostra a quantidade de empresas constituídas e ativas relacionadas a estes municípios entre os 
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anos de 2018 e 2020. De acordo com o estudo de Silva e Sant´anna (2012), verifica-se que, no 

geral, o empresário não detém uma percepção adequada do verdadeiro valor da marca que 

possui junto aos seus clientes, concorrentes, fornecedores e colaboradores. Além disso, não tem 

conhecimento suficiente dos trâmites a serem seguidos para o registro desse sinal junto ao órgão 

governamental responsável, por desinteresse ou falta de oportunidade em possuir essa 

informação. Por consequência, o número de pedidos de registro da marca é pequeno. No 

universo ao qual estamos inseridos, é possível utilizar esse mesmo entendimento em relação ao 

empresariado local que carece desse tipo de prática protetiva. 

 

Tabela 1 – Quantidade de marcas depositadas nos principais municípios da Região Oeste da Bahia 
(2015 – 2017). 

Cidade/Ano 2015 2016 2017 

Barreiras 34 41 44 

Luís Eduardo Magalhães 28 22 60 

Bom Jesus da Lapa 3 7 11 

Fonte: INPI (2020). 

 

Tabela 2 – Quantidade de empresas constituídas e ativas nos principais municípios da Região Oeste da 
Bahia. 

Cidade 
Ativas até 
novembro de 
2018 

Ativas até junho de 
2020 

Constituídas de 
janeiro a novembro 
de 2018 

Constituídas de 
novembro de 2018 a 
junho de 2020 

Barreiras 18.218 20.187 1.517 3.441 

Luís Eduardo Magalhães 16.820 18.757 1.489 3.310 

Bom Jesus da Lapa 4.554 4.962 438 855 

Fonte: Junta Comercial do Estado da Bahia (dados referentes a 05/11/2018 e 26/06/2020). 

 

Não foram identificados estudos que informassem o percentual de empresas da região 

que possuam suas marcas registradas. Em consultas realizadas junto às câmaras de dirigentes 

lojistas e junta comercial, não foram obtidos dados consistentes, pois estes órgãos não fazem 

este tipo de levantamento de dados. A mesma busca foi feita junto ao SEBRAE, contudo, não 

há dados públicos dessa natureza. Não foi localizado, também, na base estatística do INPI a 

referida informação. 

Diante desse cenário, ficou evidente, a necessidade do desenvolvimento de ações e 

ferramentas organizadas, com o intuito de apresentar à sociedade regional, principalmente para 

os empresários e pessoas que tenham interesse no assunto, conhecimento e mecanismos 

relacionados ao registro e proteção da marca de sua empresa, produtos ou serviços oferecidos, 
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de forma contínua e simplificada. Desejou-se, assim, construir um programa gratuito para 

difundir na Região Oeste da Bahia informações relacionadas aos procedimentos e 

conhecimento necessários para o respeito e bom uso da marca, consequentemente a sua correta 

proteção e vigilância. Espera-se com essa proposta, fortalecer a cultura da proteção da marca 

local, não apenas em relação a um produto ou serviço principal desenvolvido pela empresa, mas 

para todo o portifólio que venha a conceber para o mercado. 

Como parte desta proposta, foi desenvolvida uma plataforma virtual automatizada, 

simplificada e gratuita, com funcionamento na internet, com sua utilização viabilizada por 

browsers comuns de navegação, bastante portável, sem necessidade de qualquer instalação ou 

atualização no equipamento, podendo ser acessada através de computadores comuns ou 

smartphones. Esta ferramenta proporcionará ao empresariado, escritórios especializados, 

órgãos de apoio e consultoria, auxílio para a criação da marca de seus produtos e serviços, sem 

intervenção de outros agentes. Além do que foi citado, possui capacidade de ajudar o 

interessado no processo de registro da marca, conforme determinações preconizadas pelo INPI, 

evitando erros, perda de prazos, e consequente redução de alguns custos, bem como o 

gerenciamento do processo ao longo do tempo.  Com o abastecimento da base de dados interna, 

o sistema também possibilita geração de informações estatísticas e gráficos, relacionados, a 

quantitativos por natureza da marca, regiões geográficas nacionais aos quais pertencem e 

evolução histórica de registros inseridos. Esse arcabouço favorece a análise e a compreensão 

do comportamento do público de referência durante os diversos períodos de sua atuação, dentre 

outras reflexões.  

Além dos benefícios que foram apontados anteriormente, o desenvolvimento deste 

trabalho também se justificou pelo seu importante papel social, pois funciona como agente de 

difusão do conhecimento obtido junto ao Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, 

atingindo sua proposta de construção de uma cultura sólida de valorização da propriedade 

intelectual junto ao empresariado e sociedade. Durante o processo de construção deste trabalho, 

avaliou-se que sua utilidade extrapola o uso local, podendo, também, ser praticado em âmbito 

nacional. 

Inicialmente, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica e estudo prospectivo junto 

ao material relevante, como a Lei de Propriedade Intelectual, manual de registro de marcas do 

INPI, também outros normativos produzidos por este instituto, além de diversas fontes como o 

portal de periódico da CAPES, base de registros de programas de computador e patentes do 

INPI, buscador GOOGLE e sistema Orbit.  Com essa estruturação, foi possível construir uma 
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ferramenta bastante completa, com aplicações relevantes, condizentes com os procedimentos 

relativos à legislação nacional vigente. 

A plataforma informatizada foi hospedada na Web, através do endereço: 

www.gerenciadordemarcas.com.br, utilizou linguagem de desenvolvimento HTML, linguagem 

de programação PHP e Javascript, além de base de dados com gerenciador MYSQL. O sistema 

possui opções de busca para verificar se a marca de interesse já está sendo utilizada, fazendo 

uso do sistema Google, Microsof Bing e plataforma INPI. Ele avalia também, através de 

informações fornecidas pelo usuário e consulta à sua base de dados, as condições legais de 

registrabilidade. Além disso, faz checagem avaliando a disponibilidade de endereços 

eletrônicos relacionados à marca pretendida. No seu módulo de gerenciamento, gera avisos 

automáticos, através de mensagens de texto para celular e e-mail relativos aos prazos 

envolvidos, contendo informações sobre cada fase do processo de registro. No módulo de 

assistência, possibilita a pesquisa de várias soluções para questionamentos feitos pelos usuários, 

além de disponibilizar acesso a Lei de Propriedade Industrial, Manual de Registro de Marcas 

do INPI e seu endereço virtual. Possibilita também, que pessoas possam entrar em contato, 

através de um link para solução de dúvidas mais específicas e relato de sugestões e indicação 

de falhas sistêmicas. Finalmente, a plataforma possui capacidade de gerar dados estatísticos e 

gráficos a partir da base de dados internas. Para possibilitar essa construção, foi utilizado o 

componente Google Chart. 

O resultado a ser alcançado visa promover a ampliação da cultura e conhecimento 

relacionados à proteção desse sinal distintivo, principalmente na região Oeste da Bahia, além 

de reduzir os custos associados para o empresário. Para a sua promoção, serão adotadas 

posteriormente estratégias que busquem envolver órgãos como CDL, SEBRAE e UFOB, o que 

ampliará o alcance de uso, agregando credibilidade. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com o intuito de promover um maior conhecimento do estado da arte relacionado ao 

produto que seria desenvolvido, foi realizada uma busca de anterioridade e estudo prospectivo 

de sistemas informatizados existentes em relação ao processo de registro e manutenção da 

marca junto aos órgãos responsáveis, com o objetivo de auxiliar na construção da plataforma 

virtual citado anteriormente. Foram utilizados como principais documentos para orientação e 

direcionamento na escolha das técnicas adequadas, os conhecimentos fornecidos nos trabalhos 
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de Quintella (2018) e, principalmente, Antunes et al (2018). Os resultados gerados nessa 

produção permitiram a construção de um sistema “online” gratuito, de processamento 

autônomo, realmente inovador e melhorado em relação aos existentes e possibilitou que fosse 

concebido um produto com características inéditas, disponibilizando para o público de interesse 

uma ferramenta gratuita, simplificada, cuja utilização não depende da intervenção de 

intermediários e diminui o dispêndio financeiro. 

Desprende-se do que foi abordado em Antunes et al (2018), que o processo prospectivo 

desenvolvido neste trabalho permitiu a redução de incertezas em relação ao sucesso ou fracasso 

do projeto citado e indicação de um caminho a ser seguido com decisões mais adequadas. O 

referido estudo também permitiu identificar necessidades e deficiências na tecnologia e cenário 

atual, coletou pesquisas e conseguiu traçar um estágio atual de seu desenvolvimento. Além 

disso, através dos dados obtidos, permitiu apontar a quanto tempo, onde e por quem estão sendo 

desenvolvidas técnicas inovadoras, o nível de evolução e os principais atores envolvidos. 

Conforme Antunes et al (2018), na maioria das vezes, as técnicas de prospecção se 

complementam, e podem ser aplicadas em conjunto e de forma diversificada. Seguindo esse 

pensamento, optou-se para o desenvolvimento desta etapa, a utilização de métodos variados 

que auxiliaram na obtenção de conclusões importantes e que foram considerados mais eficientes 

para esta proposta, devido a amplitude mais elevada de captação dos dados, obtenção de um 

maior grau de eficiência no tratamento e compreensão dos resultados. 

