REGISTRE SUA

MARCA

A MARCA
é a história de
uma empresa.

COMO VOCÊ TEM
CUIDADO DA SUA?

A MARCA
É UM DOS ATIVOS
MAIS VALIOSOS
DE UMA
ORGANIZAÇÃO
Hoje elas influenciam
comportamentos de
consumo e representam
valor de mercado.
Mas como garantir que a marca
que você está construindo
seja realmente sua?

Oferecemos estrutura
e equipe especializada
para todo o processo de registro.
Enquanto você foca em alcançar
o sucesso do seu negócio,
a gente cuida para que tudo
esteja sempre protegido.

MARCAS FORTES,
NEGÓCIOS DE
SUCESSO

Uma marca consolidada
impulsiona a expansão do
negócio através de franquias,
licenciamentos e a extensão para
novos segmentos.

ATUAÇÃO
PREVENTIVA
Nossa metodologia de trabalho
é baseada em proteção.
Agimos antes para evitar dores
de cabeça depois.

PROTEÇÃO
COMPLETA
Um trabalho minucioso para
registro de marca nas classes que
fortalecem suas estratégias, seja no
mercado nacional ou internacional.

EQUIPE
EXPERIENTE E
MULTIDISCIPLINAR
Softwares avançados, profissionais
altamente preparados.
Nossa equipe técnica e jurídica
possui expertise no registro de
marcas para empresas de todo
o Brasil.

A JORNADA
ATÉ O REGISTRO
DA MARCA
DEPÓSITO DO PEDIDO

Inicia-se o processo após
o preparo da documentação
e depósito do pedido de
registro da marca junto
ao INPI.

PUBLICAÇÃO DA RPI

É oficialmente comunicado
no site do INPI a sua intenção
pela marca – Inicia-se o exame
técnico, no qual o INPI
examinará o pedido com
base nas normas legais
estabelecidas na LPI - Lei da
Propriedade Industrial.
OPOSIÇÃO

Após a publicação, terceiros podem
apresentar oposição no prazo
de 60 dias. Caso acontecer, será
necessário apresentar a defesa.

APROVAÇÃO

Após o deferimento da
marca, haverá um prazo de
60 dias para o recolhimento
das taxas federais. O não
pagamento das taxa
ocasiona o arquivamento
da marca.

OPOSIÇÃO

No caso de indeferimento,
teremos um prazo 60 dias para
preparar a defesa e protocolar.

CONCESSÃO DE REGISTRO
& CERTIFICADO

Fase final do processo.
A partir desta data, a marca
terá validade por 10 anos,
e poderá ser renovada pelo
mesmo período.

QUER
CONHECER
QUEM CONFIA
NA GENTE?
www.garramarcas.com.br

CONTATO
atendimento@garramarcas.com.br
CHAPECÓ
49 3311 8080
FLORIANÓPOLIS
48 4042 0253

