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Naming e 
identidade 
visual: 
por que 
fazer?
Hoje em dia, no mercado brasileiro, há in-
contáveis empreendimentos de produtos e 
serviços nos mais variados segmentos. Por 
consequência disso, há muita concorrência, 
o que deixa clara a ideia de que quem tem 
um nome e logotipo reconhecíveis, isto é, 
que gerem identificação e memorização, se 
destaca dentre os demais. Isso acontece por-
que, ao serem construídas essas duas ideias, 
é feita a apresentação externa do negócio, 
ou seja, é criada a sua identidade visual.

Mas o que isso significa, afinal? A identidade 
visual de uma marca consiste na forma com 
que ela transmite graficamente a sua perso-
nalidade, isto é, sua  história, seus posiciona-
mentos, suas características e seus valores. 
Para tanto, é feita uma união dessas 
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informações subjetivas com o nome do em-
preendimento e com um conjunto de ele-
mentos visuais: formas, traços, símbolos, 
fontes tipográficas, cores, etc. Juntos, for-
mam todo um universo visual da empresa, 
que atua como ferramenta de diferenciação 
e reconhecimento da marca no mercado e 
também como forma de gerar empatia com 
o público. Além disso, a identidade visual de 
uma marca é responsável também por con-
solidar uma unidade entre o seu logotipo 
e as suas demais representações, desde o 
layout das mídias sociais, como website, até 
a aplicação dos produtos de papelaria, como 
embalagens e cartões de visita.

É importante ressaltar que o conjunto de ele-
mentos visuais utilizado no logotipo, elemen-
to-chave da identidade visual, varia de marca 
para marca. Existem empresas que utilizam 
apenas tipografia em seu logotipo, como a 
Zara, o Google e a Coca-Cola. Outras, op-
tam por se identificar apenas com o uso de 
símbolos gráficos em seu logotipo, como a 
Apple e o Twitter. E também existem aquelas 
que mesclam o uso de tipografia com símbo-
los, como o YouTube, a Lacoste e a Micro-
soft. Ademais, a escolha desse conjunto de 
elementos visuais não interfere positiva ou 
negativamente na representação da marca, 
desde que seja funcional, de fácil reprodução 
e interpretação e também que faça sentido 
para o público em questão. 

Por meio desses elementos gráficos utiliza-
dos no logotipo da empresa e as demais 

marcas 
logotipo

marcas 
símbolos

marcas 
símbolos e 
tipogarfia
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aplicações de sua identidade visual, é possí-
vel identificar se a marca é mais acessível ou 
não, e também para qual faixa etária de pú-
blico ela está voltada, por exemplo. Ou seja, 
obter uma representação visual sólida e 
forte será de extrema relevância na sua 
comunicação e divulgação como marca já 
que ela também é responsável por transmi-
tir os valores por trás do empreendimen-
to. Por isso, destacamos a importância de 
trabalhar em parceria com um profissional 
de design ao longo desse processo, a fim de 
garantir projetos funcionais e criativos para 
o seu negócio. 

Para além da formação da identidade visu-
al, não podemos esquecer da importância 
do Naming para o complemento da marca, 
processo que consiste na criação do nome 
do empreendimento, serviço ou produto. O 
nome é um dos primeiros contatos que o con-
sumidor tem com uma atividade e também é 
um dos melhores e mais eficientes canais de 
identificação, o que evidencia que a escolha 
adequada dele e a construção de seu valor 
configuram uma estratégia de comunica-
ção sem igual. Pode o nome, inclusive, apa-
recer de várias formas, como por associação 
direta, a exemplo do Banco do Brasil, e por 
associação indireta, a exemplo da Uber, cujo 
nome não tem relação direta com o serviço, 
mas sim com a proposta de qualidade. Dian-
te disso, é relevante lembrar que a criação do 
nome não exige o seguimento por padrões 
de linguagem, podendo o processo ser cria-
tivo e fora do convencional, principalmente 
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quando levamos em conta que as opções 
disponíveis de nomes estão cada vez mais es-
cassas. Um exemplo claro disso se deu com 
o sorvete estadunidense Häagen-Dazs, cujo 
nome foi elaborado por seus criadores, jus-
tamente com o intuito de diferenciar o pro-
duto no mercado, já que no país as marcas 
usam, majoritariamente, nomes em inglês. A 
palavra Häagen-Dazs, cujo significado é ine-
xistente por ser inventada, remete à origem 
estrangeira por conta de sua ortografia e, 
consequentemente, importada e de maior 
valor agregado. 
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Importância 
do registro 
e formas de 
apresentação 
de marca