Para que isso fosse possível, foram realizadas consultas a inúmeros documentos que 

tratam de assuntos afins e foram utilizadas ferramentas para captura de material relacionado: 

como artigos obtidos com o uso do portal de periódicos da CAPES (CAPES, 2020); empresas, 

softwares e trabalhos presentes na Internet, localizados com o auxílio do buscador Google 

(GOOGLE, 2020); patentes capturadas com a ferramenta Orbit (ORBIT, 2020); e, consulta à 

base de patentes e programas de computador do INPI (INPI, 2020). Consequentemente, foram 

gerados resultados estatísticos importantes que serviram para análises pormenorizadas e 

diversas conclusões.  Dessa forma, foi possível conhecer o estado da arte, as tendências, os 

principais autores e a localização geográfica do que está sendo estudado, produzido e 

desenvolvido sobre este assunto. Além do mais, este estudo possibilitou a idealização de novas 

ferramentas a serem implementadas, diante do que está sendo criado e praticado. 

 

2.1 Consultas realizadas junto ao portal de periódicos da CAPES 
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Como parte da constituição da pesquisa bibliográfica, foram realizadas consultas ao sítio 

de pesquisa de periódicos da CAPES, presente na Internet, uma vez que ele abrange uma gama 

significativa de revistas eletrônicas importantes de forma prática e demasiadamente eficiente. 

Esta busca teve o objetivo de fazer um levantamento dos artigos relacionados ao conteúdo 

trabalhado e a leitura de todo material relevante detectado. Um resumo dessa pesquisa, pode 

ser observado com a leitura da Tabela 3, apresentada a seguir. 

 

Tabela 3 – Busca de artigos no portal de periódicos da CAPES. 

Palavra chave Campo para Busca Operador lógico Período Artigos 
Qtd. material 

pertinente 

marca título e resumo não utilizado Sem determinação 48.537 Indeterminado 

Palavra chave Campo para busca Operador lógico Período Artigos 
Qtd. material 

pertinente 

marca título não utilizado Sem determinação 2.014 Indeterminado 

marca título e resumo não utilizado Últimos cinco anos 17.287 Indeterminado 

marca título não utilizado Últimos cinco anos 714 Indeterminado 

marcas título e resumo não utilizado Sem determinação 19.274 Indeterminado 

marcas título não utilizado Sem determinação 1.440 Indeterminado 

Sinal Distintivo título and Sem determinação 0 0 

Sinal Distintivo título e resumo and Sem determinação 152 2 

marca 
autenticidade 

título e resumo and Sem determinação 525 Indeterminado 

marca 
autenticidade 

título and Sem determinação 2 0 

registro marca título e resumo and Sem determinação 7.246 Indeterminado 

registro marca título and Sem determinação 7 4 

registro marca título and Últimos cinco anos 4 2 

registro de marca título e resumo aspas Sem determinação 19 4 

registro de marca título e resumo aspas Últimos cinco anos 9 2 

sistema registro 
marca 

título e resumo and Sem determinação 5.286 Indeterminado 

sistema para 
registro de 
marcas 

título e resumo aspas Sem determinação 0 0 

sistema de 
registro de 
marcas 

título e resumo aspas Sem determinação 3 0 

sistema 
acompanhamento 
marca 

título e resumo and Sem determinação 1.491 Indeterminado 
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sistema de 
acompanhamento 
de marcas 

título e resumo aspas Sem determinação 0 0 

sistema 
gerenciamento 
marca 

título e resumo and Sem determinação 1.020 Indeterminado 

sistema de 
gerenciamento de 
marcas 

título e resumo aspas Sem determinação 0 0 

Fonte: O autor com base no resultado das buscas realizadas no portal de periódicos da CAPES (2020). 

 

Observou-se um resultado muito elevado de artigos quando se utilizou o termo genérico 

marca ou marcas, sendo inviável e extremamente desnecessária a leitura de todos os 

documentos localizados. Para restringir um pouco mais o conjunto de retornos, em seguida, foi 

limitado o intervalo de tempo da pesquisa para os últimos cinco anos. Como esperado, a redução 

de elementos foi significativa, contudo, ainda com muitos retornos, o que dificultava a sua 

apreciação. Mesmo assim, foi feita uma rápida observação de alguns artigos e verificou-se 

muitos textos que nem sequer tratavam de marcas, de acordo com a definição do INPI (2013) 

já apresentada anteriormente. 

Consequentemente a estratégia de busca foi alterada com a inclusão de novas palavras-

chaves e alternância nos campos e operadores lógicos utilizados. Com a adoção de novos filtros, 

foi possível observar alguns poucos materiais relevantes, contudo importantes para a 

continuidade da proposta de desenvolvimento de um novo sistema de gerenciamento de 

registros de marca, tal qual apresentado anteriormente neste artigo. Vale salientar, que a 

combinação mais eficaz de busca foi utilizar os termos registro de marca nos campos título e 

resumo, sem determinação do tempo. 

Nesse método de pesquisa, foi possível observar um baixo nível de resultados 

relacionados ao assunto, mesmo quando não se utiliza um delimitador temporal. Pode-se 

deduzir que existem poucos trabalhos desenvolvidos e publicados e que, diante da leitura dos 

artigos retornados, acredita-se que exista espaço para a produção de mais conteúdo sobre este 

tema. Observa-se, nessa linha de raciocínio, que não se trata de uma tecnologia madura, pelo 

contrário, se não, seriam encontrados, pelo menos, artigos mais antigos sobre o assunto. De 

positivo, estes textos relevantes, exibem meios variados de proteção e vigilância da marca e 

rotinas adotadas junto às empresas para evitar perdas de prazos nos institutos de registro. 

 

2.2 Consultas realizadas junto à base de registros de programas de computador do INPI 
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Foram promovidas pesquisas nos registros de sistemas de computação do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial. É interessante observar que a sua busca avançada não 

permitiu muitas variações de estratégia. Não existe um resumo ou detalhes da aplicação. Nem 

sequer existe espaço para incluir intervalo de tempo de interesse, contudo os resultados são 

apresentados em ordem de data de depósito, portanto, é possível tecer algumas conclusões 

acerca da concentração dos registros ao longo do tempo. A tabela 4, permitiu alguns 

comentários e reflexões. 

Tabela 4 – Quantidade de programas de computador no INPI relacionados aos termos marca ou marcas. 

Palavra 
chave Campo para busca Operador lógico Período Registros 

Qtd. de material 
pertinente 

marca Título do programa não utilizado Sem determinação 0 0 

marcas Título do programa não utilizado Sem determinação 10 Impreciso 

Fonte: O autor com base no resultado das buscas realizadas no INPI (2020). 

 

A única palavra-chave utilizada que trouxe retorno de material potencialmente relevante 

foi “marcas”. Não é possível acessar um resumo ou breve detalhamento do que estes softwares 

executam. Contudo, pelo título é possível presumir que são sistemas semelhantes a proposta de 

interesse deste estudo. Observa-se que são de autores e empresas diversas e foram depositadas 

em um intervalo de tempo de 2001 a 2019. Uma breve busca na Internet, com a utilização de 

alguns termos dos registros encontrados, possibilitou a localização de algumas empresas 

associadas a estes sistemas de computador. Elas disponibilizam serviços pagos de registro e 

gerenciamento de marca, contudo, obviamente não descrevem muitos detalhes sobre a 

confecção de seus softwares. 

 

2.3 Consultas realizadas junto ao buscador Google 

 

As pesquisas, fazendo uso desta ferramenta, foram processadas utilizando-se algumas 

combinações de expressões julgadas mais relevantes. Dessa forma, foram utilizados alguns 

termos, por exemplo: “marca”, “registro de marca”, “sistema para gerenciamento de marca”, 

“programa para gerenciamento de marca”, “software para gerenciamento de marca”, “gratuito”, 

“trademark”, “trademark management program”, “trademark management software”, “record 

trademark” e “free”. Foram feitas diversas combinações com esses elementos, utilizando vários 

operadores lógicos. Como previsto, foram retornados milhões de resultados. 
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Observou-se que a utilização deste buscador envolveu muita paciência e demanda de 

tempo. Muitos dados retornados tiveram pouca relevância ao tema e possuem reputação 

contestável. No entanto, é interessante observar que essa ferramenta apresenta os resultados que 

considera mais relevante, utilizando-se técnicas de inteligência artificial (GOOGLE, 2020b) e, 

assim, muitos dos links de empresas correspondentes foram visitados, por serem importantes 

na constituição do mapeamento de dados empresariais de acordo com Antunes et al (2018). 

Inicialmente, foi possível observar uma grande quantidade de empresas que fornecem 

serviços relacionados à propriedade intelectual e, muitas delas, ligadas à proteção da marca. 

Elas realizam tarefas de confecção, registro e manutenção desse sinal distintivo. Não foram 

disponibilizados os mecanismos que utilizam para promover esse gerenciamento, como por 

exemplo o programa de computador que utilizam. No entanto, pela leitura da lista de serviços 

oferecidos, foi possível traçar um perfil do que pode ser disponibilizado ao cliente e que alcance 

a proposta de proteção de sua marca. Convém observar, que todas as empresas e organizações 

pesquisadas oferecem o serviço em troca de pagamentos, geralmente mensais.  

Algumas empresas detectadas oferecem sistemas de computador que devem ser 

instalados para funcionar. Observa-se que foi detectada uma pequena quantidade nesse sentido. 

Eles permitiam sua utilização gratuita por um prazo, geralmente de trinta dias, dessa forma, foi 

possível verificar o seu funcionamento, pontos fortes e fracos. 

