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1. Título do Módulo 
 

1.1 Resultados de Aprendizagem 
Este módulo visa introduzir os alunos às Marcas registadas, para que saibam como estas podem ser 
relacionadas com a Física.   
 
Depois de completar este módulo, vai ser capaz de: 

§ Definir o termo "marca registada" 
§ Categorizar os produtos como genéricos ou de marca 
§ Identificar marcas comerciais populares 

 
Tempo estimado: 45 minutos 
 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e Definições 

As marcas comerciais fornecem-nos informações valiosas. São indicadores de fonte que nos 
permitem, enquanto consumidores, saber o que esperar na qualidade de um produto ou serviço. 
Permitem-nos comprar com a garantia de que estamos a obter produtos ou serviços de que não 
gostámos. Para além de oferecerem proteção ao consumidor, as marcas registadas são 
frequentemente a reputação e a boa vontade de uma empresa.  Muitas vezes, a confiança dos 
consumidores construída sobre a fidelidade à marca encoraja a venda de produtos. 
 
Uma marca inclui qualquer palavra, nome, símbolo, som, aroma ou dispositivo, ou qualquer 
combinação utilizada, ou destinada a ser utilizada, no comércio para identificar e distinguir os bens 
de um fabricante ou vendedor dos bens fabricados ou vendidos por outros, e para indicar a origem 
dos bens. Em suma, uma marca comercial é o nome da marca. Os fabricantes de som e de aromas 
estão protegidos em muitos países, mas não em todos. Uma marca de serviço é o mesmo que uma 
marca registada, exceto que identifica e distingue a origem de um serviço e não de um produto, tal 
como um serviço de limpeza a seco ou serviços bancários. 
 
Uma marca pode ser registada no Instituto da propriedade intelectual da União Europeia.   
 

#Sugestão de atividade para alunos: Olhem à volta da sala de aula e tentem identificar produtos de 
marca 
 
 
 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
MARCA VS GENÉRICO 

 
Uma marca comercial é conhecida como um nome de marca. A maioria das invenções tem dois 
nomes - um nome de marca e um nome genérico. Por exemplo Coca-Cola: pode conhecê-la como 
Coca-Cola - o nome da marca, mas o seu nome genérico é soda ou pop. É importante que as novas 
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invenções recebam tanto um nome de marca como um nome genérico. Desta forma, as pessoas 
identificam-na em geral e associam a marca à qualidade e desejo de compra. 
 
Algumas das nossas palavras quotidianas foram em tempos marcas registadas, tais como "Escada 
rolante, aspirina, ioiô”, juntamente com muitas outras palavras, mas têm sido tão vulgarmente mal 
utilizadas que perderam o significado da sua marca registada e são agora nomes genéricos para 
esses produtos. 
 
As empresas gastaram milhões de dólares para publicitar os seus produtos, pelo que nenhuma 
empresa quer que as suas marcas sejam utilizadas de forma genérica. 
 

Porque é que são importantes? 
 
As marcas registadas podem ajudar a vender uma invenção. As marcas comerciais identificam a 
fonte ou origem de um produto ou serviço. As marcas, ou nomes comerciais, também podem vir a 
sinalizar a qualidade de um produto aos consumidores. Um comprador pode estar mais inclinado a 
escolher uma garrafa "de marca" devido ao nome, em vez de um equivalente genérico. 
 
 

1.2.3 Exemplos práticos 
Desenvolver um nome de marca 
Desenvolver um nome de marca não é uma tarefa fácil. Há diretrizes a considerar para garantir que o 
seu nome é totalmente protegido ao abrigo da lei de marcas registadas. As marcas registadas devem 
fazer mais do que simplesmente descrever os produtos ou serviços. Lembre-se, o principal objetivo 
de uma marca comercial é servir como indicador de fonte.  Consulte a escala abaixo: 
Nominativo/Arbitrário Sugestivo Descritivo Genérico 
Muito suscetível de 
proteção 

<< << << >> >> >> Não suscetível de 
proteção 

 
Quanto mais à esquerda da escala o nome estiver, mais pode ser protegido e garantido por lei. 
Então, o que se entende por cada um destes termos? 
 
