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RESUMO 

 

Utilizadas há muito tempo, as marcas possuem papel fundamental para designar procedência 

de produtos ou fabricantes, além de possuir vasta importância nas relações entre as empresas e 

os consumidores pois agem como um fator de segurança para ambos, facilitando a identificação 

dos atributos dos produtos e das empresas. No Brasil, obtiveram regulamentação a partir do 

Decreto nº 2.682, de 1875, e atualmente são regidas pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 

seu registro é realizado pelo INPI, e chega a ser considerada a mais importante entre as 

propriedades intelectuais. Os objetivos deste estudo são avaliar se as empresas sergipanas 

promovem a proteção de suas marcas através do registro, e investigar se a utilização do registro 

se dá de forma satisfatória ou não, no intuito de realizar um panorama estadual relacionado ao 

registro de marcas para que, posteriormente, seja possível traçar ações e objetivos para 

promover a cultura de proteção às marcas. A amostra pesquisada foi de 761 empresas 

sergipanas, subdivididas em 5 grupos de ramos de atividades, denominados de acordo com sua 

relação com seus ramos e denominados da seguinte maneira: Construção, Alimentos, 

Confecção e Serviços Gráficos e as demais agrupados no grupo designado Outras Atividades, 

com classificações de ramos com ocorrências menos expressivas. Os dados foram coletados a 

partir de consultas nos sistemas da Receita Federal e do INPI, e a análise dos dados foi realizada 

com abordagem quantitativa, demonstrando que apenas 8,94% das empresas pesquisadas 

realizaram pedido de registro de marca, estando 31,97% registrados, os mesmos 31,97% 

arquivados ou extintos e os demais em andamento. Evidenciando, ainda, uma média de 8,62 

anos para o pedido de registro ser efetuado pelas empresas, contados do ano em que foram 

abertas, a prevalência de pedidos de registro de marcas de produtos, o ramo da Construção com 

os piores números entre os ramos de atividades e os Empresários Individuais com os piores 

resultados entre as naturezas jurídicas das empresas analisadas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual, Registro de Marca, Empresas Sergipanas. 

  



 

 

ABSTRACT 

Used long time, trademarks have fundamental paper to designate provenance of products or 

manufacturers, in addition to having vast importance in relations between companies and 

consumers because they act as a safety factor for both, facilitating the identification of products 

and companies. In Brazil, obtained regulation from the Decree 2682 of 1875, and are currently 

regulated by Law nº 9279 of May 14, 1996, his registration is held by the INPI, and comes to 

be considered the most important among the intellectual properties. The objectives of this study 

are to evaluate whether the companies from Sergipe promote the protection of their trademarks 

through registration and investigate the use of the registry gives satisfactorily or not, in order to 

perform a state panorama related to trademark registration for that is subsequently possible to 

trace actions and objectives to promote the culture of protection of trademarks. The sample 

searched was 761 companies from Sergipe, subdivided into 5 groups of classes of activities, 

named according to their relationship with their branches and denominated as follows: 

Construction, Foods, Confection and Graphic Services and the remaining are grouped in a class 

called Other Activities, with branches ratings less significant occurrences. Data were collected 

from consultations in the systems of Federal Revenue Department and the INPI, and data 

analysis was performed using a quantitative approach, showing that only 8.94% of the surveyed 

companies made filing applications for trademark registrations. Data were collected from 

consultations in the systems of Federal Revenue Department and the INPI, and data analysis 

was performed using a quantitative approach, showing that only 8.94% of the surveyed 

companies made filing applications for trademark registrations, where 31,97% are registered, 

the same 31.97% are filed or extinct and the others in progress. Also showing an average of 

8.62 years for the application to be made by the companies, counted from the year they were 

open, the prevalence of applications of trademarks of products, the branch of Construction with 

the worst numbers among business segments and Individual Entrepreneurs with worse 

outcomes between the legal natures of the companies analyzed. 

 

KEYWORDS: Intellectual Property, Trademark Registration, Sergipe Companies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar de haver clara evolução ao longo da história, haja vista a constante atualização 

das normas legais, a adoção de tratados internacionais por parte das nações, o aumento da 

publicação bibliográfica em torno do tema, a crescente difusão do conhecimento e a criação de 

cursos de pós-graduação, ainda percebe-se certo desconhecimento acerca da importância das 

marcas. 

A doutrina manifesta a relevância do assunto sob várias perspectivas distintas. Sua 

importância é evidente, pois é através delas que as empresas se apresentam ao mercado, 

identificando-se, constituindo um elo importante entre as empresas e o público consumidor 

(CNI, 2013). 

Esta relação direta criada com o consumidor a partir da identificação é de suma 

importância já que o protege, assim como protege as empresas (ZEBULUM, 2007). Isso se dá 

porque reduz o esforço do consumidor no momento da compra, uma vez que esse passa a 

identificar rapidamente as características e reputação dos produtos baseando-se na marca que 

este ostenta. E tal comportamento serve de estímulo para as empresas que investem em medidas 

que reforçam essas características procuradas pelos consumidores (CNI, 2013). 

Cumpre ressaltar que tais comportamentos podem, ainda, ditar essas relações de 

consumo, aumentando ou diminuindo as vendas dos produtos. Isso porque: 

No campo da concorrência industrial ou comercial, o fabricante que consegue impor 

os produtos de sua indústria à preferência dos consumidores e o comerciante que logra 

acreditar as suas mercadorias e firmar a boa reputação e seriedade de seu 

estabelecimento têm o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que 

produz ou vende, a fim de que se não confundam com outros similares. Daí o uso e a 

utilidade das marcas industriais, cuja importância cresce todos os dias, generalizando-

se cada vez mais o seu emprego pelos industriais e comerciantes, que não lhes 

desconhecem o valor e as vantagens que oferecem (Cerqueira, 1982, apud CNI, 2013). 

Na opinião de Soares (1968): 

A marca emblemática representa a maior conquista de todo industrial e comerciante, 

fazendo com que atinja todas as classes sociais, inclusive os analfabetos, pois a mesma 

ficará conhecida e será distinguida apenas pela sua figura. Terá inclusive a vantagem 

de ser igual e inteligível a todos os povos já que não será necessária a sua adaptação 

ao idioma de cada país, podendo ser compreendida por qualquer alienígena. 

Exaltando essas condições especiais das marcas, Barbosa (2003) denomina as marcas 

de “Os nomes mágicos” e as classifica como “a mais importante das propriedades intelectuais”, 

justificando as expressões ao afirmar: “de todas as modalidades de proteção da propriedade 

intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância” 

(BARBOSA, 2003). 
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Deste modo, projeta-se o seguinte problema de pesquisa “As empresas sergipanas 

registram marcas? ”, evidenciando a relevância tendo, em vista o quão importante é para as 

empresas possuírem marcas registradas, aliado à ausência de estudos nesse sentido, sobretudo 

no estado de Sergipe, pioneiro na criação de cursos de pós-graduação em Propriedade 

Intelectual e que possui o maior PIB per capita da região Nordeste (IBGE, 2013). 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

Partindo do problema de pesquisa formulado, o presente estudo objetiva avaliar se as 

empresas sergipanas buscam a proteção dos sinais que utilizam nas suas relações comerciais, 

bem como na divulgação e comercialização de seus produtos e/ou serviços. O que pode ser 

quantificado a partir de dados angariados através de consulta ao banco de dados do INPI – 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, verificando o uso do sistema marcário por essas 

empresas. 

Em seguida, partindo dos dados das empresas que fizeram uso do sistema marcário, 

investigar como se dá a utilização desse sistema por essas empresas. Se ocorre de forma 

satisfatória, onde todas conseguem ter efetivado em registro os pedidos de registro de marcas 

realizados, ou se as empresas enfrentam percalços no decorrer do procedimento de aquisição 

de propriedade da marca, que dificultam ou mesmo inviabilizam o registro almejado. 

Isso visando a estruturação de um panorama das empresas do estado de Sergipe 

relacionado ao registro de marcas, para que seja possível conhecer o perfil das empresas que 

utilizam e que não utilizam o sistema marcário para registrar marcas, assim como das empresas 

que obtêm sucesso e as que não conseguem o registro do pedido realizado, e também quais 

motivos contribuem para que as empresas tenham seus pedidos de registro de marcas 

indeferidos. 

Tais análises podem subsidiar ações a serem promovidas para a promoção ou 

fortalecimento da cultura de proteção às marcas, ou mesmo ações que visem dirimir 

dificuldades encontradas pelas empresas ao realizar o pedido de registro de marca. A partir 

desse estudo, as ações podem ser melhor direcionadas para determinados segmentos de 

empresas ou ramos de atividades, de acordo com as peculiaridades apresentadas pela análise 

dos dados. 
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1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para cumprir os objetivos, o trabalho está estruturado em cinco seções. A introdução, 

o referencial teórico que trata dos tópicos Histórico, Previsão Normativa, Conceito, Requisitos 

para o Registro, Proibições Legais, e Classificações. A terceira seção que trata da metodologia 

utilizada, a quarta seção que apresenta os resultados a partir dos dados levantados e sua 

interpretação e, por fim, a quinta seção com as conclusões. 

  



16 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Visando promover um melhor entendimento acerca da temática abordada, com fito de 

melhor explanar sobre as nuances que envolvem o sistema marcário, abordar-se-á, inicialmente, 

sua evolução histórica, através do uso e legislação aplicável em âmbito mundial e nacional ao 

longo dos anos. 

Em seguida, serão tratados sua previsão normativa, tanto na legislação pátria quanto 

nos tratados internacionais, seu conceito, trazido pela lei e pela doutrina, os requisitos para 

registro, as proibições legais, as classificações e demais peculiaridades. 

 

2.1. HISTÓRICO 

 

Embora imprecisa, a história das marcas, seus usos e leis que estabelecem sua proteção 

remetem aos tempos mais remotos. De acordo com Ferreira (1962) apud Soares (1968): 

O emprêgo de marcas assinaladora de coisas parece ser tão antigo quanto o homem. 

No seu nomadismo primitivo e especialmente na sua fase pastorial, marcas se usaram 

a fim de identificar os seus rebanhos. De um lado para assegurar a propriedade de 

cada qual; de outro, para facilitar os seus negócios sôbre êles.  

 

2.1.1. No Mundo 

 

Na antiguidade as marcas eram utilizadas como indicação de procedência, pois existia 

o costume de indicar a origem do produto agrícola ou industrial, tendo a função de indicação 

segura da excelência e do prestígio do produto (ZEBULUM, 2007). Cite-se, como exemplo, os 

casos de escavações no Egito e na Ásia Menor onde foram encontrados tijolos com marcações 

idênticas, indicando a procedência dos produtos (SOARES, 1968). 

Na Idade Média as Corporações da Ofício adotavam uma marca de uso obrigatório, 

geralmente imposta por ordenação real. Tendo a função de atestar conformidade dos produtos 

e atribuir responsabilidade aos artesões quanto aos produtos desconformes. Sendo 

desenvolvida, posteriormente, a função de impor barreiras territoriais ao comercio, devido a 

relatos de abusos monopolistas. Sem, contudo, manifestar o caráter nitidamente comercial dos 

dias atuais (IDS, 2005; ZEBULUM, 2007). 

Ainda na Idade Média, adquire outro significado e assume uma função social. Apesar 

de não ter organizado nenhum sistema com regras peculiares (FARIA, 1906; ZEBULUM, 

2007). 
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Com o impacto no regime de produção ocasionado pela Revolução Industrial, em 

conformidade com a nova modalidade de produção e, consequentemente, de mercado, foi 

atribuído novo valor às marcas. Nessa conjuntura, as primeiras legislações sobre marcas 

começaram a ser elaboradas, dentre as quais destaca-se a lei francesa de marcas de 1803 por ser 

a primeira a ser proclamada no mundo (ZEBULUM, 2007). 

 

2.1.2. No Brasil 

 

Apesar do Brasil ter sido o quarto país do mundo a proteger a propriedade industrial, 

através do Alvará de 1809, a primeira lei sobre as marcas só foi promulgada em 1875 

(SOARES, 1968). 

Segundo Faria (1906), Soares (1968) e Zebulum (2007), a primeira norma que tratava 

das marcas foi incitada por uma decisão do Tribunal da Relação da Bahia de 1874 que analisou 

um caso de reprodução de marca entre as empresas que utilizavam as marcas “AREIA PRETA” 

e “AREIA PARDA” na fabricação e venda de rapé. O caso ficou impune ante a decisão do 

Tribunal, dada a omissão legal sobre o tema, levando os comerciantes a provocarem o Poder 

Legislativo a editar uma lei que satisfizesse suas necessidades. Tendo sido aprovado, em 23 de 

outubro de 1875 o Decreto nº 2.682. 

Posteriormente, foram promulgados o Decreto nº 3.346, de 1887, Decreto nº 1.236 de 

1904, Decreto nº 16.264 de 1923, Decreto-Lei nº 7.903 de 1945, Decreto-Lei nº 254 de 1967, 

Decreto-Lei nº 1.005 de 1969, Lei nº 5.772 de 1971 e, a vigente, Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996. 

