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1. Marca Comercial 
 

1.1 Resultados de Aprendizagem 

[Este módulo vai ajudar os alunos a compreender a importância das marcas registadas em objetos 

úteis]. 

 

 

Depois de completar este módulo, vai ser capaz de: 

§ Compreender o que é uma marca registada e porque é importante 

§ Captar o significado dos direitos de marca 

§ Compreender a ligação entre uma marca e o valor do produto 

§ Evitar imitações e aprender a não copiar (ainda que involuntariamente) uma marca 

 

 

Tempo estimado: 2 horas 

 

 

1.2 Conteúdo principal 

Por favor, indique aqui o seu conteúdo. Inclua definições, explicações, exemplos práticos e casos de 

estudo/sucesso. O conteúdo principal (não todo o documento!!!) deve ser de cerca de 10 páginas A4. 

 

1.2.1 Termos e Definições 
 

 

Marca Comercial 

• É uma marca de identificação (por exemplo, nome, logótipo, slogan, frase, som, forma, 

esquema de cores, etc.) que permite aos consumidores "ligar um bem ou serviço à sua fonte" 

e diferenciá-lo de qualquer outro bem ou serviço (The Myers LG, 2021, EUIPO, 2021) 

• "A sua marca mostra aos clientes a sua identidade" (EUIPO, 2021) 

 

Valor do produto 
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• É o valor percebido de um produto ou serviço que define o seu mérito ou desejabilidade 

(Kopp, 2021) 

• Se for influenciado com sucesso pelo marketing do produto/serviço, o valor percebido pode 

ser aumentado.   

 

Direitos de marca 

• São os direitos protegidos pelas leis de marcas implementadas na área geográfica onde a 

marca foi depositada (País, Estado, União, etc.).   

Imagem comercial  

• É o aspeto visual de um produto e/ou da sua embalagem e outras características ornamentais 

que compõem o seu "look and feel". Na UE, a imagem comercial consiste principalmente 

numa "combinação de três ferramentas": marcas 3D, Designs, e Direitos de autor" (Melilli, 

2019).   

 

Registo de marcas 

• É o processo de registo da sua marca para beneficiar de proteção legal e direitos exclusivos.   

• Pode registar marcas a nível nacional, regional, comunitário ou internacional (EUIPO. 2021) 

Marca registada 

• É uma marca que foi registada a nível nacional, regional, comunitário ou internacional e está 

protegida em conformidade (ou seja, goza de vários direitos e benefícios onde quer que 

esteja registada).   

Marca não-registada 

• É uma marca que não foi registada e goza de menos direitos e benefícios do que uma marca 

registada. Nos EUA os direitos de marca não registada NÃO são reconhecidos a nível da UE. 

Violação do direito de marca 

• É a utilização não autorizada de uma marca registada e distintiva de má-fé (por exemplo, para 

fazer uma venda enganando os consumidores).   

Imitação 

• É o resultado da violação do direito de marca, geralmente um produto de menor valor.  

 

 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 

Os direitos de Propriedade Intelectual (PI) protegem as obras/criações originais e a propriedade, 

delineando assim o que é legal e o que é ilegal na utilização, reprodução ou distribuição de produtos. 
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Isto é particularmente importante na impressão 3D, onde os rápidos avanços tecnológicos permitem 

soluções inovadoras rápidas e acessíveis e esbatem as barreiras entre ações legítimas e ilegítimas. 

Um dos conceitos de PI implementados na impressão 3D é a marca comercial. Os direitos 

decorrentes deste conceito permitem aos titulares preservar a originalidade do seu produto e 

distingui-lo claramente do dos seus concorrentes.  

Uma marca comercial é qualquer marca de identificação (por exemplo, nome, logótipo, slogan, 

frase, som, forma, esquema de cores, etc.) que permite aos consumidores "ligar um bem ou serviço à 

sua fonte" e diferenciá-lo de qualquer outro bem ou serviço (The Myers LG, 2021, EUIPO, 2021). O 

termo "imagem comercial" refere-se ao aspeto visual de um produto e/ou da sua embalagem e outras 

características ornamentais que compõem o seu "aspeto e sensação". Na UE, a imagem comercial 

consiste principalmente numa "combinação de três ferramentas": Marcas 3D, Designs, e Direitos de 

autor" (Melilli, 2019). No geral, as marcas e a imagem comercial relacionam-se com o valor percebido 

do produto e, portanto, têm um efeito distinto no consumidor comum.   

