
E-BOOK PARA PROFISSIONAIS DA MÚSICA

5 MOTIVOS PARA:
 

REGISTRAR A MARCA
DE BANDAS E MÚSICOS

 



REGISTRO DE MARCAS
QUEM PRECISA REGISTRAR?

O registro de marcas é recomendado para todos serviços ou produtos que 
sejam disponibilizados para o público, garantindo exclusividade em sua 
exploração e se tornando um ativo que pode ter um valor de mercado.

 
Quando pensamos em registro de marca é normal lembrarmos de marcas de 

tênis, roupas, eletrônicos e até restaurantes, mas na verdade tudo pode e 
deve ser registrado, inclusive a marca de bandas ou nomes artísticos dos 

músicos.
 

Em nosso país algumas bandas amargaram sérios problemas com marcas, 
mas isso não precisa acontecer com você e vamos explicar porque registrar e 

como se proteger.



MOTIVO N. 1
TER EXCLUSIVIDADE NO USO DA MARCA

Ao registrar a marca da sua banda ou nome artístico, você o 
protege em todo território nacional e impede que outra 
pessoa faça um registro de marca igual ou utilize sua marca 
sem a sua autorização.
 
Uma coisa importante sobre o registro no Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI) é que o registro é grafo-
fonético, o que significa que se outra banda tentar registrar 
uma marca com escrita diferente, mas mesma fonética, não 
conseguirá pois seu registro irá impedir que isso ocorra.
 
Exemplo: Banda Mandaia e Banda Mandaya 



MOTIVO N. 2
UTIL IZAR A MARCA DE FORMA LEGAL

Esse motivo talvez tenha deixado alguma dúvida, mas é 
simples de explicar.
Se você tem uma banda ou utiliza um nome artístico e não 
solicitou o registro no INPI então você pode estar utilizando 
este nome de forma ilegal.
A utilização ilegal de marcas pode desencadear em 
processos cíveis.
A única forma de evitar isso é solicitar o registro e ter 
certeza que você está utilizando uma marca que é sua.
 
 



MOTIVO N. 3
UTILIZAR A MARCA PARA VENDER PRODUTOS

Sabemos que a música é o principal objetivo para os 
profissionais da área e você pode não pensar em vender 
produtos da sua banda, mas acredite:  essa pode ser uma 
linha de receita através da venda direta de produtos ou 
através de licenciamento (quando outra pessoa explora a 
marca para vender produtos).
 
Os produtos a serem vendidos podem ser muitos, desde 
camisas, palhetas até miniaturas dos integrantes da banda.



MOTIVO N. 4
A BANDA PODE SE TORNAR UM ATIVO

Um outro ponto interessante é enxergar que a banda pode 
se tornar um ativo, caso ela continue mesmo após a saída 
dos fundadores. 
 
Apesar de não ocorrer com a maioria das bandas, algumas 
conseguem criar uma marca tão forte que elas acabam 
tendo uma alma própria e mesmo após a substituição de 
todos os seus integrantes, continua a ter um forte destaque 
comercial.
 
Temos como exemplo bandas de diferentes estilos musicais:
 
Motorhead, Yes, Banda Eva, Timbalada, Calcinha Preta.



MOTIVO N. 5
SE TORNAR MAIS ATRAENTE PARA GRAVADORAS
Qualidade musical, presença de palco e a comunidade ao redor 
do artista ou banda são os pontos mais fortes para a 
contratação por uma gravadora, mas outras questões também 
podem ser analisadas. 
 
Uma boa organização contratual entre os fundadores e o 
registro da marca são diferenciais, visto que a gravadora tem 
interesse na exploração comercial da imagem da banda. 
 
Ter a marca registrada é ter um obstáculo a menos para fechar 
aquele tão sonhado contrato e ganhar projeção nacional!



NATIVUS
VIROU NATIRUTS
A banda fez grande sucesso nacional no inicio dos anos 
2000, mas foi surpreendida com a necessidade de mudança 
do seu nome por uma negativa de registro do INPI.

J QUEST
VIROU JOTA QUEST

Para não serem processados pela Hanna-Barbera, o grupo 
desistiu do nome J. Quest e teve de mudar o nome da banda 
para Jota Quest no final da década de 1990.

CASOS DE MUDANÇA 
DE MARCA

CASOS FAMOSOS NO BRASIL

AAI | Pro X



SABER SE A MARCA ESTÁ DISPONÍVEL
O primeiro passo para fazer o pedido de registro da 

sua marca é pesquisar se a mesma está disponível.

FAZER O PROTOCOLO NO INPI
Com o pedido no INPI você garante a anterioridade, 

o que significa que o seu pedido fica na frente dos 

posteriores.

ACOMPANHAR O PROCESSO E OS PRAZOS
Um dos pontos mais importantes é o 

acompanhamento dos processos no INPI para que 

não se perca nenhum prazo legal.

PAGAR AS TAXAS FEDERAIS
Os pedidos de registro e outros atos no INPI somente 

podem ser feitos após o pagamento de suas taxas.

COMO REGISTRAR:



FIQUEI MEIO 
PERDIDO COM 
TUDO ISSO...

ALGUÉM PODE 
ME AJUDAR?



EM APENAS 3 PASSOS NÓS LHE AJUDAREMOS A REGISTRAR A 
SUA MARCA

321

Basta preencher nosso formulário 
e efetuar o pagamento (taxas + 

serviço). 

Nós verificamos a disponibilidade da marca 
e realização do pedido de registro. Se a 

marca não estiver disponível, oferecemos o 
registro de outra marca, sem custo 

adicional.

Nossa equipe lhe envia um email 
com todos os detalhes do pedido 

e monitora o andamento do 
processo.



CONTATOS
ENDEREÇO DE EMAIL  

contato@suamarca.vc

TELEFONE
(11) 99885-5649
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INSTAGRAM

suamarca.vc



WWW.SUAMARCA.VC