 

2.2. PREVISÃO NORMATIVA 

 

As marcas têm previsão normativa tanto no âmbito nacional, através da Constituição 

Federal e de Lei Ordinária específica, quanto no âmbito internacional, por meio de diversos 

tratados internacionais, que visam uniformizar minimamente as legislações dos seus signatários 

ou unificar sistemas de concessão de registro. 

São os principais tratados internacionais, o acordo de Madri, que prevê o registro 

internacional de marcas, o acordo de Nice, de classificação de marcas, o Tratado de Viena de 

Signos Tipográficos, que objetiva classificar de maneira coerente e correta os elementos 

figurativos para facilitar a busca de anterioridades, a Convenção da União de Paris (CUP), que 

visa promover a proteção da propriedade industrial e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 
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Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), que estabelece parâmetros 

mínimos de proteção à propriedade intelectual. 

Por versarem a respeito de normas e princípios sobre a proteção da propriedade 

industrial a CUP e o TRIPS desperta maior apelo sobre os demais, que unificam classificações 

ou sistemas, motivo pelo qual serão abordados com mais profundidade. 

 

2.2.1. Constituição Federal 

 

No plano nacional, a proteção às marcas tem seu embasamento na Constituição Federal 

de 1988, lei máxima do nosso país. Tal proteção foi estabelecida pela primeira vez na 

Constituição de 1891, seguida das constituintes de 1934, omissa na Carta de 1937, e votando a 

ser prevista nas Constituições de 1946, 1967 e 1969 (BARBOSA, 2005a). 

Todavia, no entendimento de Cerqueira (1982) apud Barcellos (2006), a Constituinte 

de 1937 não aboliu essa garantia, apenas deixou de especificá-la pois estaria implícita em seu 

artigo 122 ao prever o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no país. 

A proteção às marcas está posta na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, 

XXIX: 

Art. 5º (...)  

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para 

sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, 

aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social 

e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (BRASIL, 1988). 

Entretanto, apesar de assegurar a propriedade sobre as marcas, tal determinação 

constitucional apenas prevê que legislação específica tratará de dispor sobre o assunto. 

 

2.2.2. Lei Ordinária 

 

O Brasil teve sua primeira legislação que disciplinava sobre as marcas aprovada em 

23 de outubro de 1875, o Decreto nº 2.682, sendo, a posteriori, revogado pelo Decreto nº 3.346, 

de 1887, Decreto nº 1.236 de 1904, Decreto nº 16.264 de 1923, Decreto-Lei nº 7.903 de 1945, 

Decreto-Lei nº 254 de 1967, Decreto-Lei nº 1.005 de 1969, Lei nº 5.772 de 1971 e, finalmente, 

a vigente Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, denominada Lei de Propriedade Industrial, ou 

apenas LPI, traz em seu Título III, do artigo 122 ao 175, normas sobre registro, direitos, 

proibições, prazos, e demais disposições sobre as marcas. 
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Do Decreto nº 2.682 de 1875 até a Lei nº 9.279 de 1996 muito foi alterado e a evolução 

é evidente. Nos quase 140 anos de proteção ás marcas no Brasil oito grandes alterações 

legislativas foram feitas, e ainda algumas alterações que modificaram a redação de artigos 

pontuais. 

Tal evolução ocorreu paulatinamente, embora algumas previsões legais estarem 

presentes desde os primórdios, como a necessidade de registro para a concessão da proteção e 

exclusividade. A distintividade e a anterioridade também sempre estiveram presentes como 

critérios para o registro. 

O instituto da caducidade só não se fez presente no Decreto de 1875, enquanto o prazo 

de proteção inicialmente era de 15 anos e a partir do Decreto de 1945 passou a ser de 10 anos. 

Sanções cíveis e criminais eram estabelecidas até o Decreto de 1967, passando a ser abordadas 

novamente na Lei de 1996. 

Com relação ao que se permite ser registrado como marca, as normas alternaram entre 

descrever apenas as situações permitidas (Decreto nº 2.682 de 1875), tratar de forma 

abrangente, sem descrever as permissões, e restringir através das proibições legais (Decretos nº 

3.346 de 1887, 1.236 de 1904 e 16.264 de 1923), e descrever as possibilidades e ainda 

especificar proibições (Decreto-Lei nº 7.903 de 1945, Decreto-Lei nº 254 de 1967, Decreto-Lei 

nº 1.005 de 1969 e Lei nº 5.772 de 1971). Até chegar na formula atual, utilizada na Lei nº 9.279 

de 1996, onde se tem o menor rol de possibilidades e o maior rol de proibições entre todas as 

normas. 

Ainda tratando do que se permitia registrar como marca, as disposições passaram por 

grandes mudanças, cita-se como exemplos a possibilidade de registrar vinhetas e fotografias 

previstas nos Decretos-Leis de 1945 e de 1967, o registro de expressões ou sinais de propaganda 

permitidos a partir do Decreto-Lei de 1945 até a Lei de 1971, bem como as restrições ao uso de 

palavras em língua estrangeira instituídas no Decreto de 1923 e nos Decretos-Leis de 1945, de 

1967 e de 1969. 

Cumpre destacar, ainda, o surgimento dos conceitos de notoriedade e marcas de 

serviço, implementadas a partir do Decreto-Lei de 1967, além dos conceitos de marca de 

certificação e marca coletiva trazidos na Lei de 1996. E, por fim, ressaltar o enriquecimento das 

proibições legais praticamente inexistente no Decreto de 1875, evoluindo em proeminências 

até a vigente Lei 9279 de 1996, que apresenta um rol de 24 circunstâncias de proibição. São, 

dentre outras, as alterações que mais se destacam na evolução da legislação marcária. 
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2.2.3. Convenção da União de Paris (CUP) 

 

Ante a dificuldade de alcançar adequada proteção da propriedade industrial em vários 

países, os governos passaram a se reunir visando superar os entraves. As dificuldades advinham 

em virtude da diversidade de legislações entre os países, assim como a inexistência de previsão 

de prioridade, fazendo com que as patentes tivessem que ser depositadas todas ao mesmo tempo 

para que a novidade não fosse perdida (WIPO, 2008). 

Assim, após o Congresso de Viena em 1873 e o Congresso Internacional sobre 

Propriedade Industrial de Paris em 1878, uma conferência diplomática foi convocada em Paris 

em 1883. Seu resultado foi a aprovação final e assinatura da Convenção de Paris para a Proteção 

da Propriedade Industrial. 

A CUP foi assinada por 11 países: Bélgica, Brasil, El Salvador, França, Guatemala, 

Itália, Holanda, Portugal, Sérvia, Espanha e Suíça. Passou por revisões em Bruxelas (1900), 

Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967) (CRUZ, 

1982). 

O Brasil ratifica a Revisão de Estocolmo através do Decreto nº 635, de 21 de agosto 

de 1992, e a CUP é administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).  

WIPO (2008) divide as disposições da CUP em quatro categorias: 

 Regras que garantem a estrangeiros o direito a um tratamento nacional em cada um dos países 

membros; 

 O direito básico à prioridade; 

 A definição de um certo número de regras comuns que estabelecem os direitos e obrigações 

das pessoas físicas e jurídicas, ou regras que exigem ou permitem aos países membros a 

adotarem essas regras em suas legislações; e 

 Disposições que criaram o quadro administrativo para implementar a Convenção, incluindo 

as cláusulas finais da Convenção. 

A regra do tratamento nacional estabelece que todo país signatário da CUP deve 

conceder a mesma proteção conferida aos seus próprios nacionais aos de outros países-

membros, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Prevê, ainda, a aplicação da regra de tratamento 

nacional também aos nacionais de países não-membros, se eles estão domiciliados ou tenham 

um estabelecimento industrial ou comercial em um país membro (BARBOSA, 2005b; WIPO, 

2008). 

O direito de prioridade dá a oportunidade de um titular de um direito de propriedade 

industrial sediado em um país membro da CUP apresentar em outro país membro, dentro de um 

período de tempo, o mesmo pedido ou depósito sob a data inicial do primeiro. A prioridade se 

dá sobre pedidos de terceiros, tendo em vista o titular desfrutar da data do primeiro pedido 
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realizado. Tal prerrogativa se baseia apenas na primeira aplicação para o mesmo direito de 

propriedade industrial, que deve ter sido depositado em país membro (WIPO, 2008). 

A aplicação posterior deve, obrigatoriamente, dizer respeito ao mesmo assunto que a 

primeira aplicação cuja prioridade é reivindicada. Ou seja, palavras, a mesma invenção, modelo 

de utilidade, marca ou desenho industrial. A duração do período de tempo em que se pode 

reivindicar a prioridade varia de acordo com os vários tipos de direitos de propriedade 

industrial. Sendo de 12 meses para patentes de invenção e modelos de utilidade e seis meses 

para os desenhos industriais e marcas (WIPO, 2008). 

Há, ainda, regulamentação de prazos e condições mínimas para a aplicação da 

caducidade às marcas, a previsão de proteção às marcas notórias, a independência entre as 

marcas de mesmo titular registradas nos países da CUP, entre outros. Entretanto, a CUP não 

almeja estabelecer um padrão mínimo de proteção a ser seguido pelos seus membros, assim 

como não condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. Ao contrário, a liberdade 

legislativa é regra, exigindo-se apenas o tratamento nacional ao estrangeiro (BARBOSA, 

2005b). 

De acordo com Reale (1982) apud Basso (2004): 

A Convenção de Paris não representa um direito uniforme, ela marca uma diretriz no 

sentido de um direito uniforme. Eu diria numa expressão filosófico-matemática que a 

internacionalização das normas de direito industrial é o infinito de uma constante 

exigência jurídica. 

Importante explanar que, na CUP não existe órgão ou mecanismo com autoridade para 

acompanhar o cumprimento das normas pelos membros, bem como inexiste um sistema de 

sanção oponível aos Estados por infrações ao tratado (BASSO, 2004). 

 

2.2.4. TRIPS 

 

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio (TRIPS) é um acordo internacional que integra um conjunto de outros acordos 

instituídos por ocasião da criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e de aceite 

obrigatório para seus membros. 

Em 1994 a OMC foi criada a partir das negociações da Rodada do Uruguai do Acordo 

Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), que instituiu a OMC como uma nova organização que 

iniciou a operar em 1995. Apesar de ser a primeira vez que aspectos sobre propriedade 
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intelectual foram discutidos no âmbito do GATT, o TRIPS já entrara como anexo ao texto da 

OMC (WIPO, 2008). 

Incorporado à legislação brasileira através do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 

1994, porém vigente no país somente a partir de 01/01/2000, o TRIPS revalida, por referência, 

quase todas as disposições das Convenções de Paris e de Berna. 

Entretanto, diferente da CUP, o TRIPS impõe requisitos mínimos de proteção à 

propriedade intelectual a serem adotados pelos países membros em suas legislações nacionais. 

Por outro lado, há liberdade para decidir o melhor modo de implementar as determinações do 

TRIPS, podendo, ainda, ampliar essa proteção de forma que não viole outras disposições do 

Acordo. Além disso, traz novidades importantes, antes inexistentes, tais como organismos de 

consulta e de fiscalização dos padrões mínimos a serem adotados (BASSO, 2004). 

O TRIPS, ao abordar os padrões mínimos de proteção às marcas, institui o que deve 

ser protegido como marca, prazos mínimos para a vigência dos registros de marca e para a 

declaração de caducidade, reafirma a proteção à marca notoriamente conhecida, entre outros. 

Importante ressaltar a inserção da possibilidade de secondary meaning, que “é o 

fenômeno pelo qual uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego contínuo e 

enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços” (BARBOSA, 2005b). 

O TRIPS é destinado aos estados membros e “exige lei interna, mas não é lei interna” 

(BARBOSA, 2003). Isso decorre do disposto no artigo 1.1 (WTO, 1994): 

Os Membros devem dar cumprimento às disposições do presente Acordo. Os 

membros podem, mas não devem ser obrigados a, em sua legislação uma proteção 

mais ampla do que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as 

disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada 

de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e 

prática jurídicos.  

Portanto, o texto estabelecido no TRIPS não se aplica aos particulares jurisdicionados, 

sejam pessoa física, jurídica ou à administração pública em geral, mas aos Membros enquanto 

Nação. 
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2.3. CONCEITO DE MARCA 

 

Em geral, as normas não especificam exatamente o objeto da proteção por marca, se 

atendo com maior rigor ao que não poderá ser protegido, ficando a cargo da doutrina especificar 

as particularidades e seus desdobramentos no exercício da proteção dos sinais. 

 

2.3.1. Legislação 

 

O Decreto nº 2.682, de 23 de Outubro de 1875, primeira norma brasileira a disciplinar 

sobra as marcas, assim previa: 

Art. 1º E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os 

productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem 

distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do 

fabricante ou negociante, sob uma fórma distinctiva, no da firma ou razão social, ou 

em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, 

relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, 

ou os objectos de commercio (BRASIL, 1875). 