Com essa técnica de busca, foi traçado um cenário atual do que pode ser oferecido em 

relação ao gerenciamento do registro de marca. São no geral, empresas que prestam o serviço 

de proteção desse ativo intangível de forma paga e envolvem, geralmente, elaboração e 

confecção do sinal, geração dos boletos das fases de publicação e prorrogação do registro, 

gerenciamento de datas envolvidas, resumidamente tratam de várias tarefas necessárias do 

processo. Outras disponibilizam softwares, em que foi possível observar, possibilidades de 

melhoria, como algumas funcionalidades de aviso automático de prazos para o cliente pelo seu 

telefone celular. Dessa forma, a proposta de um programa de fortalecimento da cultura de 

proteção da marca, mas especificamente na construção de seu Web Site pode ter diferenciais 

em relação ao que foi localizado. O sistema deve ser gratuito, deve ser intuitivo e poder ser 

operado sem auxílio de outras pessoas. Deve ser “online”, não necessitando de instalações. 

Deve possuir a maior quantidade possível de funcionalidades detectadas nos sistemas 

encontrados para que alcance sucesso em relação ao empresariado local e a sua proposta. 

 

2.4 Consultas realizadas junto à base de dados de patentes do INPI 
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A consulta ao banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial resultou em 

dados que podem ser resumidos, conforme Tabela 5. O serviço de pesquisa da referida base de 

dados retornou muitos registros, contudo, conforme observação da tabela, após a leitura dos 

documentos, alguns puderam ser considerados relacionados à proposta deste trabalho. Eles 

pertencem a empresas brasileiras e inventores diferentes. Tratam-se em sua totalidade de 

equipamentos com sistemas de computador embarcados que fazem a análise das marcas e 

verificam se elas são autênticas por comparação de imagens. 

 

Tabela 5 – Busca de patentes no INPI. 

Palavra 
chave 

Campo para busca Operador lógico Período Patentes Qtd. de material pertinente 

marca título não utilizado Sem determinação 219 6 

marca resumo não utilizado Sem determinação 1280 Indeterminado 

marca resumo não utilizado Últimos 5 anos 80 3 

marcas título não utilizado Sem determinação 130 0 

marcas resumo não utilizado Sem determinação 928 Indeterminado 

marcas resumo não utilizado Últimos 5 anos 80 1 

Fonte: O autor com base no resultado das buscas realizadas no INPI (2020). 

 

Apesar das patentes brasileiras relevantes que foram retornadas possuírem uma 

significativa variedade de códigos de classificação de patentes, são todas relacionadas a 

dispositivos de leitura óptica com algum mecanismo de computação, conforme Figura 1. 

Figura 1 – Distribuição das patentes, de acordo com o código IPC. 

 
Fonte: O autor com base no resultado das buscas realizadas no INPI (2020). 
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2.5 Consultas de patentes realizadas pelo sistema Orbit 

A estratégia de busca, com a utilização desta ferramenta, iniciou-se com a determinação 

de algumas palavras-chaves relevantes e sua definição teve o auxílio da plataforma 

THESAUROS (2020), foram elas: “trademark”, “stamp”, “mark”, “brand name”, “label” e 

“logotype”, utilizando-se de uma vasta combinação, com auxílio dos operadores lógicos. O 

resultado foi insatisfatório, revelando na maioria das opções um elevado número de resultados, 

dificultando uma análise mais objetiva dos dados. A estratégia que resultou correspondências 

mais significativas foi utilizando os temos “trademark” e “management”, preenchidos nos 

campos título, resumo e descrição e utilizando o operador “parênteses”, sem determinação de 

intervalo temporal. Foram obtidas 283, 164 concedidas ou pendentes e 119 inativas, sendo que, 

dentre todas, quinze realmente puderam ser aproveitadas para estudo dessa proposta, por 

apresentarem características relacionadas ao projeto.   

Das quinze patentes que foram separadas para uma análise mais aprofundada, observou-

se algumas características dispostas nas figuras a seguir. Sendo que foi verificada uma maior 

concentração de patentes no ano de 2016 (Figura 2), sem um motivo aparente. Os principais 

responsáveis pela produção desse material são chineses. Os principais playares de mercado 

podem ser visualizados na Figura 3. Finalmente, na Figura 4, observam-se os países onde foram 

depositadas estas tecnologias, com destaque para a China, com 8 depósitos, Japão com 5 

depósitos, e Austrália com 2 depósitos. 

 

Figura 2 – Número de patentes depositadas por ano. 

  
Fonte: Orbit (2020). 
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Os dados encontrados exibem aplicações, na maioria sistemas de computador 

semelhantes à proposta deste artigo. Utilizam tecnologias computacionais como getHTTPPage 

e Java. Trabalham com a criação e manutenção de uma base de dados de marcas e utilizam 

algoritmos com técnicas de comparação de imagem. Apresentam também propostas de 

melhoria de desempenho e velocidade no processamento em relação as ferramentas existentes. 

Exibem, sucintamente, funcionalidades de monitoramento constante de uso da marca 

comerciais por terceiros e promovem consultas frequentes na Internet. Mostram uma tecnologia 

razoavelmente madura quando relacionada ao mercado estrangeiro, contudo que ainda pode ser 

explorada, com adição de funcionalidades mais simples que permitam a um usuário leigo 

utilizar a ferramenta sem a necessidade de manutenção constante e de forma gratuita. 

 

Figura 3 – Os principais desenvolvedores das patentes. 

  
Fonte: Orbit (2020). 

 

Figura 4 – Países onde foram depositadas as patentes. 

 

Fonte: Orbit (2020). 
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3 FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA 

 

 O resultado do produto deste trabalho de conclusão de curso pode ser acessado através 

dos seguintes endereços eletrônicos hospedados na Web: www.gerenciadordemarcas.com.br ou 

http://gerenciadordemarcas.hostingerapp.com. A ferramenta pode ser utilizada por 

computadores ou smartphones, através de navegadores comuns. O funcionamento mostrou-se 

um pouco prejudicado, quanto a performance, apenas com a utilização do Internet Explorer da 

Microsoft, apresentando desempenho satisfatório no Mozilla Firefox, Google Chrome e 

Microsof Edge. Com o intuito de manter uma melhor apresentação, o domínio 

www.gerenciadordemarcas.com.br foi adquirido.  

 

Figura 5 – Tela inicial da plataforma. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 A tela inicialmente apresentada, é bastante simplificada e intuitiva, exibindo os 

caminhos possíveis a serem acessados pelo usuário. Conforme Figura 5, podem ser acionados 

os módulos ativos: “Auxiliar de Criação”, “Gerenciamento do Registro de Marca”, “Ajuda” e 

“Dados Estatísticos e Gráficos”. Eles serão detalhados posteriormente neste trabalho. Além 

disso, a tela inicial possui apontadores para o site do INPI e Manual de Marcas do INPI. Em 

“Aviso Legal”, o usuário poderá visualizar, conforme Figura 6, a descrição e características 

importantes desta ferramenta, além de suas aplicações. No link “Entre em Contato”, o usuário 
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acessará, um formulário de envio de dúvidas, sugestões e comentários a serem enviados para o 

e-mail do administrador cadastrado do sistema.  

 

Figura 6 – Tela Aviso Legal. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

3.1 Módulo Auxiliar de Criação 

Figura 7 – Tela do Módulo Auxiliar de Criação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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 Este módulo funciona como um assistente que auxiliará o usuário no processo de criação 

de sua marca, fazendo uma checagem geral, utilizando pesquisas na Internet e no site do INPI. 

Além disso, verificará algumas condições legais de registrabilidade de acordo com os 

parâmetros fornecidos. Os campos de entrada podem ser visualizados na Figura 7. 

 Com o intuito de auxiliar o usuário no processo de conhecimento inicial dos tópicos 

presentes na plataforma, uma pequena descrição flutuante, é exibida, quando se passa o mouse 

por sobre as figuras representadas por pontos de interrogação. 

 A parte figurativa da marca é incorporada ao módulo, para processamento, através do 

acionamento do botão “forneça a imagem de sua marca”. Uma tela de sistema é executada, para 

que o usuário realize o upload da figura desejada. A parte nominativa da marca é fornecida, 

com o preenchimento do campo indicado. Importante observar que a ferramenta é capaz de 

processar a solicitação do usuário para marcas nominais, figurativas ou mistas. 

 A natureza da marca será indicada pelo usuário, selecionando na lista de seleção 

adequada se o objeto em questão se refere a um produto ou serviço, ou ainda, se trata de uma 

marca coletiva ou de certificação. Se for selecionada a natureza coletiva, o usuário é alertado 

que seu registro só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, de 

acordo com o art. 128, § 1º da Lei Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Porém, se for indicada 

a natureza de certificação, o usuário é avisado que seu registro apenas poderá ser requerido por 

pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, conforme 

art.128, §3º Lei Nº9.279, 14/05/1996. 

 É solicitado, também, que se digite o produto ou serviço que a marca visa oferecer 

proteção. Ficou evidenciado, com os estudos destinados à realização deste trabalho, que um 

ponto que causa dificuldade a um grande número de pessoas, reside no momento da indicação 

de qual classe do sistema de classificação internacional de NICE deve ser escolhida. Isso ocorre, 

pelo fato de que a lista não é exaustiva, ou seja, não inclui todos os tipos de produtos ou serviços 

que existem, conforme (INPI, 2020b). Desta forma, as listas auxiliares produzidas pela OMPI 

e INPI foram incluídas na base de dados da plataforma, para que o módulo auxilie na escolha 

da classe correta. 

 O usuário também é convidado a indicar se a marca que pretende registrar está 

relacionada à atividade efetiva e lícita. Esta caixa de seleção foi incluída à plataforma com o 

objetivo de alertar o requerente de que só é possível fazer registros junto ao Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial, se verdadeiramente exerce atividade idônea relacionada ao produto 

ou serviço que visa proteger. Caso contrário, será exibida, em seguida, a tela apresentada na 

Figura 8, com a devida indicação legal. 
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Figura 8 – Tela de aviso de ausência de atividade lícita relacionada à marca. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Após a inserção das informações, o usuário, diante da tela exibida pela Figura 7, poderá 

optar por acionar o botão “Limpar Dados” que resultará em um retorno para um estado inicial, 

onde todos os dados deverão ser apresentados novamente. Também poderá escolher o botão 

“Analisar Marca”, acionando o processamento das informações fornecidas. 

