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Diferenças entre 
Registro de 

Marcas e Patentes
O empreendedorismo 
no Brasil é um dos 
principais motores 
da nossa economia 
atualmente

Segundo informações 
do Portal do Empre-
endedor do Governo 

Federal, nos últimos cinco 
anos, o número de MEIs no 
país cresceu mais de 120%, 
totalizando 8,3 milhões em 
todo o país. Esse número é 
animador e nos mostra que 
profissionais autônomos 
estão formalizando seus 
negócios. 

Com todo esse volume, 
existe uma infinidade de 
novos empresários criando, 
além da marca do negócio, 
uma série de produtos ino-
vadores. Mas, infelizmente, 
muitos estão desprotegidos 
diante da lei, uma vez que 
esquecem de defender 
tanto a sua marca quanto a 
sua invenção, ou seja, não 
entram com o pedido de 
registro, e é aí que mora 
outro perigo! 

Muitos empresários con-
fundem registro de marca e 
de patente, e no final, aca-
bam optando pelo serviço 
errado. A verdade é que os 
dois processos possuem em 
comum o “registro” no nome 
e o fato de ambos serem con-
cedidos pelo INPI (Instituto 
Nacional de Propriedade 
Industrial). Porém, as dife-
renças são enormes! 

. Registro de Patente - É 
o que garante o título de 
propriedade temporária por 
período determinado sobre 
uma invenção ou processo 
inventivo que seja novidade. 
Este processo se refere a in-
venções ou melhoramentos 
tecnológicos e existe para 
proteger o inventor diante 
da lei contra a utilização 
da invenção (qualquer 
tipo de produto, etc.), sem 
autorização, por terceiros. 
Sendo assim, patentear é 
resguardar, diante da legis-
lação brasileira, o direito de 
uso e/ou comercialização 
com exclusividade de uma 
invenção por até 20 anos, 
contados a partir da data 
da entrada do pedido. 

. Registro de Marca - É 
o processo que protege o 
nome e a logo, ou seja, a 
identidade de uma empre-
sa ou profissional liberal, 
concedendo a estes a titu-
laridade e propriedade da 
marca, bem como dando o 
direito à utilização exclusiva 

da mesma a seu titular. Sen-
do assim, o empreendedor 
se resguarda perante a lei 
contra concorrentes ou 
terceiros que utilizem, por 
alguma razão, a sua marca. O 
registro dá ao titular o direi-
to de uso com exclusividade 
por 10 anos, renováveis a 
cada 10 anos. 

Tanto o registro de pa-
tente quanto o de marca 
protegem o empresário e 
o seu negócio. Porém, hoje 
quero chamar atenção para 
a questão das marcas, visto 
que nem todas as empresas 
brasileiras inovam ao ponto 
de precisar registrar uma 
patente, mas TODOS os 
negócios devem e precisam 
ter a sua marca registrada 
no INPI para se protegerem. 

Neste sentido, vale des-
tacar que um dos grandes 
equívocos é achar que o re-
gistro da empresa na Junta 
Comercial protege a marca. 
Isso não é verdade! O famo-
so CNPJ é simplesmente a 
regularização e abertura da 
empresa, mas não dá direito 
a utilização de uma marca 
com exclusividade. 

Os benefícios de fazer 
esse registro são inúmeros! 
Ao realizá-lo, qualquer em-
presa ou profissional liberal 
pode utilizar o símbolo 
(®) nas suas divulgações 
e comunicações, trazendo 
mais credibilidade, além 
da possibilidade de fran-
quear o negócio, uma vez 
que somente quem possui 
no mínimo o pedido em 
andamento tem o direito a 
franquear seu negócio. 

Além disso, também pos-
sibilita aumentar os ren-
dimentos por meio do 
licenciamento da marca, 
algo bastante comum para 
artistas e músicos. Por 
exemplo, podemos citar a 
atriz Grazi Massafera, que 
fez uma parceria com a 
Azaléia para o lançamento 
de uma linha de sandálias 
com o seu nome. Agora 
você conhece os aspectos 
em relação ao registro de 
marca e de patente, além 
da importância de cada uma 
delas para o seu negócio. 

Identifique as oportuni-
dades e proteja, seja a sua 
invenção ou marca, para ga-
rantir os seus direitos diante 
da legislação brasileira. 

(*) - É especialista em registro de 
Marcas e CEO da Consolide, startup 

que desburocratiza o processo de 
registro de marcas para pequenas e 

médias empresas.

