
Agrega valor aos produtos e serviços;

Distingue o produto ou serviço de outros similares no mercado.

REGISTRO 
DE MARCA

Saiba a importância da
marca para a sua empresa

Não são apenas os bens materiais que compõem o universo de riqueza de uma empresa. A marca da empresa
de produto ou serviço é um bem patrimonial intangível que a cada dia cresce e se valoriza, tornando, em muitos 
casos, mais valiosa do que os demais bens tangíveis da empresa. 

VOCÊ JÁ PENSOU NA SUA MARCA?
A marca é o principal elo entre o negócio e o cliente, pois é através 

passar do tempo, a marca passa a ser o referencial da qualidade 
daquele produto ou serviço. Para isso, é importante registrar a marca, 
única forma de protegê-la legalmente contra prováveis copiadores.

Agrega valor aos produtos e serviços;

Distingue o produto ou serviço de outros similares no mercado.

INPI

POR QUE REGISTRAR A MARCA?

terceiros. E ainda protege a reputação que a empresa adquiriu no mercado.
No Brasil, o órgão responsável por conferir este registro é o 

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

SERÁ QUE SUA MARCA
JÁ FOI REGISTRADA? www.inpi.gov.br.

QUEM PODE REALIZAR O REGISTRO DE PEDIDO DE MARCA?

Qualquer pessoa física ou jurídica que esteja exercendo atividade legalizada e 
rurais, sociedade civil, sociedade Ltda, autarquias, estatais, artesãos etc.

PARA EFEITO DE REGISTRO
AS MARCAS PODEM SER:

NOMINATIVAS
Constituídas apenas de palavras, conjun-
to de letras, números ou algarismos.
Ex: NO STRESS

FIGURATIVAS
Representadas por um desenho, imagem 

MISTAS
Compostas de uma marca nominativa e 

estilização;

TRIDIMENSIONAIS
Constituídas pela forma plástica de um 
produto ou de uma embalagem, sendo 
que tal forma tem de possuir identidade 
própria.

O registro vale por dez anos, contados a 
partir da data da concessão. Ele pode ser 
prorrogado por sucessivos períodos de 
dez anos.

O QUE É A DEMONSTRAÇÃO 
DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

(DRE) E COMO USAR NA 
MINHA EMPRESA

A Demonstração do Resultado do Exercício, ou DRE, é um 
relatório que demonstra todas as operações de receitas e 

despesas da empresa dentro de um período para determinar 
se houve lucro ou prejuízo. Dentro da lei, ela deve ser feita 

anualmente, entretanto, para fins administrativos, ela pode ser 
feita mensal ou trimestralmente.

Trata-se de uma obrigação fiscal para todas as empresas, exceto 
para microempreendedores individuais. Ainda assim, é 

importante entender que a DRE pode ser utilizada como uma 
ferramenta para o planejamento financeiro e estratégico

de sua empresa!

A DRE apresenta uma estrutura específica a ser seguida para 
demonstrar a saúde financeira de sua empresa e, para se fazer 

uma DRE, há algumas possibilidades.

Quanto mais detalhes sobre a operação, mais próximo do dia a 
dia. Quanto mais amplo, mais estratégica a visão.

RECEITA BRUTA

(–) deduções

= receita líquida

(–) custo de mercadoria ou serviço vendido

= lucro bruto

(–) despesas com vendas

(–) despesas administrativas

(–) despesas financeiras

= resultado operacional líquido

(–) despesas extraoperacionais

= resultado antes IR e CS

(–) provisões IR e CS

= resultado líquido

EXPLICAREMOS MELHOR ESSES 
LANÇAMENTOS A SEGUIR.

Excluindo-se desse valor as deduções, abatimentos e impostos, 
encontra-se a receita líquida.

RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS:

Excluindo-se desse valor o custo das mercadorias e dos 
serviços que foram vendidos, encontra-se o lucro bruto.

RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS:

Excluindo-se desse valor as despesas com vendas, administrativas 
e financeiras, você terá o resultado operacional líquido.

LUCRO BRUTO:

Excluindo-se as despesas extra operacionais e os impostos, 
o resultado líquido será conhecido. Portanto, aqui você pode 

conferir se o resultado foi de lucro ou de prejuízo.

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO: 

É o objetivo final da DRE.

RESULTADO LÍQUIDO: 

Para não haver erros de lançamento e, consequentemente, 
nos resultados da DRE, é importante ter em mãos o registro 
de todas as operações de vendas da empresa, quer seja de 

produtos, quer seja de serviços, independentemente do
 momento do recebimento do seu pagamento, ou seja, se 

entrou dinheiro, ou não, no caixa da empresa.

E COMO UTILIZAR A DRE 
ESTRATEGICAMENTE EM SUA EMPRESA?

Como já falamos, o ideal é 
fazê-la mais periodicamente 

do que a lei determina, ou seja, 
realizar a demonstração mensal 
ou, no mínimo, trimestral, para
 o acompanhamento de seus 

resultados

A DRE possibilita que você
 identifique aspectos que 

precisam de atenção em suas
 receitas, como gargalos no setor 

de vendas e despesas que
 podem ser revistas e, até 

mesmo, cortadas.

Além disso, você poderá 
determinar a eficiência da 

administração do seu negócio e o 
desempenho dos setores de sua 
empresa, podendo desenvolver 
estratégias para corrigir falhas e 

aumentar o desempenho sempre 
que necessário ou desejável.

O acompanhamento próximo 
e periódico da saúde financeira 
de sua empresa vai garantir a 

melhoria dela, pelo fato de 
possibilitar a tomada de decisões 
rápidas e baseadas na realidade 
que o seu negócio está vivendo. 

PORTANTO, LEMBRE-SE DE CONTROLAR MUITO 
BEM TODOS OS DADOS SOBRE SUAS OPERAÇÕES 

FINANCEIRAS E ADOTAR O HÁBITO DE REALIZAR E 
ANALISAR SUA DRE FREQUENTEMENTE.