 Quando o usuário inicia o processamento, este módulo faz uma análise dos dados 

fornecidos, resultando em avisos importantes, caso avalie que as informações fornecidas podem 

resultar em indeferimento ou questionamentos por parte do INPI, se forem de encontro ao 

normativo legal relacionado. Além disso, apresenta outras orientações importantes, destacadas 

a seguir. 

 Se o usuário apresentar algum termo que atente à moral e aos bons costumes, mesmo 

que embutido na expressão nominativa da marca, o sistema exibirá a tela apresentada pela 

Figura 9, indicando provável indeferimento por parte do órgão de registro. 

 Caso seja apresentada, junto ao termo nominativo, expressão idêntica ou semelhante à 

marca de alto renome, a tela exibida na Figura 10 é apresentada, contendo a indicação do nome 

passível de questionamento. No exemplo, é apresentado conflito com a marca WhatsApp, 

recentemente incluído pelo INPI como de grande reputação e conhecimento. Convém 
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acrescentar, que a base interna desta plataforma possui cadastro de todas as marcas de alto 

renome, atualmente em manutenção. 

Figura 9 – Tela de aviso de detecção de termo contrário a moral e aos bons costumes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Figura 10 – Tela de aviso de detecção de termo idêntico ou semelhante à marca de alto renome. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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 Se a marca fornecida contiver termo semelhante ou idêntico às indicações geográficas, 

a tela da Figura 11 é mostrada, com o devido alerta fornecido ao usuário de que tal conflito 

pode ocorrer, uma vez que o produto ou serviço que almeja proteger não pode ser confundido 

com algum item resguardado por essa modalidade, para não se valer indevidamente de 

reputação alcançada por outras empresas, podendo levar, os consumidores à confusão e erro. 

Figura 11 – Tela de aviso de detecção de termo idêntico ou semelhante à IG. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Caso o sistema detecte que o usuário não tenha indicado na tela, representada pela 

Figura 7, a natureza de certificação de sua marca e, concomitantemente, tenha informado nome 

semelhante a este termo, será conduzido à tela exibida na Figura 12, sendo alertado do possível 

problema que causará indeferimento junto ao órgão competente. 

 Se for apresentado um elemento nominal que contenha nome de registro comercial, será 

apresentada ao usuário, a tela mostrada na Figura 13. Para isto, a plataforma faz uso de sua base 

de dados contendo elementos como “ltda”, “limitada”, “sociedade anônima”, entre outros. No 

entanto, alternativamente é exibida a possibilidade de utilização do nome fantasia da empresa. 

 Durante o processamento, este módulo também faz uma verificação se o endereço, 

relativo ao termo nominal apresentado, está disponível na Web, conforme Figura 14, sendo uma 

excelente oportunidade para que o usuário decida se deseja ainda levar à frente o seu desejo de 

registro com os elementos apresentados ou se fará alterações. O sistema também oferece 
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informações de como proceder a obtenção de endereços eletrônicos na Web, conforme link, 

presente nesta mesma tela. 

 

Figura 12 – Tela de aviso de detecção de termo semelhante à certificação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Figura 13 – Tela de aviso de detecção de termo relativo à nome de registro comercial. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Figura 14 – Verificação de disponibilidade de endereço relacionado na Web. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 A plataforma também faz uma varredura na Web, utilizando o plugin incorporado do 

Google Buscas, para detectar ocorrências de termos semelhantes à marca pretendida que poderá 

resultar em oposições por pare de outras pessoas ou empresas, após o processo de publicação 

feito no INPI, com possível indeferimento. Na Figura 15, o usuário que forneceu para análise o 

termo Supermercado Horizonte, observou que já existem empresas que utilizam esta 

denominação. A Figura 16, além das buscas apontadas, também exibem dicas do sistema, 

referentes à legislação pertinente, para que o usuário fique bem informado acerca do uso de 

nomes semelhantes encontrados na internet e sua interferência em relação ao termo escolhido. 

 

Figura 15 – Consulta utilizando o plugin do Google Buscas incorporado. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Figura 16 – Consulta utilizando o plugin do Google Buscas incorporado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Figura 17 – Consulta utilizando o plugin do Microsoft Bing incorporado. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A Figura 17 é o resultado da busca reversa de imagens existentes na internet semelhantes 

ou idênticas àquela fornecida pelo usuário. Esse componente revela-se como um excelente 

aliado, uma vez que alerta a existência de possíveis conflitos com sinais distintivos pertencentes 
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a outras empresas e que, no momento da elaboração, não pôde ser vislumbrado pelo usuário. 

Neste exemplo, foi utilizada para pesquisa a imagem “Itajú”. Após o processamento, utilizando 

recursos de inteligência artificial, o plugin do Microsof Bing incorporado pesquisou na Web e 

destacou para o usuário ocorrências, das quais a mais semelhante é a da marca do Banco Itaú. 

Uma solicitação desta natureza, provavelmente encontraria indeferimento junto ao INPI, caso 

o requerente prosseguisse adiante com seu pedido.  

 

Figura 18 – Consulta de marcas localizadas na plataforma do INPI.   

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Figura 19 – Detalhamento de consulta de registro de marca do INPI.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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O sistema realiza buscas na base de registro pública de marcas contida no site do INPI, 

trazendo os processos localizados, com possibilidade de consulta de detalhes de cada um deles, 

conforme observados nas Figuras 18 e 19. O usuário, desta forma, poderá observar registros 

que ainda estão ativos, bem como aqueles que já expiraram, transformando-se em uma 

possibilidade valiosa para a sua proposta empresarial.   

 

3.2 Módulo Gerenciamento do Registro de Marca 

  

 Permite ao usuário ingressar no sistema, através de seus dados cadastrais, conforme 

Figura 20. Para que o interessado possa utilizar a maioria das funcionalidades da plataforma, 

faz-se necessário o seu cadastramento, com inclusão de suas informações pessoais, conforme 

apresentado na Figura 21. Caso esqueça a senha poderá se valer da funcionalidade de envio 

deste dado para o seu e-mail presente na base de informações internas, conforme Figura 22. 

 

Figura 20 – Tela de ingresso à plataforma.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Se o usuário obtiver acesso bem sucedido ao sistema, será direcionado para um conjunto 

de funcionalidades que permitem gerenciar seus dados, possibilitando efetuar atualizações em 

seu cadastro, por exemplo, conforme Figura 23. Além disso, inclusão de suas marcas, conforme 

Figura 24. 
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Figura 21 – Tela de cadastramento de usuários. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Figura 22 – Tela para envio de senha esquecida. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Finalmente, para que seja possível o gerenciamento da marca do usuário ao longo do 

tempo, possibilitando que suas informações sejam salvas para seu controle e organização de 

seus ativos, serão solicitados dados adicionais sobre o sinal distintivo fornecido. Isto, também 

permitirá que a plataforma possa através do número do processo fornecido, pesquisar, junto à 

Revista de Propriedade Industrial, ocorrências de citações desse sinal distintivo, de acordo com 

a Figura 25. Essa ação, permite que os usuários que tenham suas marcas embutidas sejam 

avisados e, não percam prazos cruciais para a correta realização das fases do registro e posterior 
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pagamento de taxas para a sua manutenção. Além disso, caso seja citado em uma ação de 

nulidade ou oposição por parte de outras pessoas ou empresas também será notificado por email 

e SMS. Semanalmente, o INPI publica uma nova edição desse periódico. Através de um arquivo 

XML fornecido por este instituto, a plataforma de auxílio à criação e gerenciamento de marcas 

é alimentada, dando condições de um monitoramento fiel e atualizado. 

Figura 23 – Tela de gerenciamento de cadastro de usuário. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Figura 24 – Tela de inclusão de marcas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Figura 25 – Tela do gerenciador de dados das marcas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 
 A Figura 25 destaca a tela do sistema que permite ao usuário incluir todas as 

informações relacionadas ao registro da marca junto ao órgão competente, permitindo também 

a exclusão do registro da base interna de dados e atualização dos campos. 

 

3.3 Módulo Ajuda 

 

 Permite realizar consultas a diversas questões do processo de registro de marcas junto 

ao INPI, através do uso de palavras-chaves, conforme Figura 26. Ao clicar em alguns dos itens 

recuperados na consulta, o usuário poderá fazer a leitura de textos que o auxiliarão na solução 

das dúvidas. 

Figura 26– Tela do módulo de ajuda. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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3.4 Módulo Dados Estatísticos e Gráficos 

 

 A base interna da plataforma é alimentada permanentemente com dados fornecidos 

pelos usuários, possibilitando a geração de informações estatísticas e gráficos muito úteis para 

análise do comportamento do setor e do desempenho da plataforma, especificamente se 

alcançar um elevado índice de utilização. Conforme Figuras 27, 28 e 29, são exibidas a 

quantidade de usuários hospedados, o número de marcas presentes, a quantidade de marcas em 

relação à sua natureza, a quantidade por estado, município e a evolução histórica por período. 

 

Figura 27– Módulo de Dados Estatísticos e Gráficos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Figura 28– Módulo de Dados Estatísticos e Gráficos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Figura 29– Módulo de Dados Estatísticos e Gráficos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

3.5 Módulo Interno de Monitoramento 

 

 Diariamente, a plataforma faz processamento dos dados das marcas incluídas no sistema 

para verificar se existe algum usuário que precise ser avisado, por e-mail ou SMS, a respeito de 

algum prazo que esteja próximo de ser finalizado, evitando perda de possibilidade de ingresso 

em ações junto ao INPI. 