Atualmente, ao prescrever em seu artigo 122 que “são suscetíveis de registro como 

marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” 

(BRASIL, 1996), a LPI simplifica o objeto da proteção marcária onde, ao invés de tentar 

abranger as situações possíveis, que são praticamente infinitas, amplia o conceito, restringindo 

as possibilidades no artigo 124. 

A CUP, em seu texto original, em vigor no brasil a partir de 1884, não define em que 

consiste a marca mas, limitando-se apenas a prever a proteção em todos os países signatários: 

Art. 6º Toda marca de fabricar ou de commercio regulamente depositada no paiz de 

origem será admittida a deposito e protegida tal qual em todos os outros paizes da 

União. 

Será considerado como paiz de origem o paiz onde o depositante tiver seu principal 

estabelecimento. 

Si este principal estabelecimento não fôr situado em um dos paizes da União, será 

considerado como paiz de origem aquelle a que pertencer o depositante. 

O deposito poderá ser recusado, si o objecto para o qual elle fôr pedido fôr considerado 

como contrario á moral ou á ordem publica. (BRASIL, 1884) 

O texto da CUP vigente no Brasil não prescreve nenhum conceito, em seu artigo 6, 

deixa a cargo de cada país tratar em legislação nacional as condições para o registro das marcas 

(WIPO, 1979). 

Diferentemente, o TRIPS preceitua um conceito extenso e abrangente do que pode ser 

protegido como marca: 

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir os produtos ou serviços 

de uma empresa dos de outras empresas, deve ser capaz de constituir uma marca. Tais 

sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos 

figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, 

serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes 
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de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão fazer a 

registrabilidade depender de carácter distintivo adquirido pelo uso (WTO, 1994). 

Provavelmente isso ocorra porque o TRIPS é a referência de normatização para todos 

os países membros da OMC e portanto, havia a necessidade de ser um texto mais denso. 

 

2.3.2. Doutrina 

 

Diferente do que ocorre com a legislação, seja nacional ou internacional, na doutrina 

ocorre uma maior harmonia com relação à definição de marca. Tal consonância ocorre mesmo 

independente do aspecto temporal no qual se deu a definição. O que demonstra que uma 

uniformidade de entendimentos sempre ocorreu, contudo sem deixar de estar embasada na 

determinação legal. 

De acordo com as diretrizes de análise de marcas do INPI, a marca é: 

Todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e 

serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a 

conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas 

(INPI, 2012). 

De acordo com Barbosa (2003), “marca é o sinal visualmente representado, que é 

configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços”. Seguindo na 

mesma linha, WIPO (2008): "A marca é qualquer sinal que individualiza os bens de uma 

determinada empresa e que os distingue dos bens de seus concorrentes." e CNI (2013): “marca 

é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços 

de outros similares de procedências diversas”. 

A regra é que todo sinal pode constituir marca, desde que diferencie os objetos de 

outros idênticos ou semelhantes de proveniência diversa e não seja ofensivo ao preceito legal. 

Assim, a marca poderá consistir em tudo, devendo distinguir-se de outras relacionadas a 

produtos idênticos ou semelhantes, e não atentar contra os bons costumes e a ordem pública 

(FARIA, 1906; SOARES, 1968). 

 

2.4. REQUISITOS PARA O REGISTRO 

 

Apesar de, a princípio, todo sinal estar apto a ser registrado como marca, alguns 

requisitos necessitam ser observados. São eles a distintividade, novidade relativa e veracidade. 

A distintividade é elemento essencial e razão de ser das marcas (SCHMITZ 

VACCARO, 2012), devendo a marca ser distintiva para cumprir sua finalidade (WIPO, 2008). 

A distintividade é uma situação de fato que pode ser alterada durante o tempo, podendo um 
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sinal inicialmente sem distintividade passar a ser conhecido e cumprir a função distintiva, tal 

fenômeno é conhecido como secondary meaning. Assim como pode calhar de um sinal 

distintivo perder esta característica por deixar de individualizar sua fonte, essa situação é 

conhecida como “degeneração da marca” (CNI, 2013). 

A novidade relativa constitui o requisito de que a marca tem de se distinguir de outras 

já apropriadas por terceiros, ou mais precisamente, é a exigência de que o sinal possa ser 

apropriado sem que direito de terceiros sejam violados (BARBOSA, 2006). Logo, não estando 

registrado por terceiros e não sendo de domínio comum, um sinal cumprirá o requisito da 

novidade relativa. Diferente das patentes, onde o conceito de novidade é absoluto, ou seja, a 

divulgação da tecnologia impede que ela seja patenteada por carência do requisito da novidade. 

A veracidade, é a exigência de que o sinal não induza falsa procedência ou qualidade, 

de forma a prejudicar o consumidor ou o competidor (BARBOSA, 2006). 

 

2.5. PROIBIÇÕES LEGAIS 

 

Como a regra geral estabelecida no artigo 122 da Lei 9279/96 é abrangente quanto à 

possibilidade do que pode ser registrado e estabelece proibições legais para o registro, tais 

impedimentos são tratados no artigo 124 da Lei: 

Art. 124. Não são registráveis como marca: 

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, 

públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva 

designação, figura ou imitação; 

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma 

distintiva; 

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons 

costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de 

consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e 

veneração; 

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro 

pela própria entidade ou órgão público; 

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de 

estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou 

associação com estes sinais distintivos; 

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 

quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado 

comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, 

nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, 

salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; 

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; 

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar 

e distintivo; 

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que 

possa falsamente induzir indicação geográfica; 

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, 

qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; 
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XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de 

padrão de qualquer gênero ou natureza; 

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva 

ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; 

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, 

político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a 

imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade 

competente ou entidade promotora do evento; 

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; 

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de 

terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou 

coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam 

protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, 

salvo com consentimento do autor ou titular; 

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com 

o produto ou serviço a distinguir; 

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de 

marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 

semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo 

quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma 

distintiva; 

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, 

ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; 

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e 

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente 

evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja 

sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil 

mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar 

a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar 

confusão ou associação com aquela marca alheia. 

Assim, preenchendo os requisitos dispostos no artigo 122 e não se enquadrando nas 

23 proibições estabelecidas no artigo 124, a marca será apta a ser registrada. Cabe ressaltar, que 

as proibições previstas no artigo 124 constituem rol taxativo, ou seja, não comporta 

complemento, não cabendo interpretação extensiva. 

 

2.6. CLASSIFICAÇÕES 

 

As marcas possuem diversos tipos de classificações que vão da sua natureza (de 

produto, serviço, coletiva ou de certificação), da apresentação (nominativa, figurativa, mista e 

tridimensional), assim como por classificações que tratam dos produtos e serviços a que se 

referem (Nice) e classificações dos elementos figurativos (Viena), ambas regidas por acordos 

internacionais administrados pela OMPI. 

Quanto à natureza, as marcas podem ser de: 

 Produto; 

 Serviço; 



27 

 

 Coletiva; ou 

 Certificação. 

As marcas de produto ou serviço são as usadas para distinguir produtos ou serviços de 

outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, as marcas coletivas são as usadas para 

identificar produtos ou serviços vindos de membros de uma determinada entidade 

representativa desses membros, e as de certificação são as usadas para atestar a conformidade 

de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas (BRASIL, 

1996). 

Em relação à apresentação, elas podem ser 

 Nominativas; 

 Figurativas; 

 Mistas; ou 

 Tridimensionais. 

As nominativas são constituídas por uma ou mais palavras em alfabeto romano, 

podendo ser letras combinadas ou neologismos, além de combinações de letras ou algarismos 

romanos ou arábicos, desde que não se apresentem sob forma figurativa. As figurativas são 

compostas por desenho, imagem, figura ou símbolo, forma figurativa de letra ou algarismo 

isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo, palavras compostas 

por letras de alfabetos distintos do idioma oficial, como hebraico, árabe, japonês, chinês e etc. 

As mistas combinam as características das nominativas e figurativas, ou quando são compostas 

por termos nominativos que sejam apresentados de forma estilizada. E as tridimensionais são 

formadas pela forma do produto ou da sua embalagem, não sendo permitido estar associada a 

efeito técnico (INPI, 2012). 

As classificações de Nice e de Viena advêm de dos acordos internacionais que as 

nomeiam. O acordo de Nice estabelece uma lista de classes de produtos e serviços que devem 

ser indicados nos pedidos de registro para os quais a proteção da marca é pretendida. Da mesma 

forma deve ocorrer com as classificações estabelecidas no acordo de Viena, que por sua vez é 

relativo aos elementos figurativos que formam as marcas, tornando possível identificar, numa 

busca, marcas compostas de elementos que são iguais ou semelhantes (WIPO, 2008). 

Todas as classificações acima tratadas devem ser feitas antes de ser realizado o pedido 

de registro do sinal a que se pretende proteger e, além disso, as classificações de Nice e Viena 

são importantes ferramentas em análises viabilidade de registro e colidência. 
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3. METODOLOGIA 

 

O pressente estudo teórico-empírico visa estabelecer panorama do uso do sistema 

marcário por empresas sergipanas. O universo da pesquisa foi obtido a partir de uma relação de 

empresas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES, 2012), denominado 

“Cadastro Industrial de Sergipe”. Tal relação é constituída por 3.556 empresas dos mais 

variados ramos de atividades, industriais ou não. 

A população foi determinada a partir da exclusão das empresas com número de 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de filiais e as que pertenciam à Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) principal que continham menos de 10 empresas, 

o que resultou numa população de 2468 empresas. 

O cálculo amostral inicial foi realizado utilizando um intervalo de confiança de 95% e 

um erro de 3%, o que resultou numa amostra de 745 empresas, utilizando-se a equação:  

 

𝑛 =  
𝑁.𝑍2.𝑝.(1−𝑝)

𝑍2.𝑝.(1−𝑝)+𝑒2.(𝑁−1)
        (1) 

onde:  𝑛 = tamanho da amostra 

 𝑁 = tamanho da população 

 𝑝 = proporção de empresas 

 𝑍 = valor da tabela normal 

 𝑒 = erro 

 

Ao escolher as empresas, de forma aleatória, acabamos selecionando 761 empresas, 

ou seja, um aumento de 16 empresas. Assim, como os dados foram analisados a partir das 761 

empresas selecionadas o erro foi recalculado, resultando em 2,958%. 

A partir da amostra, as empresas foram consultadas na base de dados da Receita 

Federal, com o intuito de trabalhar somente com empresas ativas, e os dados referentes aos 

pedidos de registro de marcas foram retirados da base de dados do INPI. A perspectiva temporal 

deste estudo é transversal, pois a coleta de dados foi realizada no período de 03 à 28 de fevereiro 

de 2014. 

Como as empresas pesquisadas se concentraram em 64 classificações de CNAE 

principal distintas e as empresas que realizaram pedidos de registro de marcas se concentraram 

em 30, as classificações foram centralizadas em 4 grandes grupos de ramos de atividades mais 

um diversificado, contendo classificações com ocorrências menos expressivas. Os grupos 
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foram denominados de acordo com a relação com seus ramos e denominados da seguinte 

maneira:  

 

a) Construção; 

b) Alimentos; 

c) Confecção; 

d) Serviços Gráficos; e  

e) As demais no grupo designado Outras Atividades. 

 

A análise dos dados foi realizada com abordagem quantitativa, contendo frequências, 

percentuais, cálculo de médias, desvio padrão, intervalo de confiança, gráficos de linha, coluna, 

histogramas e tabelas, ambos rodados pelo Microsoft Excel. Para o cálculo de desvio padrão e 

intervalo de confiança, as fórmulas utilizadas foram:  

𝑠 = √
∑𝑖=1

𝑛 (𝑋𝑖−�̅�)2.𝑓𝑖

∑𝑓−1
         (2) 

onde: 𝑠 = desvio padrão amostral 

 𝑋𝑖 = valores 

 �̅� = média amostral 

 𝑓 = frequência  

e 

𝑃 (�̅� −
𝑍.𝜎

√𝑛
<  𝜇 <  �̅� +

𝑍.𝜎

√𝑛
) = 95%       (3) 

onde: 𝑃 = intervalo de confiança 

 �̅� = média 

 𝑍 = valor tabelado 

 𝜎 = desvio padrão populacional 

 𝑛 = número de elementos 

 𝜇 = média da população 
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4. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir das análises realizadas, foi possível estabelecer diversas anotações de como 

as empresas sergipanas utilizam o sistema marcário e como elas lidam com as questões de 

ordem prática decorrentes do procedimento de registro de marca. 

A amostra de 761 empresas pesquisadas retornou 147 pedidos de registro de marcas 

no INPI, provenientes de apenas 68 empresas, assim, somente 8,94% das empresas pesquisadas 

realizaram esse procedimento. A Tabela 1 mostra a caracterização dos grupos de ramos de 

atividades das empresas pesquisadas quanto à realização de pedido de registro de marca. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos grupos de ramos de atividades das empresas pesquisadas. 