Nominativo: Palavras novas que não tinham qualquer significado antes da sua utilização como 
marca registada. Exemplo: Starbucks 
 
Arbitrário: Palavras comuns utilizadas para que o seu significado original não tenha qualquer relação 
com os bens ou serviços aos quais são aplicados. Exemplo: A maçã de marca registada para 
produtos informáticos - uma maçã não tem nada a ver com produtos informáticos. 
 
Sugestivo: Estas marcas registadas aludem a uma qualidade ou característica do produto ou 
serviço. Por exemplo, o nome Jaguar implica velocidade - uma qualidade que é desejável em 
automóveis de gama alta também denominada Jaguar. 
 
Descritivo: Estes nomes descrevem o serviço ou produto tal como Autoway - uma loja para 
automóveis, ou Frosted Flakes para descrever flocos de cereais. Os nomes descritivos podem ser 
mais fáceis de comercializar, mas mais difíceis de registar. Um nome meramente descritivo não tem 
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direito a registo federal. Por conseguinte, para registar uma marca, a empresa deve mostrar que os 
consumidores a identificam como uma marca específica a partir de um assunto específico.   
 
Genérico: Um termo genérico identifica um tipo de produto ou serviço, sem indicar qualquer 
fabricante ou fonte em particular. Por exemplo, coca cola e refrigerante são termos genéricos, PEPSI 
e COCE são marcas comerciais utilizadas para identificar tipos de cola e refrigerante. As marcas 
podem perder a sua capacidade de identificar a origem de produtos específicos quando o público 
começa a utilizá-los como nomes genéricos de produtos. Por exemplo, “escalator” foi em tempos 
uma marca comercial (nos EUA) para o produto conhecido como escada rolante. A certa altura, a 
aspirina era também uma marca comercial (nos EUA). 
 

1.2.4 Casos de estudo 
O estudo de caso está incluído no plano de aula que é fornecido juntamente com este módulo. 

 

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. 
 
Questão 1.  
Quais das seguintes afirmações são verdadeiras sobre marcas registadas? 

a) São palavras, nomes, símbolos ou desenhos utilizados para identificar os bens de uma 
empresa e para os distinguir de produtos semelhantes que outras empresas fazem. 

b) Abrangem o tamanho, forma, cor, textura e gráficos associados a um produto ou serviço. 
c) Oferecem proteção para sons distintos, ou "logótipos sonoros" associados a um produto ou 

serviço. 
d) Respostas A e B 
e) Respostas A, B e C 

 
Questão 2. 
Quando uma empresa obtém uma marca registada, é pouco provável que venha a perder a proteção 
da sua utilização. 

Verdadeiro 
Falso 

 
Questão 3. 
Os tribunais consideram frequentemente qual dos seguintes fatores quando decidem em casos de 
nomes concorrentes. 

a) O interesse do queixoso em proteger a boa vontade ligada ao nome. 
b) O interesse do réu em utilizar o seu próprio nome em atividades comerciais. 
c) O interesse do público em estar livre de confusão ou engano. 
d) O interesse do governo em utilizar o nome para si próprio. 
e) Respostas A, B e C 

 
Questão 4. 
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Quais das seguintes categorias podem ser consideradas as principais categorias de marcas? 
Marcas nominativas, marcas arbitrárias, marcas descritivas e marcas distintivas. 
Marcas nominativas, marcas evocativas, marcas descritivas e marcas sugestivas. 
Marcas nominativas, marcas descritivas, marcas adjetivas e marcas substantivas. 
Marcas nominativas, marcas descritivas, marcas arbitrárias e marcas sugestivas. 
Marcas nominativas, marcas descritivas, marcas arbitrárias e marcas gerais. 

 
 

 

1.4 Avaliação de Competências 
O HOMEM POR DETRÁS DO PRÉMIO - ALFRED NOBEL 
Um cientista, empresário e homem de negócios notável. Leia sobre o Nobel, e tente descobrir se ele 
tinha algum caso de marcas registadas. https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/   

2. Referências 
 
United States Patent and Trademark Office: High school resource guide  
https://www.uspto.gov/sites/default/files/kids/icreatm_guide_hs.pdf  