 Como dito anteriormente, caso haja alguma citação do processo informado, relativa ao 

registro da marca, o usuário será avisado desta ocorrência. Esta ação é possibilitada pela 

presença, na base interna do sistema, dos dados semanais atualizados da Revista de Propriedade 

Industrial do INPI, disponibilizadas em formado XML. 

 Também será gerada notificação, a partir da data de indeferimento ou deferimento 

parcial, cinco dias antes de ter vencida a data para protocolo de recurso no Instituto de 

Propriedade Industrial.  

 O usuário será avisado, a partir da data do registro fornecido, seis meses antes de vencer 

o prazo quinquenal para utilização da marca, uma vez que, essa ausência é motivo de proposição 

de caducidade por parte de outros interessados. Utilizando essa mesma data ou a de renovação 

do registro, o sistema também tem possibilidade de avisar, um ano antes, do prazo máximo para 

entrada no órgão competente do pedido decenal de atualização do título presente no INPI. 
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4 REGISTRO DA MARCA DA PLATAFORMA 

 

 Como um excelente exercício no processo de registro de marca junto ao INPI, foi 

realizado um pedido para obtenção da proteção frente ao nome “GenCriMarcas”. O termo é um 

combinado das palavras iniciais da expressão Gerenciamento e Criação de Marcas, focada no 

objetivo principal desta ferramenta. A solicitação até a presente data, encontra-se depositada 

para apreciação pública e aguardando possíveis oposições de terceiros. O pedido de registro 

desta marca pode ser observado no ANEXO A deste trabalho.  
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5 ARTIGO: ESTUDO PROSPECTIVO RELACIONADO A SISTEMAS DE 

GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE MARCAS1 

 

RESUMO 
A marca de uma empresa é um ativo intangível valioso que deve ser protegido, utilizando-se 
corretamente os meios oficiais. Verificou-se que a cultura de proteção intelectual na região 
Oeste da Bahia deste componente é deficiente, necessitando de ações para fortalecê-la. Dentre 
elas, deseja-se oferecer ao público interessado um sistema de computação funcionando na web 
de forma gratuita que auxilie na identificação das características de produção de uma marca 
comercial passível de registro, bem como o gerenciamento informatizado de todo o processo 
de manutenção deste elemento de propriedade intelectual junto aos órgãos oficiais. Buscando 
elementos para a construção desse sistema, este artigo utilizou-se de um estudo prospectivo que 
possibilitou conhecer o estado da técnica, o grau de amadurecimento, além de outras 
características e o que pode ser disponibilizado de forma inovadora em relação às ferramentas 
existentes, utilizando-se de diversos métodos consagrados de captação e análise de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Autor: Cristiano Santarém da Silva 

Periódico: Cadernos de Prospecção.  ISSN: 2317-0026 (on-line)/ ISSN:1983-1358 (impresso) 
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ESTUDO PROSPECTIVO RELACIONADO A SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE 
REGISTRO DE MARCAS 

 
RESUMO 

A marca de uma empresa é um ativo intangível valioso que deve ser protegido, utilizando-se 
corretamente os meios oficiais. Verificou-se que a cultura de proteção intelectual na região 
Oeste da Bahia deste componente é deficiente, necessitando de ações para fortalecê-la. Dentre 
elas, deseja-se oferecer ao público interessado um sistema de computação funcionando na web 
de forma gratuita que auxilie na identificação das características de produção de uma marca 
comercial passível de registro, bem como o gerenciamento informatizado de todo o processo 
de manutenção deste elemento de propriedade intelectual junto aos órgãos oficiais. Buscando 
elementos para a construção desse sistema, este artigo utilizou-se de um estudo prospectivo que 
possibilitou conhecer o estado da técnica, o grau de amadurecimento, além de outras 
características e o que pode ser disponibilizado de forma inovadora em relação às ferramentas 
existentes, utilizando-se de diversos métodos consagrados de captação e análise de dados.  

 
Palavras-chave: Sistema. Gerenciamento. Marca. 
 
PROSPECTIVE STUDY RELATED TO MARK RECORDS MANAGEMENT SYSTEMS 

 
ABSTRACT 

A company's mark is a valuable intangible asset that must be protected by properly utilizing the 
official means. It was verified that the culture of intellectual protection in the West region of 
Bahia of this component is deficient, needing actions to strengthen it. Among them, it is desired 
to offer the interested public a computer system web free of charge that helps in identifying the 
production characteristics of a mark that can be registered, as well as the computerized 
management of the whole process of maintenance of this element of intellectual property with 
official bodies. Looking for elements for the construction of this system, this article used a 
prospective study that allowed to know the state of the art, the degree of maturation, besides 
other characteristics and what can be made available in an innovative way in relation to the 
existing tools, using various methods of data capture and analysis. 
 
Keywords: System. Management. Mark. 
 
Área tecnológica: Prospecção Tecnológica. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Pinho (1996), as marcas desempenham a função de identificar os 
produtos e serviços por elas assinalados e diferenciá-los daqueles produzidos pela 
concorrência.  E, conforme INPI (2013, p. 5), “são consideradas marcas quaisquer palavras, 
expressões ou letras com caráter distintivo, números, desenhos, imagens, formas, cores, logo-
marcas, rótulos ou combinações usadas para identificar os produtos ou serviços de uma em-
presa”. A marca é um ativo intangível de propriedade de uma organização empresarial que 
possui valor estratégico relevante, pois representa toda a empresa, os seus produtos e serviços 
junto aos seus consumidores, clientes e colaboradores. Além disso, segundo INPI (2013), a 
marca também pode ser comercializada, licenciada ou cedida com a devida retribuição de 
valores.  Quando se lembra de uma marca, são reunidas informações mentais referentes a uma 
empresa e sua reputação de forma automática. 

Diante disso, esse sinal distintivo deve ser demasiadamente valorizado e, 
principalmente, protegido e vigiado da ação indevida de pessoas ou outras empresas que o 
queiram utilizá-lo sem a autorização do seu proprietário, seja por má-fé ou por desconhecimento 
de sua existência. O uso sem autorização pode ser consumado de várias formas, dentre elas, 
pela simples cópia do sinal gráfico ou pela produção e comercialização de produtos pirateados 
que fazem uso de uma imitação da marca verdadeira, beneficiando-se de sua reputação no 
mercado. É possível verificar, também, a sua utilização indevida por parte de pessoas que 
acreditam que elas sejam originais, quando na verdade pertencem a terceiros. Mesmo sem dolo, 
cometem um crime, pois não realizaram uma pesquisa prévia de anterioridade (INPI, 2013). 

No Brasil, a lei 9.279 de 14 de maio de 1996, é o instrumento legal responsável pela 
proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, uma vez que reconhece o seu interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico nacional.  Em seu inciso III, presente no 
segundo artigo, inclui a marca como um elemento de proteção.  Além disso, concede ao Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a responsabilidade de realizar o seu registro quando 
acionado, bem como a normatização das tarefas envolvidas nesse processo.  

 

Tabela 1 – Quantidade de marcas depositadas nos principais municípios da Região Oeste da Bahia 
(2015 – 2017). 

Cidade/Ano 2015 2016 2017 

Barreiras 34 41 44 

Luís Eduardo Magalhães 28 22 60 

Bom Jesus da Lapa 3 7 11 

Fonte: INPI (2020). 

 

 Observando-se a tabela 1, referente ao período de 2015 a 2017, contendo as principais 
cidades da região Oeste da Bahia, conforme o IBGE2, verifica-se um número bastante reduzido 
de solicitações de registro de marca, principalmente quando se compara com a tabela 2 que 
mostra a quantidade de empresas constituídas e ativas relacionadas a estes municípios entre os 
anos de 2018 e 2020. De acordo com o estudo de Silva e Sant´anna (2012), verifica-se que, no 
geral, o empresário não detém uma percepção adequada do verdadeiro valor da marca que 

 
2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). 
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possui junto aos seus clientes, concorrentes, fornecedores e colaboradores. Além disso, não tem 
conhecimento suficiente dos trâmites a serem seguidos para o registro desse sinal junto ao órgão 
governamental responsável, por desinteresse ou falta de oportunidade em possuir essa 
informação. Por consequência, o número de pedidos de registro da marca é pequeno. No 
universo ao qual estamos inseridos, é possível utilizar esse mesmo entendimento em relação ao 
empresariado local que carece desse tipo de prática protetiva. 

 

Tabela 2 – Quantidade de empresas constituídas e ativas nos principais municípios da Região Oeste da 
Bahia. 

Cidade 
Ativas até 
novembro de 
2018 

Ativas até 
junho de 2020 

Constituídas de janeiro 
a novembro de 2018 

Constituídas de novembro 
de 2018 a junho de 2020 

Barreiras 18.218 20.187 1.517 3.441 

Luís Eduardo Magalhães 16.820 18.757 1.489 3.310 

Bom Jesus da Lapa 4.554 4.962 438 855 

Fonte: Junta Comercial do Estado da Bahia (dados referentes a 05/11/2018 e 26/06/2020). 

 

 Não foram identificados estudos que informassem o percentual de empresas da região 
que possuam suas marcas registradas. Em consultas realizadas junto às câmaras de dirigentes 
lojistas e junta comercial, não foram obtidos dados públicos quanto a esta informação, alegaram 
que não trabalham com esse tipo de estatística. O mesmo questionamento foi feito ao 
SEBRAE3, contudo informou não possuir dados públicos dessa natureza. Não foi localizado, 
também, na base estatística do INPI a referida informação. 