EMPRESAS / 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PESQUISADAS PEDIDOS DE 

REGISTRO 

PEDIDOS DE 

REGISTRO (%)* 

CONSTRUÇÃO 398 18 4,52 

ALIMENTOS 121 20 16,53 

CONFECÇÃO 106 14 13,21 

SERVIÇOS GRÁFICOS 48 4 8,33 

OUTRAS ATTIVIDADES 88 12 13,64 

TOTAL 761 68 8,94 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

*Cada percentual foi calculado com base no grupo correspondente à linha. 

 

Dentre os grupos analisados, tem-se que no de Alimentos foram 121 empresas 

pesquisadas, onde 20 (16,53%) fizeram pedidos de registro de marca, o grupo da Construção 

teve 398 empresas pesquisadas, das quais 18 (4,52%) com pedidos de registro. No grupo de 

Confecção 106 empresas pesquisadas, das quais 14 (13,21%) apresentaram pedido de registro, 

o grupo Serviços Gráficos abrangeu 48 empresas pesquisadas, onde 4 (8,33%) efetuaram pedido 

de registro e nas demais classificadas como Outras Atividades, totalizou-se 88 empresas 

pesquisadas, sendo que 12 (13,64%) realizaram pedidos de registro de marca, conforme 

demonstrado na Tabela 1. 

Os resultados apresentam uma quantidade muito pequena de pedidos de registro de 

marcas realizados pelas empresas pesquisadas. Os grupos de Alimentos, Confecção e Outras 

Atividades destacaram-se ante a média total e os grupos de Serviços Gráficos e da Construção 

demonstraram médias piores que a geral. Porém, poucas empresas realizaram pedido de registro 

de marcas em todos os grupos, quando o ideal seria que todas elas utilizassem o sistema 

marcário para proteger seus sinais distintivos, podendo beneficiar-se das prerrogativas 

conferidas aos titulares de marcas registradas. 
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A Figura 1 apresenta o percentual de representatividade correspondente a cada ramo 

de atividade analisado. 

 

Figura 1 – Percentual de pedidos de registro dos ramos de atividades. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

Perante o total de empresas que fizeram pedido de registro de marca, as empresas do grupo de 

Alimentos representam 29,41%, as de Construção 26,47%, de Confecção 20,59%, de Serviços Gráficos 

5,88% e as de Outras Atividades 17,65%, como evidenciado na Figura 1. A seguir, a Figura 2 apresenta 

o número de pedidos de registro por empresa. 

 

Figura 2 – Número de pedidos de registro por empresa. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 
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Das 68 empresas que solicitaram pedidos de registro de marca, 48 empresas (70,59%) 

fizeram apenas um pedido de registro, dez realizaram dois pedidos, cinco empresas três pedidos, 

duas empresas quatro pedidos, outras duas empresas com seis pedidos e uma empresa 

apresentou 44 pedidos.  

Calculando-se a média de pedidos de registro por empresa, deparou-se com o valor de 

2,16 pedidos por empresa, o que aparentemente se mostra um número interessante, contudo não 

representa a realidade, uma vez que a empresa que apresentou 44 pedidos de registro perante o 

INPI fez com que o valor da média fosse aumentado sensivelmente, consoante detalhado na 

Figura 2. 

Em seguida, a Tabela 2 apresenta o perfil das naturezas jurídicas em relação aos 

pedidos de registro de marca. 

 

Tabela 2 – Perfil da natureza jurídica e pedido de registro de marcas das empresas estudadas. 

EMPRESAS / 

NATUREZA JURÍDICA 

PESQUISADAS PEDIDOS DE 

REGISTRO 

PEDIDOS DE 

REGISTRO(%)* 

SOCIEDADE LIMITADA 542 56 10,33 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 207 9 4,35 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA 

7 2 28,57 

COOPERATIVA 3 1 33,33 

CONSÓRCIO DE SOCIEDADES 1 0 0,00 

SOCIEDADE ANÔNIMA 1 0 0,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

*Cada percentual foi calculado com base no grupo correspondente à linha. 

 

Decompondo as empresas por seu tipo de natureza jurídica, tem-se as Sociedades 

Limitadas com maior número de empresas pesquisadas (542), porém com apenas 56 (10,33%) 

empresas que depositaram marcas. Em seguida, os Empresários Individuais apresentam 

somente 9 empresas (4,35%) com pedido de registro de marca das 207 empresas pesquisadas. 

E, posteriormente, os Empresários Individual de Responsabilidade Limitada, as Cooperativas, 

os Consórcios de Sociedades e as Sociedades Anônimas, todas expostas na Tabela 2. 

A Figura 3 demonstra a representatividade dos tipos de naturezas jurídicas das 

empresas pesquisadas em relação aos pedidos de registro. 
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Figura 3 – Percentual de pedidos de registro dos tipos de natureza jurídica das empresas. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

Os percentuais dos pedidos de registro de marcas realizados pelos tipos de natureza 

jurídica das empresas demonstram que 82,35% foram correspondem as Sociedades Limitadas, 

13,24% são de Empresários Individuais, 2,94% de Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada e 1,47% referentes à Cooperativas. 

Para avaliar o desenvolvimento dos pedidos de registros realizados por empresas 

sergipanas ao longo do tempo, a Figura 4 traz o acompanhamento dos pedidos de registro 

efetuados por elas no período de 1976 à 2013. 

 

Figura 4 – Acompanhamento dos pedidos de registro de empresas sergipanas (1976 – 2013). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 
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Analisando os números de pedidos de registro de marcas das empresas sergipanas 

amostradas, nota-se uma inconstância nos números apresentados ao longo dos anos. A 

ocorrência do primeiro pedido de registro de marca entre as empresas analisadas data de 1976, 

permanecendo zero até 1988 e oscila entre 0 e 1 de 1989 até 1998, quando iniciou seu maior 

pico de crescimento, chegando a 21 pedidos em 2000, motivado por 17 pedidos da empresa do 

ramo de Confecção que possui 44 processos no INPI. 

A partir de então, há tendência de decrescimento até 2009, e em 2011 chega a seu 

segundo maior pico com 14 pedidos provenientes de 12 empresas, voltando a apresentar queda 

no ano seguinte. Essa demonstração é dada na Figura 4. 

A Figura 5 mostra a evolução na quantidade de pedidos de registro de marca por 

empresas brasileiras no INPI no período de 1998 à 2012. 

 

Figura 5 – Evolução dos pedidos de registro de empresas residentes no Brasil (1998 – 2012). 

 

Fonte: Adaptado de WIPO (2014a) 
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disponibilidade dos sinais distintivos também é afetada, dado o aumento dos pedidos de registro 

de marca no INPI. 

Para determinar a distribuição dos dados de média de tempo entre abertura das 

empresas com o ano em que elas efetivaram seu primeiro pedido de registro de marca, a Figura 

6 mostra o histograma gerado a partir dos dados coletados. 

 

Figura 6 – Histograma do tempo até o pedido do registro de marca das empresas amostradas. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

Analisando a distribuição da frequência do tempo levado pelas empresas para 

solicitarem o primeiro pedido de registro de marca, apresentada na Figura 6, tem-se 41 

(60,29%) empresas que realizaram o pedido de registro no intervalo de 0 à 3 anos, 14 empresas 

(20,59%) no intervalo de 7 à 13 anos, 7 empresas (10,29%) de 14 à 20 anos, 2 empresas (2,94%) 

de 21 à 27, outras 2 empresas no intervalo de 28 à 34 e 2 empresas entre 42 e 48 anos.  

Assim, pode-se dizer que apesar de as empresas levarem uma alta média de tempo para 

realizarem o pedido de registro, grande parte das empresas se encontram no intervalo mais 

próximo do ideal, ou seja, ter pelo menos uma marca concebida juntamente com a própria 

empresa. Contudo, o intervalo de confiança calculado, com um grau de certeza de 95%, indica 

que o verdadeiro valor da média está entre 6,34 e 10,90 anos. 

A média de tempo relativa aos diferentes tipos de natureza jurídica são apresentados 

pela Figura 7. 
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Figura 7 – Média de tempo para pedido do registro por natureza jurídica das empresas. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

A média de tempo que as empresas dos diversos tipos de natureza jurídica levam da 

sua abertura até o pedido de registro da marca é exposto na Figura 7. Obteve-se 8,95 anos para 

as Sociedades Limitadas, 7,9 anos para os Empresários Individuais, 5 anos para as Cooperativas 

e 2 anos para as Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada.  

Donde pode-se concluir que, apesar das Sociedades Limitadas representarem a grande 

maioria das empresas amostradas que realizaram pedido de registro de marca, e levarem a maior 

média de tempo para fazer o pedido de registro, as demais empresas de diferentes naturezas 

jurídicas também apresentam resultados elevados. 

Um histograma relativo à distribuição dos dados da média de tempo para o pedido de 

registro entre as Sociedades Limitadas é apresentado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Histograma do tempo até o pedido do registro de marca das Sociedades Limitadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 
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A distribuição da frequência do tempo levado pelas Sociedades Limitadas para 

solicitarem o primeiro pedido de registro de marca, apresentada na Figura 8, tem-se 32 

(57,14%) empresas que realizaram o pedido de registro no intervalo de 0 a 3 anos, 13 empresas 

(23,21%) no intervalo de 7 a 13 anos, 7 empresas (12,5%) de 14 a 20 anos, 2 empresas (3,57%) 

no intervalo de 28 a 34 e outras 2 empresas entre 42 e 48 anos. O intervalo de confiança dos 

dados da distribuição indica que o verdadeiro valor da média está entre 6,35 e 11,54 anos, com 

um grau de certeza de 95%. 

A Tabela 3 traz a distribuição de tempo para o pedido de registro alusiva aos 

Empresários Individuais e a média calculada a partir da distribuição feita. 

 

Tabela 3 – Distribuição de Empresários Individuais por tempo até o pedido de registro. 

TEMPO QUANTIDADE 

1 ANO 1 

2 ANOS 3 

4 ANOS 1 

5 ANOS 1 

12 ANOS 1 

21 ANOS 1 

22 ANOS 1 

MÉDIA 7,9 ANOS 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

Em relação aos Empresários Individuais, no tempo de um ano até o pedido de registro 

houve uma empresa, levando dois anos houve 3 empresas, em 4, 5, 12, 21 e 22 anos com uma 

empresa, cada, totalizando os eventos de Empresários Individuais e obtendo-se a média de 7,9 

anos dessa natureza jurídica. 

A média de tempo calculada entre os diversos ramos de atividades divididos são 

apresentados pela Figura 9. 
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Figura 9 – Média de anos até o primeiro pedido de registro nos ramos de atividades. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

Em relação aos ramos de atividades, a Figura 9 apresenta as médias de tempo da 

criação da empresa ao primeiro pedido de registro de marca, a mais alta é referente ao grupo de 

Serviços Gráficos (12,75 anos), em seguida as empresas da Construção (10,61), Alimentos 

(8,8), Confecção (5,29) e as pertencentes a Outras Atividades (4,58). 

A partir dos cálculos realizados para obter as médias de tempo que as empresas 

sergipanas levam para realizar o primeiro pedido de registro de marca, pode-se concluir que 

este intervalo de tempo, entre a data de abertura e o protocolo do primeiro pedido de registro, é 

um tempo muito longo do ponto de vista do sistema marcário. A publicação oficial do INPI, a 

Revista da Propriedade Industrial (RPI), é divulgada semanalmente e a cada novo exemplar 

uma situação pode ser radicalmente alterada. 
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o risco de indisponibilidade deste sinal, visto que outra empresa pode vir a fazer o pedido de 

registro, e sua apropriação por um terceiro pode acarretar um prejuízo imensurável para a 

empresa. Apenas uma eventual reimpressão de material publicitário, cartões de visita e notas 

fiscais, bem como a troca de fachada e fardamento dos funcionários pode inviabilizar um 
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Dependendo do tempo de atuação no mercado, há clientela constituída e associação da 

marca aos bons produtos vendidos ou serviços prestados pela empresa, que podem ser 
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no seu uso, como também não consegue impedir que terceiros mal intencionados a utilizem ou 

mesmo se apropriem desta. 

A Figura 10 faz a comparação dos percentuais de incidência dos distintos tipos de 

apresentação dos pedidos de registro, entre os dados das empresas sergipanas estudadas e dados 

de empresas residentes, perante o INPI. 

 

Figura 10 – Comparação entre o percentual de pedidos de registro de marca por apresentação da 

amostra e do INPI. 

 

Fonte: INPI (2013a); Elaborado pelo Autor (2014) 

 

Quanto à apresentação dos sinais, a Figura 10 mostra que a distribuição entre os tipos 

foi bastante próxima, comparando-se os dados da amostra com os dados do INPI (2013b). A 

apresentação mista foi a mais utilizada pelas empresas sergipanas (56,46%), assim como no 

INPI (61,41%), seguida da nominativa 41,5% e 35,71%, respectivamente. E com menor 

expressão entre as utilizadas seguem as figurativas e tridimensionais, fator comum na amostra 

e nos dados do INPI.  

Do mesmo modo, foi realizada comparação entre a incidência das naturezas dos 

pedidos de registro entre os dados das empresas sergipanas estudadas e dados de empresas 

residentes, perante o INPI, conforme se demonstra na Figura 11. 
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Figura 11 – Comparação entre o percentual de pedidos de registro de marca por natureza da amostra e 

do INPI. 