Na Europa, as marcas devem ser registadas para gozar de direitos e benefícios e ser protegidas 

em conformidade. O registo de uma marca requer um processo a ser realizado na respetiva 

autoridade governamental após a apresentação de um pedido. Dependendo da estratégia e 

necessidades de marketing de uma empresa, uma marca pode ser registada a nível nacional, 

regional, comunitário ou internacional (EUIPO. 2021). Desta forma, pode ser protegida contra 

contrafações, sob uma condição: o pedido deve incluir uma descrição clara e uma representação 

gráfica da "marca e das suas utilizações em conjunto com produtos ou serviços associados" 

(Ackerman, 2021). A utilização não autorizada de uma marca distintiva registada de má-fé - por 

exemplo, para efetuar uma venda enganosa aos consumidores - constitui uma violação da marca e é 

perseguida em conformidade. O resultado da violação do direito de marca é um produto de imitação, 

geralmente de menor valor.  

As marcas tridimensionais (3D) permitem aos criadores "distinguir os seus produtos dos produtos 

dos seus concorrentes"; também permitem aos consumidores identificar a origem dos produtos 

(Malaty & Rostama, 2021). Subsequentemente, quando o uso/reprodução/distribuição não autorizada 

ocorre para fins comerciais, os detentores de marcas podem ser legalmente protegidos, desde que o 

elemento distintivo da aparência seja registado (Venable LLP, 2021). Uma vez que as marcas 

comerciais estão associadas a "reconhecimento público favorável", são partes essenciais de 

estratégias diferenciadoras de produtos (Crass & Schwiebacher, 2017). Como tal, as marcas 

registadas são especialmente importantes na impressão 3D.  

As constantes inovações tecnológicas reduziram o custo das impressoras 3D de alto 

desempenho. Por conseguinte, a violação do direito de marca com recurso a impressoras 3D tem 

aumentado. Os produtos de contrafação e imitação de marcas ameaçam a reputação das empresas 
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e confundem substancialmente os consumidores. Portanto, a consciência da PI deve ser 

desenvolvida e avaliada regularmente à medida que a tecnologia avança.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Exemplos práticos 
 

As marcas podem ser nomes, logótipos, frases, slogans, e qualquer outro elemento distintivo da 

aparência de um objeto útil como sinais, símbolos, sons, cheiros, esquemas de cores, como por 

exemplo (Ackerman, 2021):   

• O rugido do leão da MGM 

• O plano laranja da Home Depot 

• O logótipo da Intel Inside 

Mais exemplos em: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-examples 

 

 

1.2.4 Casos de estudo 
 

Meta PCs vs. Facebook CEO Mark Zuckerberg (caso a seguir!) 

https://www.theguardian.com/technology/2021/nov/02/meta-parallel-metaverses-facebook-name-

change-challenged 

No final de outubro de 2021, o fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou que 

o Facebook iria mudar o seu nome para Meta. No entanto, uma pequena empresa retalhista já 

registou este nome e, por conseguinte, põe em causa a renomeação do Facebook.   

 

Coca-Cola 

A Coca-Cola Corp "possui a patente do nome Coca-Cola, a patente na forma de garrafa, e a 

representação gráfica do seu nome" (Cornell University Library, 2021). Todos estes elementos são 

características distintivas da marca e ajudam os consumidores a reconhecer os seus produtos, entre 

outros. Subsequentemente, qualquer imitação está associada a uma infração. 
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1.3 Avaliação de Conhecimentos 

Avaliação em forma de questionário com base no conteúdo principal. Por favor, marque a resposta 

correta a negrito quando necessário. Inclua 10 perguntas para o seu módulo. Aumente gradualmente 

o nível de dificuldade. 

 

Pergunta 1 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso): O que constitui uma marca comercial? 