Diante desse cenário, justifica-se o desenvolvimento de um conjunto de ações e 
ferramentas organizadas, com o intuito de apresentar à sociedade regional, principalmente para 
os empresários e pessoas que tenham interesse no assunto, conhecimento pertinente ao registro 
e proteção da marca de sua empresa, produtos ou serviços oferecidos, de forma contínua e 
simplificada. Deseja-se, assim, construir um programa gratuito para difundir na Região Oeste 
da Bahia informações relacionadas aos procedimentos e conhecimento necessários para o 
respeito e bom uso da marca, consequentemente a sua correta proteção e vigilância. Espera-se 
com essa proposta, fortalecer a cultura da proteção da marca local, não apenas em relação a um 
produto ou serviço principal desenvolvido pela empresa, mas para todos aqueles que ela venha 
a conceber para o mercado. 

Inicialmente, será produzido um manual impresso e digital simplificado contendo todos 
os passos a serem seguidos para o registro da marca junto ao INPI. Existem alguns materiais 
semelhantes, inclusive junto a este instituto, contudo, nesse caso específico, será desenvolvido 
um material impresso mais simples, com inclusão de alguns elementos do contexto local que 
possibilitem uma maior identificação com seu leitor e aspectos melhorados que o deixem mais 
atrativo.  

Será desenvolvido, também, um curso a ser disponibilizado ao público-alvo: 
empresários, funcionários da empresa destacados para essa tarefa e pessoas interessadas em 
trabalhar nessa área. Serão abordados, neste evento, a importância da correta proteção da marca 
e situações envolvendo o seu uso, além, é claro, de ensinar os passos para o registro e como 
garantir a sua manutenção ao longo do tempo, além da permanência de uma vigilância 
constante.   

 
3 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2020). 
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Um Web Site com visualização atrativa e simplificada será construído, e conterá 
informações pertinentes ao tema, o citado manual de forma digital, dicas, vídeos, links 
relevantes, orientações de como proceder quando a marca é utilizada indevidamente, espaço 
para inclusão e leitura de relatos de empresários locais e funções de auxílio e inclusão das 
marcas registradas. Esse portal será desenvolvido utilizando-se de linguagens de programação 
HTML4, PHP5, JAVASCRIPT 6 e uma base de dados MYSQL7. Pretende-se disponibilizar 
opções de busca para verificar se a marca de interesse já está sendo utilizada, fazendo uso do 
sistema do Google Imagens e INPI. Desta forma, o interessado poderá observar se algo 
semelhante a seu símbolo já está em uso ou ainda está disponível. Será produzida também uma 
funcionalidade que avisará automaticamente o interessado sobre os prazos e valores atualizados 
das etapas relativas ao processo de registro, principalmente, para evitar o esquecimento do 
pagamento decenal, evitando a perda da marca. Para isso, serão enviados de forma gratuita 
mensagem de e-mail e SMS8. O próprio sistema fará o processamento de todas as marcas 
incluídas na base de dados do Web Site e fará o acompanhamento desses prazos 
constantemente.  Adicionalmente, a base de dados gerada com o registro dessas marcas 
possibilitará uma consulta e geração de relatórios sobre estes símbolos utilizados na região e 
construção de resumos estatísticos com vários parâmetros relacionados aos cadastros realizados 
(setor empresarial a qual pertence, cidade, quantidade de marcas relacionadas a uma empresa) 
e importante para subsidiar muitos estudos. O sistema permitirá também que marcas que já 
estejam registradas sejam inseridas no banco de dados, para que seus proprietários possam fazer 
uso dos serviços disponíveis e colaborar com o fortalecimento do programa. As marcas que 
estejam inseridas na base de dados também podem ser consultadas constantemente para 
verificar se estão sendo usadas de forma indevida, com auxílio da funcionalidade incorporada 
do Google Imagens e link de busca do INPI. Outras funcionalidades poderão ser desenvolvidas 
durante esse trabalho de acordo com a observação de necessidades adicionais e estudo 
prospectivo, respeitando-se as possibilidades técnicas e cronograma.  

Com o objetivo de facilitar a visualização do modelo de negócios do referido Web Site 
contendo os elementos apresentados anteriormente, foi elaborado, com o auxílio de ferramenta 
disponível pelo SEBRAE, o CANVAS presente na Figura 1. De acordo com Bonazzi e Zilber 
(2014), trata-se de um excelente dispositivo para destacar as dimensões do valor de uma criação 
e alguns componentes de um processo. 

Esse conjunto de ações também se justifica pelo seu importante papel social, pois 
funcionará como agente de difusão do conhecimento obtido junto ao Mestrado Profissional em 
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia, atingindo sua propôs de construção de uma cultura sólida de valorização da 
propriedade intelectual junto ao empresariado e sociedade local. 

Assim, o presente artigo tem o objetivo de apresentar os principais resultados e 
conclusões promovidas pela realização de busca de anterioridade e estudo prospectivo de 
sistemas informatizados existentes em relação ao processo de registro e manutenção da marca 
junto aos órgãos responsáveis, com o intuito de auxiliar na construção do Web Site, citado 

 
4 HTML - HyperText Markup Language. – Trata-se de uma linguagem utilizada na confecção de páginas web 
(W3C, 2020).  
5 PHP - Hypertext Preprocessor – Linguagem de programação script para construção e desenvolvimento de páginas 
Web que podem ser inseridas no código HTML (PHP, 2020). 
6 JAVASCRIPT – Linguagem de programação que realiza o processamento de scripts no computador do usuário 
(JAVASCRIPT,2020). 
7 MYSQL – Sistema de gerenciamento de banco de dados baseado em SQL, Structured Query Language (MYSQL, 
2020).  
8 SMS - Short Message Service. Mensagens curtas enviadas por aparelho de telefonia móvel (VANTILLA et al, 
1998). 
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anteriormente. Foram utilizados como principais documentos para orientação e direcionamento 
na escolha das técnicas adequadas, os conhecimentos fornecidos nos trabalhos de Quintella 
(2018) e, principalmente, Antunes et al (2018). Os resultados gerados nessa produção 
permitirão a construção de um sistema “online” gratuito, de processamento autônomo, 
realmente inovador e melhorado em relação aos existentes e possibilitará que seja concebido 
um produto com características inéditas, disponibilizando para o público de interesse da Região 
Oeste da Bahia uma ferramenta gratuita, simplificada, cuja utilização não dependerá da 
intervenção de intermediários e diminuirá o dispêndio financeiro. 

Figura 1 – Modelo de Negócios CANVAS da Plataforma Web proposta. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste artigo (2020). 

 

Desprende-se do que foi abordado em Antunes et al (2018), que o processo prospectivo 
desenvolvido neste trabalho permitirá a redução de incertezas em relação ao sucesso ou fracasso 
do projeto citado e indicação de um caminho a ser seguido com decisões mais adequadas. O 
referido estudo também permitiu identificar necessidades e deficiências na tecnologia e cenário 
atual, coletou pesquisas e conseguiu traçar um estágio atual de seu desenvolvimento. Além 
disso, através dos dados obtidos, permitiu apontar a quanto tempo, onde e por quem estão sendo 
desenvolvidas técnicas inovadoras, o nível de evolução e os principais atores envolvidos.     

 

METODOLOGIA 

 Este artigo foi concebido com a utilização de método dedutivo, de forma qualitativa, 
com realização de pesquisa bibliográfica, consultas na Internet, base de patentes e programas 
de computador. 
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 Conforme Antunes et al (2018), na maioria das vezes, as técnicas de prospecção se 
complementam, e podem ser aplicadas em conjunto e de forma diversificada. Seguindo esse 
pensamento, optou-se para o desenvolvimento deste trabalho, a utilização de métodos variados 
que auxiliaram na obtenção de conclusões importantes e que foram considerados mais eficientes 
para esta proposta, devido a amplitude mais elevada de captação dos dados, obtenção de um 
maior grau de eficiência no tratamento e compreensão dos resultados. 

Para que isso fosse possível, foram realizadas consultas a inúmeros documentos que 
tratam de assuntos afins e foram utilizadas ferramentas para captura de material relacionado: 
como artigos obtidos com o uso do portal de periódicos da CAPES (CAPES, 2020); empresas, 
softwares e trabalhos presentes na Internet, localizados com o auxílio do buscador Google 
(GOOGLE, 2020); patentes capturadas com a ferramenta Orbit (ORBIT, 2020); e, consulta à 
base de patentes e programas de computador do INPI (INPI, 2020). Consequentemente, foram 
gerados resultados estatísticos importantes que serviram para análises pormenorizadas e 
diversas conclusões.  Dessa forma, foi possível conhecer o estado da arte, as tendências, os 
principais autores e a localização geográfica do que está sendo estudado, produzido e 
desenvolvido sobre este assunto. Além do mais, este estudo possibilitou a idealização de novas 
ferramentas a serem implementadas, diante do que está sendo criado e praticado. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Consultas realizadas junto ao portal de periódicos da CAPES 

 

Como parte da constituição da pesquisa bibliográfica, foram realizadas consultas ao sítio 
de pesquisa de periódicos da CAPES, presente na Internet, uma vez que ele abrange uma gama 
significativa de revistas eletrônicas importantes de forma prática e demasiadamente eficiente. 
Esta busca teve o objetivo de fazer um levantamento dos artigos relacionados ao conteúdo 
trabalhado e a leitura de todo material relevante detectado. Um resumo dessa pesquisa, pode 
ser observado com a leitura da Tabela 3, apresentada a seguir. 