 

Fonte: INPI (2013b); Elaborado pelo Autor (2014) 

 

Confrontando a natureza dos pedidos de registro de marca, observa-se na Figura 11 

que, ao contrário do ocorrido com a apresentação (Figura 10), os dados da amostra não 

acompanham os dados do INPI (2013c). A natureza de produto foi utilizada em 74,83% dos 

pedidos de registro de marcas efetuados por empresas sergipanas, enquanto no INPI esse 

percentual foi de 45,79%. Já as de serviço representaram somente 24,49% na amostra, ao passo 

que foi a mais utilizada (53,57%) segundo os dados do INPI. 

Em ambas as situações as marcas coletivas e de certificação apresentam números 

menos expressivos, o que decorre devido as peculiaridades inerentes ao seu registro, Fatores 

que as tornam menos comuns. A marca coletiva somente pode ser requerida por pessoa jurídica 

representativa de uma coletividade, com a finalidade de identificar os membros da entidade 

representativa. Enquanto a marca de certificação tem a finalidade de informar ao público 

consumidor que determinado produto ou serviço está de acordo com normas ou padrões 

técnicos específicos (INPI, 2012). 

A ocorrência de mais marcas de serviço em âmbito nacional é natural. Nassif (2008), 

mostra a ocorrência de queda acentuada na participação dos setores industriais e de 

agropecuária na participação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro a partir da segunda 

metade da década de 1980 até 2004, enquanto o setor de serviços predomina e aumenta sua 

participação no mesmo período. Em sentido análogo, Sergipe [2013?] apresenta que em 2010 

66,8% da composição do PIB estadual advêm do setor de serviços. Essa disparidade nos dados 
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empresas sergipanas do setor de serviços, apesar de sua maior representatividade na economia 

do Estado. 

A Figura 12 expõe o número de pedidos de registro nas dez classes da Classificação 

de Nice com mais resultados. 

 

Figura 12 – Número de pedidos de registro de marca nas dez classes Nice com mais eventos. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

A Tabela 4 traz as descrições das dez classes de produtos e serviços apresentados na 

Figura 12. 

 

Tabela 4 – Descrição das classes de produtos e serviços segundo a classificação de Nice. 

CLASSE DESCRIÇÃO 

03 

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; limpar, polir, desengordurar 

e raspar; sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentifrícios. 

20 

Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

junco, cana, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, sucedâneos 

de todas estas matérias ou em matérias plásticas. 

25 Vestuário, calçados e chapelaria 

29 

Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; em conserva, congelados, frutas e legumes secos 

e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis. 

30 

Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de 

cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; 

levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo. 

32 
Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos 

de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. 

35 Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; funções de escritório. 

37 Construção; reparação; serviços de instalação. 

40 Tratamento de materiais. 

42 
Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; análise industrial 

e serviços de pesquisa; concepção e desenvolvimento de hardware e software de computador. 

Fonte: Adaptado de WIPO (2014b) 
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Em relação às dez classes de produtos e serviços que apresentaram mais pedidos de 

registro, a classe mais utilizada pelas empresas sergipanas foi a 25 com 54 ocorrências, seguida 

das classes 30 e 35 com 19 e 10 eventos, respectivamente, como apresentado na Figura 12 e 

detalhado na Tabela 4. Tais dados estão de acordo com os ramos de atividades das empresas 

analisadas na Tabela 1, sendo os setores de alimentos, vestuário, publicidade e construção 

dominantes nas classificações dos pedidos de registro de marcas. 

A análise da situação atual dos procedimentos de registro de marca das empresas 

sergipanas é feita na Figura 13. 

 

Figura 13 – Quantidade de processos por situação atual. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

Outro ponto relevante é como as empresas utilizam o sistema marcário, se de forma 
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ou extintos (2), enquanto os demais estão em várias fases de andamento distintas. 

Não obstante, além dos mencionados 47 processos encerrados, outros 2 já foram 

indeferidos e estão aguardando prazo para ser interposto recurso, 4 sofreram oposição de 

terceiros, 6 estão sobrestados devido à outros processos e 4 pedidos em exame de recurso pelo 

seu indeferimento anterior. Ou seja, existe grande propensão desses pedidos também serem 

arquivados em breve, podendo chegar a representar 42,86% do total. Numa perspectiva ainda 
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mais pessimista, esse número pode até aumentar, a depender dos demais pedidos que estão em 

andamento. 

O exame da quantidade de pedidos encerrados ou com decisão de mérito desfavorável 

e a motivação de tais situações encontram-se na Figura 14. 

 

Figura 14 – Quantidade de pedidos encerrados ou com decisão de mérito negativa por motivos. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

A Tabela 5 aborda as descrições referentes aos motivos pelos quais os pedidos de 

registro de marcas encontram-se encerrados ou obtiveram decisão negativa para seu registro, 

trazidas na Figura 14. 

 

Tabela 5 – Motivos pelos quais os pedidos foram encerrados ou tiveram decisão negativa. 

DISPOSITIVO DESCRIÇÃO 

Inciso VI, art. 124 

Uso de sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente 

descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou 

aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou 

serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de 

produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente 

forma distintiva; 

Inciso XIX, art. 124 

Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de 

marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço 

idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com 

marca alheia; 

Inciso I, art. 142 Expirado o prazo de vigência, extingue-se o registro da marca. 

Parágrafo único, art. 147 
Falta de cumprimento do requisito de apresentação do regulamento de 

utilização da marca nos casos de marca coletiva. 

Parágrafo primeiro, art. 159 Exigência não respondida pelo titular do pedido no prazo estipulado pela Lei. 

Parágrafo único, art. 162 
Falta de pagamento da retribuição referente à expedição do certificado de 

registro, que confere a proteção de 10 anos. 

Fonte: Adaptado de BRASIL (1996) 
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Reunindo os processos arquivados, extintos e que obtiveram decisões de mérito 

negativas independentemente da situação atual em que se encontram, estes representam 36% 

do total de pedidos de registro de marca. As motivações e o número de ocorrências são 

apresentados na Figura 14 e suas descrições são detalhadas na Tabela 5. Os motivos com maior 

ocorrência são colidência entre a marca solicitada e outra anteriormente registrada, 20 

ocorrências (37,74%), Falta de pagamento da retribuição referente à expedição do certificado 

de registro, 17 eventos (32,08%) e tentativa de registrar sinais não distintivos, 9 episódios 

(16,98%) e falta de resposta à exigência formulada, 3 eventos (5,66%). 

Seguindo na mesma linha, a Figura 15 apresenta a quantidade de ocorrências de 

pedidos de registro encerrados e que obtiveram decisões de mérito negativas por Natureza 

Jurídica das respectivas empresas. 

 

Figura 15 – Natureza jurídica das empresas com pedidos encerrados ou com mérito negado. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

Já com relação a esses pedidos de registro de marca, as Sociedades Limitadas 

obtiveram 41 pedidos de registro nessas situações, enquanto os Empresários Individuais e 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada anotaram 3 ocorrências cada. Situação de 

simples elucidação, haja vista a grande maioria nos pedidos de registro de marcas serem 

provenientes de empresas com natureza jurídica de Sociedade Limitada, enquanto as demais 

têm poucas ocorrências. 

Seguindo na análise, a Figura 16 traz a ocorrência de pedidos de registro encerrados 

ou com decisão de mérito negativa nos ramos de atividades colecionados. 
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Figura 16 – Pedidos encerrados ou com decisão de mérito negativa por ramos de atividades. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

No que diz respeito aos pedidos e registro de marca encerrados ou com decisão de 

mérito negativa, a Figura 16 apresenta sua ocorrência por ramo de atividade. As empresas do 

ramo de Confecção tiveram 25 pedidos nesta situação, enquanto as de Alimentos, Construção, 

Outras Atividades e Serviços Gráficos obtiveram 9, 8, 4 e 1, respectivamente. Entretanto, a 

grande ocorrência no ramo de Confecção se dá pelo fato da empresa que possui 44 pedidos de 

registo apresentar 20 nessa situação. 

Avaliando os registros de marcas, Figura 17 apresenta as Naturezas Jurídicas das 

empresas sergipanas que possuem marcas registradas. 

 

Figura 17 – Marcas registradas por Natureza jurídica. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 
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Das 47 marcas que encontram-se registradas, 45 (95,74%) são de Sociedades 

Limitadas e apenas 2 (4,26%) de Empresários Individuais. Além de possuir a menor 

representatividade entre as empresas que fizeram pedido de registro de marca, os Empresários 

Individuais possuem também a menor representação entre as marcas registradas, como 

demonstrado na Figura 17. 

Mostrando de quais ramos de atividades as empresas que possuem marcas registradas 

fazem parte, a Figura 18 mostra o quantitativo correspondente a cada ramo. 

 

Figura 18 – Quantidade de marcas registradas por ramo de atividade. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

A Figura 18 exibe a quantidade de marcas registradas entre os ramos de atividades. As 

empresas de Confecção são as que possuem mais marcas registradas (19), das quais 16 são da 

empresa que possui 44 pedidos e registro, seguidas das empresas de Alimentos (11), Outras 

Atividades (10) e Construção (7), as empresas enquadradas como Serviços Gráficos não 

apresentaram nenhuma marca registrada. 

Assim, as circunstâncias estudadas demonstram claramente o desconhecimento, por 

parte das empresas, acerca do funcionamento do sistema marcário até mesmo em seus aspectos 

mais básicos, tais como o que não pode ser registrado, usar a pesquisa no banco de dados do 

INPI na estratégia para a escolha de marcas para evitar colidência, assim como realizar o 

pagamento do certificado de registro para efetivar a proteção da marca que obteve decisão 

favorável ao registro. E como a amostra analisada possui representatividade, as interpretações 

podem ser generalizadas para toda população das empresas sergipanas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstrou que apenas 8,84% das empresas sergipanas procuram 

realizar pedido de registro de marca, sendo o ramo da Construção o que menos empresas 

buscam o registro de marcas, somente 4,52% e os Empresários Individuais os tipos de empresas 

que menos registram marcas, só 4,35%.  

A quantidade de pedidos de registro de marca realizados por empresas sergipanas ao 

longo do tempo revela uma inconstância, composta de altos e baixos, ao passo que dados de 

empresas brasileiras mostram o aumento de pedidos de registro de marca ano após ano, 

apresentando tendência sempre ao crescimento. 

A média de tempo que as empresas pesquisadas levam da data da sua abertura até a 

data do seu primeiro pedido de registro de marca é de 8,62 anos. As Sociedades Limitadas 

demoram 8,95 anos e os Empresários Individuais levam 7,9 anos, em média. Os ramos de 

atividades de Serviços Gráficos e de Construção foram os que apresentaram empresas com as 

maiores médias, 12,75 e 10,61 anos, respectivamente. 

Essa demora excessiva para realizar o pedido de registro de marca pode acarretar em 

inúmeros prejuízos para as empresas, quando mais demorado é o pedido maior o risco de 

indisponibilidade do sinal pretendido. Após anos de atuação no mercado, a mudança de nome 

ou sinal que identifica a empresa, seus produtos ou serviços se torna mais danosa para a 

empresa, podendo chegar ao ponto de tornar o negócio inviável. 

O estudo identificou, ainda, que os pedidos de registro de marcas relativos a produtos 

se sobrepõem aos referentes a serviços, o que demonstra maior interesse das empresas que 

possuem produtos em registrarem suas marcas, principalmente quando se trata de uma 

economia pautada mais em serviços, fato que se reflete nos resultados dos ramos de atividades 

analisados. 

As situações nas quais os pedidos de registro se encontram também foi objeto de 

análise, donde 31,97% estão registradas e 31,97% estão arquivadas ou extintas. Das registradas, 

as Sociedades Limitadas abrangem 95,74% do total, enquanto os Empresários Individuais 

compreendem apenas 4,26%. E o ramo de atividade com pior representatividade dentre as 

titulares de marcas registradas foi o da Construção. 

Dentre os pedidos de registro arquivados e extintos identificou-se as motivações de 

todos estes, onde os principais motivos encontrados foram a reprodução ou imitação de marca 

já registrada por terceiros (37,74%), a falta de pagamento do certificado de registro, após o 

deferimento do pedido de registro (32,08%) e a tentativa de registrar sinais genéricos, comuns, 
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vulgares, ou necessários, ou seja, sinais que carecem de distintividade (16,98%). Os três 

motivos mais comuns demonstram o desconhecimento de questões básicas sobre o registro de 

marcas por parte das empresas, e a natureza jurídica das empresas com mais pedidos nestas 

condições são as Sociedades Limitadas. 

Em geral, as empresas sergipanas pouco procuram o registro de marca para a proteção 

dos seus sinais e as poucas empresas que o fazem não conseguem a efetivação da proteção 

através do registro. Os piores resultados do estudo foram relativos às empresas do ramo de 

Construção e Empresários Individuais. Portanto, existe a necessidade de difundir o 

conhecimento sobre o funcionamento do sistema marcário, bem como a importância de sua 

correta utilização para garantir o sucesso no registro e as prerrogativas por ele conferidas. 