Alan Marcos (*)

Taiwan vai escolher no 
próximo sábado (11) um 
novo presidente, em elei-
ções em que, como sempre, 
as relações com a China 
têm papel determinante. 
A atual líder da ilha, Tsai 
Ing-wen, de 63 anos, é a 
favorita para continuar 
no cargo, juntamente com 
o Partido Progressista 
Democrático (DPP), cujo 
independentismo modera-
do conquistou a confiança 
da população da ilha nos 
últimos quatro anos.

O principal rival de Tsai 
vai ser Han Kuo-yu, de 
62 anos, do Kuomintang 
(KMT), atual presidente 
da segunda maior cidade 
da ilha, Kaohsiung. Outro 
candidato é James Soong, 
do conservador Partido 
Primeiro o Povo (PPP), a 
quem as sondagens dão 
apenas 7% dos votos.

Além da popularidade dos 
candidatos ou das promes-
sas eleitorais para reforçar 

Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

As novas regras re-
duzem de 21 para 
18 anos a idade mí-

nima para a realização de 
procedimento cirúrgico de 
adequação sexual e estabe-
lecem que a realização de 
hormonioterapia cruzada só 
será permitida a partir dos 
16 anos de idade.

As mudanças, segundo 
o Conselho, favorecem o 
acompanhamento integrado 
e proporcionam condições 
para a formação de pro-
fissionais que atendem o 
segmento. “O assunto está 
sendo debatido há 25 anos, e 
a resolução é um aperfeiçoa-
mento dos conceitos. Trata, 
principalmente, da inclusão 
dessa população às neces-
sidades de saúde. Regula-
menta procedimentos de 
tratamento, como a hormo-
nioterapia, e atualiza proce-
dimentos cirúrgicos”, disse 
o vice-presidente do CFM, 
Donizetti  Giamberardino.

O atendimento aos trans-
gêneros deverá ser feito 
por equipe médica multi-

O atendimento aos transgêneros deverá ser feito por equipe médica multidisciplinar.

Sancionada lei 
que institui 
carteira nacional 
do autista

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que institui a 
Carteira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, de expedição 
gratuita. Com o documento, essa 
população passa a ter prioridade 
de atendimento em serviços 
públicos e privados, em especial 
nas áreas de saúde, educação e 
assistência social. 

O projeto que criou a carteira 
foi aprovado pelo Congresso no 
dia 11 de dezembro do ano pas-
sado. A proposta foi apresentada 
pela deputada federal Rejane 
Dias (PT-PI). O projeto ficou 
conhecido como Lei Romeo 
Mion, que é portador de autismo 
e filho do apresentador de TV 
Marcos Mion, um dos principais 
entusiastas da medida. 

Em postagem divulgada no 
Twitter  para informar a san-
ção do projeto, o presidente 
Jair Bolsonaro aparece em 
foto ao lado do apresentador 
e da primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro. “Sancionada hoje a 
Lei 13.977 (Romeo Mion), que 
cria Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (Ciptea). A 
referida carteira é gratuita e 
garante prioridade nas áreas de 
saúde, educação e assistência 
social”, escreveu Bolsonaro. A 
sanção foi publicada na edição 
de ontem (9) do Diário Oficial 
da União (ABr).

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, san-
cionou a lei que aponta 
o Comando da Marinha 
como órgão responsável 
pelo licenciamento e pela 
fiscalização das embarca-
ções que usam propulsão 
nuclear ou transportam 
combustível nuclear. A Lei 
13.976, de 2020, entra em 
vigor imediatamente .

De acordo com a legisla-
ção em vigor, as normas de 
segurança sobre materiais 
nucleares competem à Co-
missão Nacional de Energia 
Nuclear (Cnen), uma autar-
quia vinculada ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia. Po-
rém, essa responsabilidade 
não inclui a regulação do uso 
de materiais nucelares em 
situação de deslocamento 
permanente, como ocorre 
nas embarcações.

A nova lei estabelece que 
esse papel cabe à Marinha, 
que já tem a incumbência de 
construir o submarino nu-
clear. A fiscalização deverá 
ser feita, sempre, por uma 
unidade militar diferente 
daquela que executou o 

A Marinha é responsável pela fiscalização das embarcações que 
usam propulsão nuclear.