 

Tabela 3 – Busca de artigos no portal de periódicos da CAPES. 

Palavra chave Campo para Busca Operador lógico Período Artigos 
Qtd. material 

pertinente 

marca título e resumo não utilizado Sem determinação 48.537 Indeterminado 

Palavra chave Campo para busca Operador lógico Período Artigos 
Qtd. material 

pertinente 

marca título não utilizado Sem determinação 2.014 Indeterminado 

marca título e resumo não utilizado Últimos cinco anos 17.287 Indeterminado 

marca título não utilizado Últimos cinco anos 714 Indeterminado 

marcas título e resumo não utilizado Sem determinação 19.274 Indeterminado 

marcas título não utilizado Sem determinação 1.440 Indeterminado 

Sinal Distintivo título and Sem determinação 0 0 

Sinal Distintivo título e resumo and Sem determinação 152 2 
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marca 
autenticidade 

título e resumo and Sem determinação 525 Indeterminado 

marca 
autenticidade 

título and Sem determinação 2 0 

registro marca título e resumo and Sem determinação 7.246 Indeterminado 

registro marca título and Sem determinação 7 4 

registro marca título and Últimos cinco anos 4 2 

registro de marca título e resumo aspas Sem determinação 19 4 

registro de marca título e resumo aspas Últimos cinco anos 9 2 

sistema registro 
marca 

título e resumo and Sem determinação 5.286 Indeterminado 

sistema para 
registro de 
marcas 

título e resumo aspas Sem determinação 0 0 

sistema de 
registro de 
marcas 

título e resumo aspas Sem determinação 3 0 

sistema 
acompanhamento 
marca 

título e resumo and Sem determinação 1.491 Indeterminado 

sistema de 
acompanhamento 
de marcas 

título e resumo aspas Sem determinação 0 0 

sistema 
gerenciamento 
marca 

título e resumo and Sem determinação 1.020 Indeterminado 

sistema de 
gerenciamento de 
marcas 

título e resumo aspas Sem determinação 0 0 

Fonte: O autor com base no resultado das buscas realizadas no portal de periódicos da CAPES (2020). 

 

 Observa-se um resultado muito elevado de artigos quando se utiliza o termo genérico 
marca ou marcas, sendo inviável e extremamente desnecessária a leitura de todos os 
documentos localizados. Para restringir um pouco mais o conjunto de retornos, em seguida, foi 
limitado o intervalo de tempo da pesquisa para os últimos cinco anos. Como esperado, a redução 
de elementos foi brutal, contudo, ainda com muitos retornos, o que dificultava a sua leitura. 
Mesmo assim, foi feita uma rápida observação de alguns artigos e verificou-se muitos textos 
que nem sequer tratavam de marcas, de acordo com a definição do INPI (2013) já apresentada 
anteriormente. 

 Consequentemente a estratégia de busca foi alterada com a inclusão de novas palavras-
chaves e alternância nos campos e operadores lógicos utilizados. Com a adoção de novos filtros, 
foi possível observar alguns poucos materiais relevantes, contudo importantes para a 
continuidade da proposta de desenvolvimento de um novo sistema de gerenciamento de 
registros de marca, tal qual apresentado anteriormente neste artigo. Vale salientar, que a 
combinação mais eficaz de busca foi utilizar os termos registro de marca nos campos título e 
resumo, sem determinação do tempo.  
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 Nesse método de pesquisa, foi possível observar um baixo nível de resultados 
relacionados ao assunto, mesmo quando não se utiliza um delimitador temporal. Pode-se 
deduzir que existem poucos trabalhos desenvolvidos e publicados e que, diante da leitura dos 
artigos retornados, acredita-se que exista espaço para a produção de mais conteúdo sobre este 
tema. Observa-se, nessa linha de raciocínio, que não se trata de uma tecnologia madura, pelo 
contrário, se não, seriam encontrados, pelo menos, artigos mais antigos sobre o assunto. De 
positivo, estes textos relevantes, exibem meios variados de proteção e vigilância da marca e 
rotinas adotadas junto às empresas para evitar perdas de prazos nos institutos de registro. 

 

Consultas realizadas junto à base de registros de programas de computador do INPI 

 

 Foram promovidas pesquisas nos registros de sistemas de computação do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial. É interessante observar que a sua busca avançada não 
permitiu muitas variações de estratégia. Não existe um resumo ou detalhes da aplicação. Nem 
sequer existe espaço para incluir intervalo de tempo de interesse, contudo os resultados são 
apresentados em ordem de data de depósito, portanto, é possível tecer algumas conclusões 
acerca da concentração dos registros ao longo do tempo. A tabela 4, permite alguns comentários 
e reflexões. 

 

Tabela 4 – Quantidade de programas de computador no INPI relacionados aos termos marca ou marcas. 

Palavra 
chave Campo para busca Operador lógico Período Registros 

Qtd. de material 
pertinente 

marca Título do programa não utilizado Sem determinação 0 0 

marcas Título do programa não utilizado Sem determinação 10 Impreciso 

Fonte: O autor com base no resultado das buscas realizadas no INPI (2020). 

 

 A única palavra-chave utilizada que trouxe retorno de material potencialmente relevante 
foi marcas. Não é possível acessar um resumo ou breve detalhamento do que estes softwares 
executam. Contudo, pelo título é possível presumir que são sistemas semelhantes a proposta de 
interesse deste estudo. Observa-se que são de autores e empresas diversas e foram depositadas 
em um intervalo de tempo de 2001 a 2019. Uma breve busca na Internet, com a utilização de 
alguns termos dos registros encontrados, possibilitou a localização de algumas empresas 
associadas a estes sistemas de computador. Elas disponibilizam serviços pagos de registro e 
gerenciamento de marca, contudo, obviamente não descrevem muitos detalhes sobre a 
confecção de seus softwares.  

 

Consultas realizadas junto ao buscador Google 

 

 As pesquisas, fazendo uso desta ferramenta, foram processadas utilizando-se algumas 
combinações de expressões julgadas mais relevantes. Dessa forma, foram utilizados alguns 
termos, por exemplo: “marca”, “registro de marca”, “sistema para gerenciamento de marca”, 
“programa para gerenciamento de marca”, “software para gerenciamento de marca”, “gratuito”, 
“trademark”, “trademark management program”, “trademark management software”, “record 
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trademark” e “free”. Foram feitas diversas combinações com esses elementos, utilizando vários 
operadores lógicos. Como previsto, foram retornados milhões de resultados. 

 Observou-se que a utilização deste buscador envolveu muita paciência e demanda de 
tempo. Muitos dados retornados tiveram pouca relevância ao tema e possuem reputação 
contestável. De qualquer forma, é interessante observar que essa ferramenta apresenta os 
resultados que considera mais relevante, utilizando-se técnicas de inteligência artificial 
(GOOGLE, 2020b) e, assim, muitos dos links de empresas correspondentes foram visitados, 
por serem importantes na constituição do mapeamento de dados empresariais de acordo com 
Antunes et al (2018). 

 Inicialmente, foi possível observar uma grande quantidade de empresas que fornecem 
serviços relacionados à propriedade intelectual e, muitas delas, ligadas à proteção da marca. 
Elas realizam tarefas de confecção, registro e manutenção desse sinal distintivo. Não foram 
disponibilizados os mecanismos que utilizam para promover esse gerenciamento, como por 
exemplo o programa de computador que utilizam. No entanto, pela leitura da lista de serviços 
oferecidos, foi possível traçar um perfil do que pode ser disponibilizado ao cliente e que alcance 
a proposta de proteção de sua marca. Convém observar, que todas as empresas e organizações 
pesquisadas oferecem o serviço em troca de pagamentos, geralmente mensais.  

 Algumas empresas detectadas oferecem sistemas de computador que devem ser 
instalados para funcionar. Observa-se que foi detectada uma pequena quantidade nesse sentido. 
Eles permitiam sua utilização gratuita por um prazo, geralmente de trinta dias, dessa forma, foi 
possível verificar o seu funcionamento, pontos fortes e fracos. 

 Com essa técnica de busca, foi traçado um cenário atual do que pode ser oferecido em 
relação ao gerenciamento do registro de marca. São no geral, empresas que prestam o serviço 
de proteção desse ativo intangível de forma paga e envolvem, geralmente, elaboração e 
confecção do sinal, geração dos boletos das fases de publicação e prorrogação do registro, 
gerenciamento de datas envolvidas, resumidamente tratam de várias tarefas necessárias do 
processo. Outras disponibilizam softwares, em que foi possível observar, possibilidades de 
melhoria, como algumas funcionalidades de aviso automático de prazos para o cliente pelo seu 
telefone celular. Dessa forma, a proposta de um programa de fortalecimento da cultura de 
proteção da marca na região Oeste da Bahia, mas especificamente na construção de seu Web 
Site pode ter diferenciais em relação ao que foi localizado. O sistema deve ser gratuito, deve 
ser intuitivo e poder ser operado sem auxílio de outras pessoas. Deve ser “online”, não 
necessitando de instalações. Deve possuir a maior quantidade possível de funcionalidades 
detectadas nos sistemas encontrados para que alcance sucesso em relação ao empresariado local 
e a sua proposta. 

 

Consultas realizadas junto à base de dados de patentes do INPI 

 

 A consulta ao banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial resultou 
em dados que podem ser resumidos, conforme Tabela 5. O serviço de pesquisa da referida base 
de dados retornou muitos registros, contudo, conforme observação da tabela, após a leitura dos 
documentos, alguns puderam ser considerados relacionados à proposta deste artigo. Eles 
pertencem a empresas brasileiras e inventores diferentes. Tratam-se em sua totalidade de 
equipamentos com sistemas de computador embarcados que fazem a análise das marcas e 
verificam se elas são autênticas por comparação de imagens. 
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Tabela 5 – Busca de patentes no INPI. 