 

5.1. PERSPECTIVAS E SUGESTÕES 

 

Ante os resultados obtidos, vislumbra-se uma série de oportunidades para o 

crescimento do número de registros de marcas por empresas sergipanas. Para tanto, algumas 

medidas são propostas a curto, médio e longo prazo, como alternativas para aumento da 

competitividade dessas empresas.  

A curto prazo, pode-se elaborar um plano de difusão do conhecimento focado nos 

grupos que apresentaram piores resultados, os Empresários Individuais e as empresas do ramo 

da Construção, para alavancar o uso do sistema marcário por essas empresas. 

A médio prazo, o estabelecimento de parcerias entre a Universidade com a FIES, o 

SEBRAE, com Arranjos Produtivos Locais (APLs) existentes e com redes de cooperação, como 

por exemplo a Rede Petrogás-SE, através de projetos, visando a capacitação das 

empresas/empresários na realização e acompanhamento do pedido de registro de marca, poderá 

auxiliar as empresas. 

A longo prazo, a inserção da disciplina de Propriedade Intelectual em cursos de 

graduação poderá suprir a necessidade desse conhecimento específico nas diversas empresas. 

Com atenção especial aos cursos de Administração e Ciências Contábeis, uma vez que muitos 

administradores são gestores de empresas como ou mesmo empreendedores, além disso, a 

necessidade de um Contador para a maioria das empresas é imposta pela legislação vigente. 

Assim, os profissionais poderão, individualmente ou em conjunto, auxiliar na tarefa de registrar 

marcas, contribuindo, deste modo, para o fortalecimento e aumento da competitividade das 

empresas sergipanas. 
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A título de sugestões para estudos futuros, é interessante realizar o cruzamento dos 

dados obtidos, afim de identificar mais particularidades relacionadas aos ramos e tipos de 

empresas estudados. Além de buscar identificar os motivos que levam as empresas pouco 

procurarem registrar suas marcas, assim como identificar os motivos pelos quais os pedidos 

feitos possuem essa pequena taxa de sucesso. 
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ANEXO A – Fluxo de Processamento de Pedidos de Registro de Marcas 
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ANEXO B – CNPJ das empresas que compuseram a população do estudo 

 

Tabela 6 – CNPJ das empresas que compuseram a população do estudo 

00.282.596/0001-60 11.036.734/0001-47 08.309.731/0001-25 12.185.250/0001-22 

00.863.786/0001-70 11.039.095/0001-73 08.512.563/0001-70 12.227.867/0001-63 

03.039.826/0001-52 11.039.160/0001-60 09.372.833/0001-58 12.274.732/0001-59 

05.333.841/0001-34 11.073.260/0001-03 10.404.357/0001-99 12.582.643/0001-70 

05.610.091/0001-09 11.079.726/0001-88 10.842.632/0001-56 12.719.649/0001-46 

08.872.610/0001-97 11.112.686/0001-29 11.028.720/0001-81 12.815.646/0001-06 

09.017.987/0001-21 11.120.140/0001-10 11.060.813/0001-93 13.005.889/0001-41 

09.274.615/0001-80 11.142.975/0001-70 11.159.173/0001-73 13.007.067/0001-08 

12.010.904/0001-87 11.168.700/0001-06 11.672.090/0001-83 13.008.396/0001-65 

12.437.045/0001-07 11.185.368/0001-98 12.061.947/0001-91 13.084.090/0001-98 

15.302.255/0001-86 11.219.214/0001-70 12.452.746/0001-15 13.127.220/0001-22 

32.781.015/0001-20 11.222.088/0001-02 14.147.655/0001-00 13.143.672/0001-06 

32.831.893/0001-03 11.259.992/0001-92 14.379.431/0001-15 13.144.605/0001-06 

01.273.171/0001-57 11.290.214/0001-66 32.829.582/0001-00 13.146.741/0001-27 

01.577.859/0001-20 11.301.069/0001-71 01.317.368/0001-40 13.148.101/0001-56 

01.914.968/0001-96 11.309.249/0001-08 01.395.471/0001-09 13.154.398/0001-62 

02.289.066/0001-79 11.321.343/0001-74 01.580.839/0001-09 13.371.356/0001-83 

03.807.861/0001-74 11.338.849/0001-96 04.285.580/0001-61 13.382.080/0001-39 

03.909.324/0001-35 11.365.393/0001-53 04.853.591/0001-09 13.412.911/0001-78 

04.843.656/0001-27 11.400.921/0001-68 05.047.869/0001-05 13.588.722/0001-50 

05.068.175/0001-54 11.404.608/0001-06 07.145.955/0001-86 15.588.502/0001-52 

05.293.045/0001-15 11.417.942/0001-96 07.652.477/0001-09 16.468.647/0001-82 

06.335.915/0001-34 11.442.137/0001-12 08.215.850/0001-19 32.725.889/0001-60 

07.307.682/0001-29 11.513.105/0001-60 08.335.710/0001-84 32.750.473/0001-00 

07.422.150/0001-32 11.579.351/0001-15 09.018.611/0001-31 32.760.175/0001-93 

07.505.500/0001-24 11.588.144/0001-27 09.091.978/0001-80 32.817.751/0001-91 

07.638.105/0001-10 11.660.277/0001-67 09.135.207/0001-48 32.866.287/0001-23 

08.828.226/0001-97 11.686.486/0001-80 09.269.428/0001-09 32.885.857/0001-22 

09.441.108/0001-94 11.720.077/0001-52 10.176.347/0001-43 32.887.994/0001-04 

09.662.460/0001-50 11.739.145/0001-25 10.384.366/0001-65 03.628.717/0001-70 

10.466.355/0001-24 11.739.145/0001-25 10.620.572/0001-27 05.126.290/0001-38 

10.800.494/0001-42 11.747.175/0001-83 10.844.649/0001-42 08.638.541/0001-51 

10.825.860/0001-18 11.768.164/0001-80 13.004.635/0001-09 10.927.090/0001-14 

11.489.152/0001-16 11.794.509/0001-70 13.011.358/0001-61 11.691.420/0001-88 

11.992.582/0001-56 11.826.214/0001-38 13.121.537/0001-51 12.240.463/0001-00 

12.082.668/0001-04 11.836.711/0001-17 13.364.104/0001-27 12.694.012/0001-42 

12.834.367/0001-90 11.843.226/0001-70 13.920.236/0001-98 12.768.843/0001-11 

13.037.118/0001-36 11.844.054/0001-50 14.092.064/0001-74 12.866.834/0001-63 

13.074.387/0001-72 11.863.444/0001-77 14.092.085/0001-90 14.304.238/0001-15 

13.126.008/0001-40 11.886.917/0001-51 32.869.745/0001-88 00.907.197/0001-47 

13.243.023/0001-79 11.889.932/0001-53 00.717.396/0001-92 02.142.624/0001-79 

13.384.552/0001-92 11.903.489/0001-28 00.909.787/0001-09 03.171.987/0001-03 
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Tabela 6 – CNPJ das empresas que compuseram a população do estudo (continuação) 

13.412.968/0001-77 11.927.942/0001-36 01.053.286/0001-36 04.540.912/0001-07 

14.418.226/0001-11 11.962.463/0001-50 01.245.450/0001-07 05.370.742/0001-22 

14.736.881/0001-18 12.102.424/0001-46 01.797.941/0001-60 07.782.004/0001-18 

14.761.935/0001-03 12.321.106/0001-76 02.027.386/0001-50 08.358.971/0001-10 

15.608.920/0001-64 12.326.359/0001-32 02.422.116/0001-44 09.079.472/0001-56 

16.214.454/0001-03 12.361.094/0001-03 02.463.894/0001-81 11.448.698/0001-29 

32.737.371/0001-47 12.381.723/0001-67 02.534.028/0001-34 13.368.667/0001-93 

32.807.877/0001-85 12.395.940/0001-06 02.812.266/0001-64 16.213.738/0001-77 

32.829.731/0001-30 12.402.819/0001-64 03.054.531/0001-55 32.811.192/0001-02 

32.833.121/0001-00 12.418.092/0001-03 03.210.277/0001-37 32.828.428/0001-13 

32.855.843/0001-66 12.459.698/0001-97 03.420.768/0001-02 01.017.875/0001-69 

97.544.356/0001-28 12.514.625/0001-50 03.963.328/0001-00 01.067.681/0001-78 

02.329.707/0001-71 12.646.957/0001-99 04.701.771/0001-67 02.603.755/0001-06 

02.374.399/0001-04 12.697.394/0001-68 05.307.161/0001-46 03.686.693/0001-06 

02.375.474/0001-43 12.707.350/0001-71 05.663.804/0001-94 05.627.761/0001-91 

02.608.245/0001-21 12.710.246/0001-36 05.927.425/0001-64 05.627.761/0001-91 

03.840.671/0001-59 12.781.612/0001-48 06.023.269/0001-70 07.044.891/0001-27 

05.065.291/0001-10 12.806.137/0001-17 06.239.165/0001-05 07.240.094/0001-15 

07.844.314/0001-10 12.818.348/0001-70 06.308.080/0001-23 07.633.468/0001-62 

07.846.311/0001-15 12.837.037/0001-58 06.816.879/0001-20 08.386.372/0001-00 

08.197.512/0001-00 12.877.750/0001-25 07.073.367/0001-84 08.585.165/0001-84 

08.576.962/0001-03 12.918.688/0001-72 07.090.439/0001-00 09.054.908/0001-52 

11.025.587/0001-00 12.923.572/0001-21 07.187.281/0001-82 09.302.098/0001-06 

12.416.224/0001-68 12.948.556/0001-93 07.880.901/0001-64 09.477.804/0001-50 

13.374.830/0001-20 12.984.857/0001-72 07.904.128/0001-29 09.486.539/0001-77 

13.690.121/0001-54 12.985.481/0001-10 08.065.317/0001-18 10.176.324/0001-39 

00.060.246/0001-59 13.004.585/0001-60 08.147.416/0001-49 10.415.047/0001-70 

00.200.953/0001-01 13.005.178/0001-77 08.187.832/0001-70 11.313.250/0001-06 

02.045.288/0001-46 13.005.210/0001-14 08.733.407/0001-30 12.031.476/0001-79 

03.464.877/0001-21 13.006.572/0001-20 08.879.680/0001-77 12.792.788/0001-03 

04.743.856/0001-08 13.010.301/0001-48 09.154.712/0001-30 13.104.716/0001-80 

06.171.080/0001-24 13.015.151/0001-65 09.166.230/0001-08 13.297.867/0001-00 

07.319.568/0001-19 13.031.257/0001-52 09.283.620/0001-50 13.530.026/0001-93 

07.357.499/0001-38 13.042.197/0001-73 09.353.367/0001-63 13.728.827/0001-68 

09.196.624/0001-09 13.051.953/0001-20 09.361.011/0001-71 15.107.857/0001-82 

10.647.679/0001-69 13.053.917/0001-04 09.480.811/0001-01 15.109.671/0001-62 

11.421.857/0001-00 13.075.486/0001-79 10.144.876/0001-65 32.800.450/0001-55 

00.217.298/0001-96 13.083.315/0001-91 10.247.694/0001-10 32.867.913/0001-04 

01.174.268/0001-02 13.100.005/0001-38 10.530.609/0001-26 32.886.913/0001-43 

01.346.946/0001-77 13.131.271/0001-28 10.618.214/0001-80 02.999.342/0001-92 

01.419.079/0001-52 13.143.284/0001-17 10.788.718/0001-48 03.599.618/0001-08 

02.194.528/0001-74 13.143.817/0001-60 11.351.468/0001-47 03.822.667/0001-68 

02.276.156/0001-25 13.147.194/0001-02 11.516.062/0001-77 04.819.485/0001-09 

02.409.164/0001-00 13.158.545/0001-72 11.548.453/0001-73 05.845.171/0001-35 
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Tabela 6 – CNPJ das empresas que compuseram a população do estudo (continuação) 