Projeto que amplia a 
gratuidade no transporte 
coletivo para pessoas com 
deficiência, e de baixa 
renda, poderá ser colocado 
em pauta pela Comissão de 
Assuntos Econômicos do 
Senado em caráter termi-
nativo. O projeto da sena-
dora Mara Gabrilli (PSDB-
-SP) garante a concessão 
de passe livre também no 
transporte aéreo. 

Atualmente, a pessoa 
com deficiência e acom-
panhante considerados 
carentes fazem jus à gra-
tuidade no transporte 
coletivo interestadual, por 
força da Lei do Passe Livre, 
mas, conforme aponta a 
senadora, sua regulamen-
tação é feita através do 
Decreto 3.691, de 2000, e 
por portarias. 

O projeto inclui os princi-
pais parâmetros para aplicar 
a gratuidade na própria lei. 

O projeto é da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP).
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Conselho reduz de 21 para 18 
anos idade para mudança de sexo
O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou ontem (9) no DOU resolução que altera regras para 
procedimentos em pessoas trânsgenero

disciplinar composta por 
pediatra, caso o paciente 
seja menor de 18 anos, psi-
quiatra, endocrinologista, 
ginecologista, urologista e 
cirurgião plástico, sem pre-
juízo da participação de ou-
tros profissionais da saúde. 
O texto diz que crianças ou 
adolescentes transgêneros 
devem receber tratamento 
de equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, sem nenhu-
ma intervenção hormonal ou 
cirúrgica. 

Além disso, qualquer 
procedimento levará em 
consideração um plano de 
tratamento individualizado. 
A nova regra também prevê 
que o paciente deverá ser 
informado sobre os proce-
dimentos e intervenções 
clínicas e cirúrgicas aos quais 

será submetido, incluindo o 
risco de esterilidade e que 
qualquer procedimento só 
será executado com o con-
sentimento prévio. Na porta-
ria, o CFM também reconhe-
ce expressões identitárias, 
como homens e mulheres 
transexuais, travestis e ou-
tras expressões identitárias 
relacionadas à diversidade 
de gênero (ABr).

Taiwan elege presidente no 
sábado e atual líder é favorita

o crescimento econômico, 
os eleitores de Taiwan vão 
sobretudo escolher o futuro 
imediato da ilha em relação 
a Pequim. Em 2019, Taiwan 
voltou a perder aliados diplo-
máticos a favor da China, até 
ficar com os atuais 15, num 
ano marcado pelo impacto 
dos protestos antigoverna-
mentais em Hong Kong e 
pela maior aproximação com 
Washington.

Tsai Ing-wen rejeitou o 
chamado “princípio de uma 

só China”, mediante o qual 
só existe uma China, abar-
cando a ilha e o continente, 
o que levou Pequim e Taipé 
a reclamar a totalidade do 
território. “As relações 
eram pacíficas até que Tsai 
chegou ao poder. Se voltar 
a ganhar, vai continuar 
uma espécie de `paz fria` 
ou de `confrontação fria`”, 
afirmou o diretor do Centro 
de Estudos de Taiwan, da 
Universidade Jiao Tong em 
Xangai, Lin Gang.

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de janeiro 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na 
Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) instrução de voto da 
Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para 
tomar todas as providências cabíveis à eleição de novo membro do Conselho de Administração da SAE. Instruções Gerais:  
Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na 
sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral 
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 10 de janeiro de 
2020. Madeira Energia S.A. - MESA - Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração.

Marinha fica incumbida de 
fiscalizar submarinos nucleares

projeto. Esta determinação 
foi inserida durante a tra-
mitação da proposta pela 
Câmara. A lei é fruto do 
projeto de autoria do próprio 
Poder Executivo. No Sena-

do, o projeto foi analisado 
pelas comissões de Ciência 
e Tecnologia e de Relações 
Exteriores, e foi aprovado 
pelo Plenário no fim de de-
zembro (Ag.Senado).

Passe livre em voos para pessoa 
com deficiência

De acordo com a autora, 
uma portaria interministe-
rial de 2001 assegurou os 
direitos somente ao sistema 
de transporte coletivo inte-
restadual em suas modalida-
des rodoviária, ferroviária e 
aquaviária, sem mencionar 
o transporte aéreo.

“Com essas alterações 
legais, não mais poderá 

ser recusado o acesso da 
pessoa com deficiência em 
ônibus leito ou semi-leito, 
por exemplo, nem será 
impedida a pessoa com 
deficiência carente de via-
jar em aeronave, quando 
tal significar sua melhor 
ou única opção”, diz Mara 
Gabrilli na justificativa do 
projeto (Ag.Senado).
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