No Brasil, o registro de marcas é feito junto 
ao Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial (INPI), que é um braço do Ministério da 
Economia. O registro do nome do seu negó-
cio, ou do nome junto ao logotipo, vai te dar 
o direito de propriedade exclusiva sobre o 
uso dele no seu segmento de mercado, com 
exceção das marcas consideradas de alto re-
nome, que obterão, por sua vez, proteção 
em todos os ramos de empreendimento. É 
em razão disso que podemos hoje observar 
marcas como a Veja, revista da Editora Abril, 
e Veja, produto de limpeza, coexistindo no 
mercado e, por outro lado, não enxergamos 
mais de uma Visa, Caixa ou Claro, justamen-
te por serem de alto renome. Esse registro, 
de modo geral, garante segurança diante 
de cópias em todo o país, é 
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pré-requisito para franquear o negócio e 
afasta por completo o sentimento da falta 
de autenticidade frente ao consumidor.

Antes de prosseguir para os passos do regis-
tro, é importante distinguir os diferentes for-
matos de marca em que se é possível obtê-
-lo. Quanto a sua apresentação, uma marca 
pode ser registrada como (a) marca nomina-
tiva: composta apenas por letras e/ou núme-
ros do alfabeto, não sendo admitido o uso 
de símbolos visuais; (b) marca figurativa: aqui 
são guardadas logomarcas e/ou letras de ou-
tros alfabetos, sem nenhum nome acompa-
nhado; (c) marca tridimensional: considera a 
forma de um produto, quando se é capaz de 
distingui-lo de outros só pelo seu contorno, 
como exemplo a Toblerone; (d) marca mista: 
se caracteriza pela mistura de elementos no-
minativos e figurativos, combinando o nome 
com a identidade visual, mesmo aquela mar-
ca em que os elementos nominativos se apre-
sentem sob forma estilizada, como é o caso 
da Sony. Ambos serão protegidos pela lei.

É importante ressaltar também que é de 
grande importância que todo profissional de 
criação aconselhe e direcione o registro de 
marca para os clientes, a fim de protegê-los 
de processos judiciais e plágio, além de agre-
gar valor ao seu trabalho. Contudo, não é 
responsabilidade do designer registrar a mar-
ca do cliente, ainda que participe de toda a 
sua concepção: somente o titular da empresa 
poderá dar entrada no processo de registro e 
de fato efetivá-la. 
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passo
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1 
passo 

o 

O primeiro estágio em prol do registro efeti-
vo da marca deve ser a identificação do em-
preendimento na Classificação Internacional 
Nice de Produtos e Serviços (NCL). O INPI 
adota essa classificação como base, e nela 
consta uma lista de 45 classes com informa-
ções sobre os variados tipos de produtos e 
serviços existentes e o que pertence a cada 
classe. Esse rastreio, e a consequente identifi-
cação sobre qual ramo de atividade em que 
a sua marca vai atuar é muito relevante, pois 
é a partir dele que será dado o prossegui-
mento a uma busca mais precisa no INPI e o 
avanço para o passo 2.



Empresa Júnior PUC - Rio  
A criação e o registro de marca

9

Fonte: Página de pesquisa 
do Site do Instituto 
Nacional de Propriedade 
Industrial

Para fazer com que essa pesquisa seja a mais 
assertiva possível, é necessário levar em conta 
certos dispositivos. Além da busca exata do 
nome, também deve ser feita a busca radical, 
em que se procura por nomes semelhantes, 
consideradas alterações de prefixos e sufixos. 
É válido lembrar também que o INPI faz uma 
avaliação não apenas da escrita, mas tam-
bém da sonoridade das palavras. Também é 
relevante pensar na classe que identificamos 
no primeiro passo: se o seu empreendimento 
fornece serviços na classe 32, que é destinada 
a serviços relacionados a “cervejas, águas mi-
nerais e gasosas e outras bebidas não alcoó-
licas, (...) preparações para fabricar bebidas”, 
por exemplo, é evidente a necessidade de se 
fazer tal procura levando em consideração 
essa classe específica e seu determinado 
serviço.
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Para orientar você nas buscas encontradas, 
seguem elencados os símbolos utilizados na 
páginas “Resultados de Pesquisa” e suas res-
pectivas situações. 

O status “aguardando decisão administrati-
va”, o único que dá margem a estranhamen-
tos iniciais, refere-se ao estágio em que o 
processo de registro se encontra, a exemplo 
do aguardo pela análise do pedido. Ou seja, 
indica se o nome e/ou logotipo ainda precisa 
ser aprovado ou arquivado.