[o preço de um produto 1] [uma marca de identificação no seu produto 2] [uma lei que o protege 

da fraude 3] 

 

Pergunta 2 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso): Como posso proteger a minha marca comercial? 

[mediante a apresentação de um pedido de registo 1] [mediante a venda rápida do seu 

produto/serviço 2] [mediante a proteção dos segredos comerciais 3] 

 

Pergunta 3 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso): O que é a violação do direito de marca?  

[o uso não autorizado da marca para fins comerciais 1] [a reprodução privada de uma marca para 

divertimento 2] [uma lei de defesa dos produtos de imitação 3] 

 

Pergunta 4 (múltiplas respostas corretas): O que pode ser considerado como uma marca distintiva? 

[um símbolo 1] [um nome 2] [uma função 3] [um material comummente utilizado 4] 

 

Pergunta 5 (múltiplas respostas corretas): Qual é a finalidade de uma marca comercial? 

[permite aos criadores distinguir os seus produtos dos seus concorrentes 1] [ajuda a produzir 

imitações 2] [designa uma gama de preços 3] [permite aos consumidores identificar a sua fonte 
4] 
 

Pergunta 6 (múltiplas respostas corretas): O que é a imagem comercial? 

[os materiais utilizados para fazer um produto 1] [uma estratégia de marketing 2] [o “look and feel” 
de um produto 3] [o aspeto visual de um produto 4] 
 

Pergunta 7 (múltiplas respostas corretas): O que protege a lei das marcas registadas? 

[o seu direito de vender um produto/serviço 1] [o capital de uma empresa 2] [marcas comerciais 3] 
[as características de identificação de um produto 4] 
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Pergunta 8 (correspondência): Fazer corresponder os termos com as suas definições. 

 

Termo 1 marca registada: Marca distintiva registada de um produto 

Termo 2 imagem comercial:  O "look and feel" de um produto 

Termo 3 violação do direito de marca: O uso não autorizado de uma marca registada e distintiva de 

má-fé 

Termo 4 Imitação: O resultado da violação da marca 

Termo 5 de registo de marca: O processo de registo de uma marca 

 
Pergunta 9 (correspondência): Fazer corresponder os conceitos com as suas explicações. 

 

Conceito 1 ‘Look and feel’: A imagem comercial global de um produto 

Conceito 2 Valor do produto: O valor percebido de um produto 

Conceito 3 Utilização de má-fé: Utilização enganosa com motivos ulteriores (geralmente comerciais)  

 

Pergunta 10 (correspondência): Fazer corresponder os problemas com as suas soluções. 

 

Problema 1 Onde devo registar o meu produto: A nível nacional, regional, comunitário ou 

internacional, dependendo da estratégia e necessidades da sua empresa. 

Problema 2 O logótipo da minha marca concorrente é cada vez mais popular. Posso alterá-lo 

ligeiramente e torná-lo meu?: Não, porque isto seria uma violação da marca. 

Problema 3 Registei a minha marca em França, mas agora tenciono comercializá-la também noutros 

países. Estou pronto para o fazer? Não, precisa de registar a sua marca comercial em todos os 

países em que pretende vender o seu produto.   

Problema 4 Encontrei um produto com uma marca genuína e uma imitação com um preço muito mais 

baixo. Qual devo comprar?: As imitações são normalmente produtos de menor valor, por isso ficará 

mais satisfeito com um produto genuíno. 

Problema 5 Vivo nos EUA e a minha marca não registada goza de certos direitos. Se eu distribuir o 

meu produto no mercado europeu, a minha marca não registada usufrui de alguns direitos?: Não, 

deve registar a sua marca comercial na Europa. 

 

 

1.4 Avaliação de Competências 
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Designe um exercício que promova a resolução de problemas e o pensamento crítico relacionado 

com a implementação efetiva da Propriedade Intelectual nos domínios STEAM. 

 

Discutam a violação de direitos de marca com recurso a impressoras 3D.   

• Como podem os consumidores ficar confusos? 

• A reputação do titular dos direitos é prejudicada por produtos de imitação? 

• Podem ligeiras diferenças na cópia não autorizada proteger alguém aos olhos da lei? 
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