02.546.644/0001-05 13.159.256/0001-98 11.608.370/0001-22 06.926.492/0001-27 

02.663.211/0001-30 13.161.732/0001-05 11.987.339/0001-40 07.056.520/0001-65 

02.696.440/0001-50 13.167.309/0001-12 12.036.975/0001-59 12.469.348/0001-01 

03.018.211/0001-40 13.170.105/0001-30 12.299.766/0001-06 13.165.575/0001-06 

03.198.428/0001-89 13.173.885/0001-72 12.313.440/0001-88 13.991.700/0001-37 

03.688.979/0001-20 13.191.518/0001-00 12.413.990/0001-79 16.460.081/0001-42 

03.758.645/0001-86 13.280.415/0001-08 12.533.254/0001-54 00.512.762/0001-77 

03.813.485/0001-20 13.334.737/0001-92 12.535.769/0001-93 00.714.593/0001-58 

04.253.635/0001-51 13.351.218/0001-32 12.586.711/0001-79 01.355.180/0001-97 

04.731.649/0001-33 13.352.273/0001-47 12.718.066/0001-09 01.412.224/0001-73 

05.371.584/0001-25 13.355.102/0001-71 12.931.694/0001-60 01.753.043/0001-00 

05.516.129/0001-70 13.358.072/0001-57 13.097.607/0001-83 04.180.244/0001-54 

05.875.526/0001-39 13.371.687/0001-13 13.175.765/0001-04 04.259.264/0001-15 

06.375.870/0001-21 13.371.935/0001-26 13.237.941/0001-95 04.600.224/0001-95 

06.697.162/0001-07 13.372.750/0001-36 14.015.555/0001-11 04.969.230/0001-14 

06.938.270/0001-24 13.374.822/0001-84 14.079.189/0001-64 05.015.727/0001-66 

07.229.019/0001-53 13.378.161/0001-65 14.392.438/0001-77 05.244.076/0001-86 

07.263.151/0001-81 13.378.609/0001-40 14.514.073/0001-06 05.381.431/0001-69 

07.716.623/0001-04 13.413.764/0001-50 14.810.280/0001-08 05.536.611/0001-72 

07.765.478/0001-51 13.431.113/0001-93 14.918.815/0001-69 05.550.390/0001-97 

07.925.778/0001-50 13.448.247/0001-17 15.284.339/0001-34 05.917.156/0001-55 

07.976.494/0001-93 13.500.164/0001-20 16.459.216/0001-50 06.203.537/0001-35 

08.080.766/0001-35 13.537.244/0001-50 32.728.537/0001-69 06.697.218/0001-23 

08.190.816/0001-37 13.538.082/0001-74 32.761.801/0001-66 07.110.147/0001-83 

08.210.480/0001-27 13.550.486/0001-83 32.762.908/0001-29 07.541.058/0001-91 

08.284.519/0001-50 13.553.026/0001-09 32.783.730/0001-00 07.679.008/0001-75 

08.505.618/0001-15 13.558.079/0001-12 32.810.426/0001-05 07.996.038/0001-05 

08.794.531/0001-05 13.558.632/0001-17 32.850.943/0001-08 08.243.281/0001-15 

09.009.171/0001-56 13.674.687/0001-92 32.864.530/0001-74 08.313.894/0001-81 

09.048.231/0001-40 13.690.374/0001-28 32.864.910/0001-09 08.319.598/0001-98 

09.087.549/0001-30 13.751.101/0001-46 97.464.689/0001-47 08.880.409/0001-51 

09.143.062/0001-27 13.920.582/0001-76 01.442.843/0001-00 09.437.164/0001-55 

09.492.188/0001-07 13.924.477/0001-05 02.962.526/0001-88 09.623.988/0001-10 

09.605.178/0001-30 13.934.112/0001-61 03.780.581/0001-10 10.189.532/0001-72 

10.189.831/0001-07 13.939.169/0001-53 04.054.366/0001-02 10.283.972/0001-94 

10.239.297/0001-04 13.947.494/0001-68 04.657.215/0001-30 10.638.149/0001-54 

10.267.399/0001-25 14.015.410/0001-10 05.976.727/0001-22 10.662.795/0001-57 

10.353.318/0001-00 14.046.421/0001-68 06.787.258/0001-66 10.706.873/0001-78 

10.406.258/0001-46 14.054.091/0001-52 07.322.383/0001-63 10.805.884/0001-05 

10.463.788/0001-26 14.086.793/0001-18 07.577.279/0001-10 10.864.173/0001-01 

10.525.511/0001-80 14.188.449/0001-30 07.759.206/0001-49 11.032.781/0001-12 

10.537.580/0001-04 14.191.021/0001-46 09.132.032/0001-15 11.425.429/0001-47 

10.537.588/0001-70 14.216.486/0001-04 09.278.189/0001-53 11.935.716/0001-05 

10.537.596/0001-17 14.229.055/0001-82 10.635.918/0001-60 12.424.853/0001-30 
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Tabela 6 – CNPJ das empresas que compuseram a população do estudo (continuação) 

10.550.869/0001-63 14.237.026/0001-62 10.645.261/0001-12 12.895.864/0001-06 

10.562.637/0001-25 14.322.547/0001-18 11.516.758/0001-01 13.030.069/0001-00 

10.573.846/0001-74 14.371.261/0001-22 11.516.758/0001-01 13.098.439/0001-40 

10.573.852/0001-21 14.408.392/0001-37 11.781.544/0001-54 13.595.721/0001-33 

10.573.853/0001-76 14.472.169/0001-59 12.164.829/0001-09 13.886.507/0001-36 

10.616.908/0001-88 14.482.339/0001-86 12.677.739/0001-11 15.601.230/0001-83 

10.632.565/0001-45 14.553.560/0001-88 12.932.933/0001-04 16.210.254/0001-74 

10.634.188/0001-83 14.590.538/0001-08 12.988.518/0001-64 16.217.630/0001-52 

10.785.060/0001-10 14.600.296/0001-96 13.166.343/0001-72 32.734.246/0001-83 

10.851.900/0001-04 14.638.223/0001-93 14.267.304/0001-24 32.741.993/0001-49 

10.974.390/0001-54 14.698.442/0001-68 14.353.400/0001-95 00.209.769/0001-14 

10.976.730/0001-86 14.793.283/0001-80 15.595.242/0001-42 03.515.239/0001-92 

10.990.450/0001-22 14.818.169/0001-68 16.215.998/0001-81 04.168.691/0001-98 

11.017.790/0001-34 14.882.921/0001-30 16.460.156/0001-95 04.355.188/0001-41 

11.169.171/0001-65 14.942.421/0001-46 16.465.510/0001-74 04.663.991/0001-43 

11.228.232/0001-18 15.000.620/0001-06 32.877.565/0001-48 05.153.617/0001-60 

11.555.630/0001-49 15.026.943/0001-60 00.997.113/0001-03 05.548.263/0001-53 

11.830.618/0001-03 15.031.396/0001-01 02.717.873/0001-45 05.569.464/0001-37 

11.863.765/0001-71 15.061.982/0001-07 04.372.506/0001-82 05.696.233/0001-94 

11.938.213/0001-85 15.082.621/0001-39 05.463.706/0001-03 05.941.754/0001-60 

12.103.167/0001-67 15.285.119/0001-25 05.994.455/0001-93 05.997.973/0001-60 

12.399.935/0001-71 15.375.873/0001-56 06.956.847/0001-20 06.004.315/0001-93 

12.481.986/0001-48 15.586.696/0001-57 08.482.406/0001-60 07.240.615/0001-34 

12.487.511/0001-69 15.587.207/0001-81 08.697.627/0001-55 07.282.217/0001-80 

12.595.261/0001-80 15.590.474/0001-08 09.317.878/0001-20 08.288.018/0001-42 

12.882.436/0001-30 15.593.874/0001-77 10.143.751/0001-10 08.679.127/0001-90 

13.098.678/0001-09 15.594.013/0001-03 10.513.881/0001-06 08.834.977/0001-16 

13.237.525/0001-97 15.597.396/0001-73 12.658.657/0001-20 08.920.887/0001-48 

13.712.820/0001-58 15.601.651/0001-04 12.667.377/0001-88 09.024.318/0001-87 

13.961.882/0001-01 15.609.134/0001-81 14.188.145/0001-72 09.024.318/0001-87 

14.322.448/0001-36 15.616.691/0001-20 14.563.406/0001-97 09.380.912/0001-00 

14.756.445/0001-00 15.619.588/0001-33 16.217.762/0001-84 09.578.735/0001-71 

16.467.623/0001-09 16.190.886/0001-13 32.870.222/0001-51 10.197.881/0001-36 

32.751.950/0001-44 16.202.491/0001-93 00.299.159/0001-59 10.197.881/0001-36 

32.800.062/0001-74 16.458.507/0001-23 04.279.874/0001-80 10.278.675/0001-50 

32.809.279/0001-45 16.467.946/0001-00 04.439.268/0001-85 10.614.307/0001-36 

32.852.683/0001-00 32.710.477/0001-57 04.891.916/0001-30 10.737.761/0001-84 

32.893.372/0001-80 32.715.211/0001-05 05.801.920/0001-22 11.245.430/0001-90 

61.978.631/0001-74 32.716.110/0001-40 05.949.363/0001-91 11.360.656/0001-31 

03.533.713/0001-09 32.729.196/0001-46 05.952.347/0001-58 11.753.210/0001-77 

03.947.647/0001-13 32.735.557/0001-67 05.959.660/0001-18 11.854.118/0001-01 

03.973.314/0001-69 32.746.992/0001-97 06.049.669/0001-54 11.982.901/0001-42 

04.666.636/0001-28 32.750.440/0001-52 07.479.795/0001-01 12.018.030/0001-04 

05.541.848/0001-41 32.753.667/0001-51 07.529.925/0001-73 12.043.694/0001-23 
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05.725.200/0001-25 32.765.109/0001-06 07.632.017/0001-00 12.097.947/0001-41 

06.110.715/0001-83 32.772.352/0001-51 07.789.903/0001-42 12.148.226/0001-13 

06.227.538/0001-10 32.776.684/0001-04 07.978.329/0001-70 12.457.389/0001-88 

06.530.291/0001-06 32.780.785/0001-59 08.412.612/0001-01 12.573.166/0001-86 

07.030.146/0001-29 32.801.573/0001-00 08.542.072/0001-72 12.715.914/0001-18 

07.039.369/0001-57 32.807.547/0001-90 08.549.847/0001-31 12.847.413/0001-95 

07.080.539/0001-47 32.813.263/0001-06 08.768.263/0001-57 13.007.646/0001-42 

07.107.323/0001-28 32.815.623/0001-09 08.864.807/0001-84 13.011.051/0001-60 

07.278.268/0001-39 32.817.892/0001-04 10.552.478/0001-88 14.068.695/0001-58 

07.314.220/0001-39 32.830.879/0001-95 11.059.718/0001-70 14.156.274/0001-89 

07.577.249/0001-03 32.835.076/0001-23 11.426.040/0001-16 14.457.620/0001-69 

07.581.405/0001-00 32.841.660/0001-91 11.508.654/0001-47 14.582.567/0001-28 

07.590.861/0001-16 32.850.893/0001-50 12.009.977/0001-59 14.881.040/0001-02 

07.793.926/0001-20 32.857.104/0001-03 12.466.755/0001-65 15.146.506/0001-80 

07.825.183/0001-23 32.875.106/0001-25 13.207.378/0001-02 15.251.763/0001-82 

07.834.854/0001-12 32.877.151/0001-19 13.350.210/0001-51 02.768.461/0001-34 

08.279.486/0001-50 32.878.498/0001-86 32.740.540/0001-06 04.297.659/0001-02 

08.912.751/0001-96 32.887.929/0001-70 32.827.313/0001-04 04.917.145/0001-02 

09.128.339/0001-42 32.892.754/0001-90 32.842.148/0001-60 06.555.763/0001-85 

09.143.605/0001-06 86.916.665/0001-65 01.278.227/0001-66 07.780.997/0001-99 

09.152.212/0001-69 00.128.582/0001-96 01.409.343/0001-77 08.261.054/0001-12 

09.195.699/0001-67 00.412.959/0001-34 01.964.991/0001-95 08.270.468/0001-08 

09.564.587/0001-36 04.585.445/0001-31 04.572.953/0001-85 11.978.115/0001-71 

10.310.032/0001-47 09.007.012/0001-12 08.714.632/0001-29 12.022.781/0001-02 

10.664.103/0001-00 09.176.349/0001-53 09.235.081/0001-83 12.461.438/0001-56 

11.080.123/0001-04 09.625.557/0001-92 09.401.634/0001-20 12.461.468/0001-62 

11.588.078/0001-95 11.749.619/0001-10 09.569.323/0001-75 12.764.415/0001-10 

12.142.497/0001-61 11.956.930/0001-30 10.404.312/0001-14 13.074.398/0001-52 

12.243.398/0001-76 12.090.174/0001-71 10.476.431/0001-82 13.230.402/0001-24 

14.294.279/0001-78 13.097.076/0001-29 10.513.615/0001-75 14.191.344/0001-30 

14.475.045/0001-27 14.503.730/0001-10 11.303.927/0001-17 32.873.515/0001-92 

16.222.184/0001-74 02.072.374/0001-48 12.861.394/0001-51 01.710.741/0001-29 

32.709.354/0001-04 02.153.428/0001-08 13.048.771/0001-09 01.873.194/0001-00 

96.720.917/0001-30 02.405.169/0001-57 14.731.537/0001-36 03.563.412/0001-28 

02.081.570/0001-89 03.110.362/0001-23 16.223.471/0001-07 05.499.239/0001-71 

02.606.383/0001-71 04.545.128/0001-91 32.852.667/0001-09 06.973.996/0001-06 

04.345.865/0001-40 05.287.874/0001-95 01.950.549/0001-00 10.797.250/0001-58 

04.523.904/0001-52 05.466.687/0001-79 04.105.988/0001-04 12.964.079/0001-50 

04.951.321/0001-22 06.998.737/0001-21 04.505.471/0001-02 12.982.561/0001-12 

05.848.538/0001-74 07.061.801/0001-06 04.505.471/0001-02 13.084.748/0001-61 

06.036.686/0001-57 09.543.655/0001-80 04.752.611/0001-47 13.245.343/0001-68 

06.162.296/0001-23 10.588.996/0001-51 05.147.531/0001-25 14.803.231/0001-48 

08.194.062/0001-93 10.988.163/0001-88 05.165.578/0001-11 02.561.126/0001-60 

08.194.801/0001-47 13.005.806/0001-14 07.464.877/0001-82 02.681.698/0001-83 
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08.529.197/0001-62 13.031.299/0001-93 08.309.757/0001-73 05.738.296/0001-66 