Palavra 
chave 

Campo para busca Operador lógico Período Patentes Qtd. de material pertinente 

marca título não utilizado Sem determinação 219 6 

marca resumo não utilizado Sem determinação 1280 Indeterminado 

marca resumo não utilizado Últimos 5 anos 80 3 

marcas título não utilizado Sem determinação 130 0 

marcas resumo não utilizado Sem determinação 928 Indeterminado 

marcas resumo não utilizado Últimos 5 anos 80 1 

Fonte: O autor com base no resultado das buscas realizadas no INPI (2020). 

Apesar das patentes brasileiras relevantes que foram retornadas possuírem uma 
significativa variedade de códigos de classificação de patentes, são todas relacionadas a 
dispositivos de leitura óptica com algum mecanismo de computação, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Distribuição das patentes, de acordo com o código IPC. 

 
Fonte: O autor com base no resultado das buscas realizadas no INPI (2020). 

 

Consultas de patentes realizadas pelo sistema Orbit 

 

 A estratégia de busca, com a utilização desta ferramenta, iniciou-se com a determinação 
de algumas palavras-chaves relevantes e sua definição teve o auxílio da plataforma 
THESAUROS (2020), foram elas: “trademark”, “stamp”, “mark”, “brand name”, “label” e 
“logotype”, utilizando-se de uma vasta combinação, com auxílio dos operadores lógicos. O 
resultado foi insatisfatório, revelando na maioria das opções um elevado número de resultados, 
dificultando uma análise mais objetiva dos dados. A estratégia que resultou correspondências 
mais significativas foi utilizando os temos “trademark” e “management”, preenchidos nos 
campos título, resumo e descrição e utilizando o operador “parênteses”, sem determinação de 
intervalo temporal. Foram obtidas 283, 164 concedidas ou pendentes e 119 inativas, sendo que, 
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dentre todas, quinze realmente podem ser aproveitadas para o estudo, por apresentarem 
características semelhantes à proposta do projeto.   

 Das quinze patentes que foram separadas para uma análise mais aprofundada, observou-
se algumas características dispostas nas figuras a seguir. Sendo que foi verificada uma maior 
concentração de patentes no ano de 2016 (Figura 3), sem um motivo aparentemente. Os 
principais responsáveis pela produção desse material são chineses. Os principais playares de 
mercado podem ser visualizados na Figura 4. Finalmente na Figura 5, observam-se os países 
onde foram depositadas estas tecnologias, com destaque para a China, com 8 depósitos, Japão 
com 5 depósitos, e Austrália com 2 depósitos. 

Os dados encontrados exibem aplicações, na maioria sistemas de computador 
semelhantes à proposta deste artigo. Utilizam tecnologias computacionais como getHTTPPage9 
e Java10. Trabalham com a criação e manutenção de uma base de dados de marcas e utilizam 
algoritmos com técnicas de comparação de imagem. Apresentam também propostas de 
melhoria de desempenho e velocidade no processamento em relação as ferramentas existentes. 
Exibem, sucintamente, funcionalidades de monitoramento constante de uso da marca 
comerciais por terceiros e promovem consultas frequentes na Internet. Mostram uma tecnologia 
razoavelmente madura quando relacionada ao mercado estrangeiro, contudo que ainda pode ser 
explorada na Região Oeste da Bahia, com adição de funcionalidades mais simples que permitem 
a um usuário leigo utilizar a ferramenta sem a necessidade de manutenção constante e de forma 
gratuita. 

 

Figura 3 – Número de patentes depositadas por ano. 

  
Fonte: Orbit (2020). 

 

 

 

 

 
9 getHTTPPage – Método de requisição HTML (MOZILLA, 2020). 
10 Java – Linguagem de programação para desenvolver aplicações para a Web (JAVA, 2020). 



52 

 

Figura 4 – Os principais desenvolvedores das patentes. 

  
Fonte: Orbit (2020). 

Figura 5 – Países onde foram depositadas as patentes. 

 

Fonte: Orbit (2020). 

  

CONCLUSÃO 

 

 O referido artigo tinha o objetivo de avaliar o estado da arte em relação aos sistemas 
existentes no Brasil e no mundo que possibilitam o gerenciamento do registro de marca 
comercial. O estudo prospectivo realizado permitiu um maior conhecimento sobre o assunto e 
o que ainda é possível desenvolver nesta área. 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, consulta de sites de empresas que 
desenvolvem serviços correlatos na Internet, consulta a base de dados de programas registrados 
de computador no Brasil e base de patentes nacionais e internacionais. Com os dados obtidos, 
foi possível captar uma quantidade não muito grande de produtos que desempenham funções 
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semelhantes ao interesse da proposta apresentada incialmente. Contudo, revelam 
funcionalidades que podem gerar opções de implementação ao produto de interesse. No geral, 
são ferramentas que fazem o gerenciamento da marca comercial com ajuda de terceiros e de 
forma paga. 

Acredita-se que a disponibilização de um sistema de gerenciamento do registro de 
marcas comerciais, presente na Web, sem necessidade de pagamento de licenças ou anuidades, 
intuitivo, interativo e sem exigências de manutenção de um servidor e que pode ser operado 
pelo próprio interessado, possa colaborar para alavancar a cultura de valorização da propriedade 
intelectual na região Oeste da Bahia, facilitando todas as etapas envolvidas no processo. O 
produto almejado mostra-se, portanto, viável com características de elemento inovador. 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 O estudo prospectivo em pauta revelou uma grande quantidade de escritórios e 
mecanismos acionados, mediante algum tipo de remuneração, que realizam os serviços 
relacionados ao processo de confecção de marcas e seu registro junto ao INPI. Contudo, não 
detectou, em funcionamento, um sistema informatizado, semelhante ao que está sendo 
proposto, que seja acessível, de utilização simplificada e que opere de forma gratuita. 

 Observa-se, atualmente, que a cultura da proteção intelectual, especificamente neste 
estudo relacionada às marcas, ainda está restrito a uma parcela pequena das empresas detentoras 
de potencial econômico e recursos financeiros. Os dados estatísticos indicam uma baixa 
participação nessa área, quando se avalia o universo de todas as empresas. Desta forma, ações 
devem se promovidas, no intuito de reverter esse cenário. 

 Espera-se que atuações, como a construção desta plataforma Web, possam proporcionar 
uma transferência de conhecimento significativo relacionado a esta matéria a usuários de um 
modo geral, mas principalmente ao pequeno empresário, além disso, que possa auxiliá-lo, de 
forma eletrônica, no processo de confecção dos sinais distintivos e guiá-lo na tarefa de 
monitoramento constante, em relação as fases do processo de registro e sua manutenção ao 
longo do tempo. Posteriormente, ainda deseja-se intensificar a elaboração de outras ferramentas 
ainda mais promissoras nesta linha, como aplicativos para celular e tablets. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho teve origem da necessidade de se oferecer para os empresários e demais 

interessados, um mecanismo acessível, simples e que pudesse ser utilizado de forma gratuita 

no processo de auxílio à criação e registro de marcas junto ao INPI.  Assim, foi idealizada uma 

plataforma que opera na Web e possui diversas funcionalidades que possibilitam ao usuário 

elaborar seu sinal distintivo, seguindo os mais diversos parâmetros legais, além de poder 

gerenciar e monitorar seu registro ao longo do tempo de forma prática e eficiente. Além disso, 

a ferramenta, permite um acompanhamento das informações estatísticas e gráficos que 

proporcionam reflexões acerca dos dados inseridos, proporcionando geração de conclusões 

relacionadas a esta área da proteção industrial. 

 Com o intuito de conhecer o estado da arte relacionado às ferramentas e meios 

semelhantes ao produto objeto deste trabalho, o seu grau de amadurecimento, dentre outras 

características, foi promovido um estudo prospectivo, relatado no artigo presente neste 

documento. Nele foi possível obter um maior conhecimento sobre o assunto e o que ainda era 

possível produzir de inovador nesta área. Ficou perceptível que nenhum dos mecanismos 

detectados oferecia um serviço automático, acessível, presente na internet, de forma gratuita, 

que oferecesse em um único local, praticamente sem assistência humana, opções que ajudassem 

o usuário no processo de elaboração, registro, gerenciamento e monitoramento de sua marca 

permanentemente. 

 Todos os pontos que foram propostos para a concepção desta plataforma informatizada 

foram bem sucedidas, estando o site em pleno funcionamento, pronto para ser divulgado e 

usufruído por empresários e demais pessoas interessadas. Nesta ferramenta foi agregada uma 

carga grande de conhecimento obtido junto ao Mestrado Profissional em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação sobre o tema, sendo que um dos seus 

objetivos foram satisfeitos. Além disso, o referido trabalho também pode ser considerado como 

uma contribuição fornecida à sociedade, exibindo a importância do programa no processo de 

proteção intelectual e industrial do Brasil. 

 Fica como proposta de continuação deste trabalho a construção de um aplicativo que 

embarque as mesmas características desta plataforma e que possam ser acessados nos 

dispositivos móveis sem necessidade de navegadores. Além do que foi citado, também fica 

como desejo posterior agregar algoritmos de inteligência artificial que possam interpretar e 

analisar os dados fornecidos pelo usuário de forma mais eficiente e segura, dando respostas 
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ainda mais robustas. Essa atualização promoverá a existência de outras funcionalidades que 

farão da plataforma uma ferramenta ainda mais completa na área da proteção de marcas. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Pedido de Registro de Marca para esta Plataforma 
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