Esse momento é determinante para verificar 
se o nome e forma pelo qual você anseia já 
foi concretamente protegido por outras pes-
soas. Se pela pesquisa, que é gratuita, você já 
conseguiu identificar que foi, não é coerente 
ter esse gasto e entrar com o pedido de regis-
tro, uma vez que você sabe que ele deve ser 
negado. Nesse momento já é bom ir pensan-
do em outros potenciais nomes e imagens. 
Contudo, se, pelo mapeado, você chegou à 
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conclusão de que vale a pena entrar com tal 
pedido, poderá ser dado o prosseguimento 
ao processo.
Além disso, para fazer o registro de uma 
marca, em regra, é necessário o pagamento 
de duas taxas: uma na etapa do pedido e ou-
tra quando for recebido o registro. 

R

RR
R

RR
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Esse passo consiste no pagamento das custas 
iniciais, que é uma forma de retribuição ao 
serviço que virá a ser prestado pelo Instituto. 
Nesse momento, há o pagamento frente ao 
INPI e a emissão da Guia de Recolhimento 
da União (GRU), que são premissas da soli-
citação de registro. O pedido inicial custa R$ 
355, caso seja encaminhado pela internet 
através do sistema e-Marcas (existe também 
a opção em papel, que é mais custosa). 

Vale considerar que, se o pedido for feito 
pelo e-Marcas, o valor cai para R$ 140 quan-
do solicitado por pessoas físicas, microem-
preendedores individuais, microempresas, 
empresas de pequeno porte, etc, fator que 
é muito positivo para quem está começando 
o negócio! 
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4 
passo 

o 

Depois de emitido e guardado esse docu-
mento, faz-se o pedido do registro com ele 
anexado. Posteriormente é concluída, mo-
mentaneamente, a sua parte no procedi-
mento, sendo esse o nosso quarto estágio.
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5 
passo 

o 

Em seguida, é necessário acompanhar a eta-
pa de exame formal, por meio da Revista da 
Propriedade Industrial (RPI), que é a plata-
forma responsável por atualizar o andamen-
to dos processos, dando pontapé no quinto 
e último estágio. O INPI faz, aqui, uma veri-
ficação dos documentos enviados e poderá, 
inclusive, fazer exigências extras de dados. É 
importante ter sempre atenção à revista, que 
é publicada semanalmente no site do Institu-
to, porque você terá apenas 5 dias para apre-
sentar o que for exigido. 

Se tudo estiver correto com as suas incum-
bências e não for solicitado nenhum novo 
documento, é de fato realizado o pedido de 
registro da marca. Simultaneamente, é aber-
to um prazo de 60 dias para que outras pes-
soas se manifestem contra a sua solicitação. 
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Havendo a manifestação de oposição, os 
técnicos do INPI avaliam o caso e chegam a 
um resultado, seja de deferimento ou inde-
ferimento do determinado pedido. Caso não 
haja qualquer objeção ou depois que todo o 
processo de reclamação terminar sendo fa-
vorável para o seu lado, o INPI julga proce-
dente o registro da marca. Assim, você terá 
60 dias para pagar a taxa anteriormente co-
mentada, referente à proteção dos primeiros 
dez anos da marca. Ao final desses anos, é 
aberta a oportunidade de renovação suces-
siva do direito de uso dela. No entanto, caso 
não pague no primeiro momento, o proces-
so será arquivado.

Fica claro, por fim, que o processo de regis-
tro de marca possui diversas etapas que du-
ram, em média, dois anos e que demanda 
considerável investimento inicial. No entan-
to, esse fato não minimiza a importância da 
sua obtenção, pois as vantagens do registro 
desbancam as desvantagens. A criação da 
marca e o seu consequente registro trazem 
mais visibilidade, segurança e credibilidade 
para o empreendimento, fazendo com que 
o seu pontapé inicial no mercado se dê com 
tudo já dentro dos conformes!
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Quem somos
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A Empresa Júnior PUC-Rio é uma empresa 
de consultoria sem fins lucrativos formada 
por alunos de graduação de diversos cursos. 
Realiza projetos em três frentes de atuação: 
Comunicação, Gestão e Arquitetura. O ser-
viço de Naming é feito pelos consultores 
de Design, uma vez que eles obtêm uma 
metodologia própria para isso na Universi-
dade. Para além deste serviço, os designers 
também realizam projetos de Identidade 
Visual e Layout de Website, por exemplo, 
os quais se personalizam a partir do perfil 
e da demanda de cada empreendimento. 
Tais projetos de Design se encontram inse-
ridos na nossa frente de Comunicação, na 
qual trabalhamos com a transmissão da 
essência da marca, entendendo como ela 
deseja se comunicar com seu público. Esse 
trabalho é feito sob a orientação de profes-
sores da Universidade, que são especialistas 
nos serviços que fazemos e trabalham em 
conformidade com o mercado. Buscamos o 
desenvolvimento de jovens e o impacto do 
ecossistema empresarial por meio da troca 
interdisciplinar de conhecimento e percep-
ções. Para nos conhecer melhor entre no 
nosso site!
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