09.237.361/0001-20 13.034.798/0001-34 10.487.237/0001-00 05.938.281/0001-41 

10.667.428/0001-46 13.085.519/0001-61 11.691.217/0001-01 07.177.190/0001-66 

10.790.586/0001-99 13.292.362/0001-45 12.626.120/0001-88 07.177.204/0001-41 

11.498.286/0001-01 13.372.552/0001-72 13.507.845/0001-10 07.984.061/0001-80 

13.551.680/0001-83 15.056.583/0001-40 00.398.129/0001-08 08.607.742/0001-91 

13.782.848/0001-61 15.600.190/0001-55 00.633.096/0001-25 09.324.234/0001-69 

32.869.901/0001-00 32.887.192/0001-96 00.751.307/0001-24 09.624.013/0001-06 

32.871.006/0001-20 01.132.284/0001-32 02.323.980/0001-99 10.369.010/0001-52 

01.382.257/0001-18 02.008.366/0001-32 02.656.209/0001-33 11.091.397/0001-90 

01.477.375/0001-00 04.288.086/0001-50 02.907.080/0001-99 11.181.158/0001-21 

03.573.788/0001-13 04.405.327/0001-02 03.391.940/0001-47 11.224.994/0001-46 

04.297.995/0001-55 04.733.784/0001-18 03.465.513/0001-66 11.654.484/0001-09 

05.132.788/0001-03 07.316.122/0001-30 03.543.217/0001-36 12.375.428/0001-06 

05.261.828/0001-17 07.744.565/0001-22 03.745.295/0001-13 12.517.628/0001-48 

05.358.372/0001-08 07.897.811/0001-86 03.810.869/0001-90 12.655.412/0001-49 

05.724.805/0001-00 07.971.892/0001-17 04.208.861/0001-10 13.072.079/0001-08 

05.979.537/0001-69 08.335.033/0001-02 04.210.967/0001-59 13.236.303/0001-50 

07.104.876/0001-27 08.834.017/0001-56 04.814.464/0001-92 15.024.612/0001-91 

07.314.251/0001-90 09.199.590/0001-06 04.859.840/0001-65 32.718.256/0001-25 

07.442.994/0001-45 09.350.675/0001-35 04.998.110/0001-45 01.503.679/0001-02 

08.946.837/0001-30 09.365.141/0001-82 05.163.312/0001-30 02.946.144/0001-60 

10.826.074/0001-35 09.365.905/0001-30 05.206.258/0001-62 03.020.779/0001-03 

11.449.086/0001-50 09.462.090/0001-07 05.317.783/0001-55 03.297.522/0001-95 

11.611.624/0001-61 10.234.221/0001-88 05.397.975/0001-19 03.776.356/0001-00 

11.743.347/0001-40 10.969.538/0001-62 05.401.871/0001-30 03.866.222/0001-80 

11.872.994/0001-52 11.028.270/0001-27 05.934.883/0001-20 04.143.868/0001-00 

11.952.581/0001-88 11.587.759/0001-39 06.020.288/0001-42 05.021.825/0001-06 

11.997.890/0001-74 11.730.003/0001-05 06.040.520/0001-04 05.341.500/0001-00 

12.220.529/0001-08 11.820.730/0001-55 06.049.748/0001-65 05.967.388/0001-18 

12.414.095/0001-79 12.058.330/0001-17 07.350.573/0001-94 06.047.319/0001-59 

12.436.508/0001-16 12.153.445/0001-90 07.824.490/0001-90 07.177.214/0001-87 

12.719.504/0001-45 12.384.805/0001-65 07.847.305/0001-82 08.185.303/0001-38 

12.723.432/0001-00 12.458.355/0001-08 08.201.270/0001-72 08.286.664/0001-70 

12.733.974/0001-63 12.676.459/0001-99 08.258.182/0001-07 08.661.697/0001-53 

12.752.474/0001-79 13.764.422/0001-85 08.892.993/0001-65 08.781.425/0001-97 

12.858.609/0001-85 13.813.614/0001-34 08.960.407/0001-72 09.268.028/0001-89 

13.100.476/0001-46 14.134.739/0001-09 09.024.200/0001-59 09.323.204/0001-38 

14.236.565/0001-87 34.320.846/0001-20 09.260.763/0001-46 09.365.890/0001-00 

03.367.151/0001-70 00.550.982/0001-95 09.541.007/0001-95 10.175.261/0001-04 

05.077.251/0001-98 00.795.022/0001-95 09.571.439/0001-49 10.299.565/0001-75 

05.439.486/0001-82 00.919.444/0001-25 09.942.979/0001-91 10.305.441/0001-55 

07.163.175/0001-69 01.581.142/0001-52 10.260.009/0001-95 10.942.575/0001-87 

07.553.672/0001-73 01.688.622/0001-17 10.294.936/0001-26 11.250.530/0001-04 
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07.756.977/0001-82 01.691.844/0001-99 10.476.803/0001-70 11.326.357/0001-80 

07.781.496/0001-27 02.475.377/0001-22 10.573.165/0001-06 11.364.340/0001-18 

07.918.854/0001-09 02.779.717/0001-09 10.779.558/0001-70 11.400.594/0001-44 

08.155.583/0001-31 02.779.927/0001-05 10.852.555/0001-15 11.478.390/0001-26 

08.846.361/0001-65 03.012.650/0001-45 11.053.426/0001-20 11.494.253/0001-85 

08.953.624/0001-35 03.333.656/0001-14 11.503.899/0001-81 11.507.041/0001-95 

09.113.247/0001-99 03.458.371/0001-00 11.842.783/0001-77 11.646.394/0001-76 

09.645.018/0001-15 03.470.548/0001-93 11.889.026/0001-59 11.681.898/0001-27 

10.793.944/0001-17 03.519.513/0001-00 12.102.033/0001-21 11.815.582/0001-80 

10.815.241/0001-42 03.536.555/0001-40 12.245.181/0001-03 11.831.111/0001-66 

10.941.282/0001-85 03.635.998/0001-99 12.281.522/0001-98 11.836.253/0001-16 

11.518.760/0001-01 03.781.502/0001-95 12.286.659/0001-35 11.842.546/0001-06 

11.546.855/0001-39 03.798.755/0001-71 12.321.896/0001-90 11.940.379/0001-36 

11.620.468/0001-03 03.800.866/0001-75 12.381.629/0001-08 12.003.160/0001-73 

11.668.954/0001-93 03.814.882/0001-17 12.399.976/0001-68 12.026.295/0001-54 

13.115.778/0001-98 03.825.954/0001-21 12.710.609/0001-33 12.135.986/0001-96 

13.120.628/0001-72 04.112.766/0001-19 12.766.369/0001-99 12.362.698/0001-74 

00.128.463/0001-33 04.198.155/0001-35 12.833.050/0001-39 12.402.578/0001-53 

00.131.689/0001-93 04.234.808/0001-94 12.857.642/0001-90 12.555.690/0001-24 

00.153.508/0001-20 04.396.005/0001-36 12.886.343/0001-84 12.750.266/0001-30 

00.398.128/0001-55 04.596.270/0001-68 12.970.305/0001-05 12.775.387/0001-37 

00.403.962/0001-91 04.599.760/0001-18 13.008.594/0001-29 12.866.662/0001-28 

00.454.279/0001-83 04.669.809/0001-61 13.062.982/0001-98 12.896.530/0001-49 

00.457.783/0001-37 04.854.290/0001-91 13.151.700/0001-29 13.288.845/0001-76 

00.497.923/0001-09 04.857.234/0001-00 13.166.834/0001-13 13.347.155/0001-40 

00.512.746/0001-84 05.020.269/0001-53 13.178.223/0001-95 13.371.615/0001-76 

00.523.634/0001-29 05.286.165/0001-95 13.328.400/0001-72 13.476.752/0001-75 

00.530.848/0001-22 05.295.723/0001-89 13.382.361/0001-91 13.569.936/0001-80 

00.535.722/0001-40 05.300.764/0001-16 14.064.882/0001-63 13.728.970/0001-50 

00.539.343/0001-29 05.334.860/0001-85 14.229.927/0001-02 13.855.081/0001-53 

00.745.857/0001-30 05.550.177/0001-85 14.308.759/0001-40 13.908.839/0001-74 

00.865.870/0001-23 05.632.586/0001-20 14.705.268/0001-33 13.920.319/0001-87 

00.969.500/0001-36 05.639.334/0001-23 14.993.888/0001-15 13.963.625/0001-09 

01.037.497/0001-85 05.644.247/0001-64 15.093.537/0001-10 14.000.066/0001-96 

01.162.250/0001-90 05.652.015/0001-58 15.116.627/0001-80 14.309.497/0001-39 

01.183.703/0001-65 05.662.805/0001-14 15.270.055/0001-99 14.351.434/0001-40 

01.341.762/0001-14 05.688.584/0001-53 16.453.193/0001-76 14.670.690/0001-09 

01.475.965/0001-01 05.885.960/0001-08 32.710.097/0001-12 14.772.279/0001-36 

01.596.639/0001-44 05.903.127/0001-34 32.710.097/0001-12 32.857.393/0001-40 

01.662.963/0001-13 05.956.077/0001-53 32.722.522/0001-93 93.688.778/0001-16 

01.665.040/0001-15 05.990.582/0001-14 32.750.853/0001-37 00.350.028/0001-59 

01.688.254/0001-07 06.036.425/0001-37 32.798.266/0001-18 00.495.076/0001-35 

01.688.478/0001-19 06.126.950/0001-43 32.816.712/0001-70 03.341.891/0001-38 

01.733.788/0001-08 06.142.403/0001-51 32.855.173/0001-88 07.467.091/0001-19 
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01.738.130/0001-99 06.328.766/0001-86 00.938.194/0001-70 09.355.183/0001-32 

01.739.779/0001-24 06.988.624/0001-45 02.993.522/0001-67 10.393.542/0001-25 

01.791.633/0001-28 07.154.823/0001-10 05.784.275/0001-87 10.410.458/0001-72 

01.915.275/0001-18 07.415.644/0001-90 06.120.460/0001-30 11.975.294/0001-93 

01.925.400/0001-70 07.706.106/0001-54 07.414.657/0001-44 12.309.226/0001-58 

01.939.948/0001-70 07.761.873/0001-66 07.414.657/0001-44 12.726.175/0001-60 

01.964.999/0001-51 07.803.874/0001-26 07.554.008/0001-49 12.818.383/0001-99 

02.018.009/0001-55 08.886.850/0001-40 08.155.047/0001-36 13.712.301/0001-90 

02.053.711/0001-50 08.947.294/0001-75 08.422.341/0001-67 14.883.393/0001-33 

02.139.189/0001-23 08.954.234/0001-80 08.570.671/0001-08 03.760.615/0001-04 

02.157.426/0001-89 09.077.467/0001-04 08.586.611/0001-75 07.505.898/0001-07 

02.252.792/0001-17 09.136.597/0001-70 10.876.490/0001-48 08.239.461/0001-23 

02.314.051/0001-13 09.205.330/0001-98 12.354.741/0001-50 09.246.559/0001-70 

02.346.477/0001-59 09.216.779/0001-51 12.615.401/0001-35 09.911.334/0001-91 

02.468.103/0001-06 09.283.469/0001-50 13.984.472/0001-78 10.393.562/0001-04 

02.477.866/0001-13 09.341.861/0001-08 14.984.529/0001-00 10.790.273/0001-30 

02.625.777/0001-77 09.355.021/0001-02 15.607.492/0001-55 11.057.867/0001-08 

02.681.719/0001-60 09.633.052/0001-70 32.756.793/0001-60 11.418.026/0001-70 

02.812.264/0001-75 10.295.635/0001-17 01.733.720/0001-29 11.460.005/0001-13 

02.874.201/0001-43 10.489.396/0001-36 02.119.507/0001-94 11.730.703/0001-91 

02.875.150/0001-74 10.873.130/0001-92 03.308.873/0001-54 12.405.857/0001-70 

02.987.018/0001-54 11.041.139/0001-08 04.971.143/0001-00 12.631.257/0001-20 

03.015.541/0001-81 11.310.809/0001-36 07.445.744/0001-69 12.782.930/0001-23 

03.060.216/0001-30 11.642.291/0001-38 07.772.369/0001-61 12.857.483/0001-24 

03.101.747/0001-24 11.822.341/0001-69 08.574.984/0001-26 12.934.003/0001-81 

03.118.731/0001-24 11.863.350/0001-06 08.989.825/0001-92 13.425.304/0001-42 

03.207.308/0001-09 11.945.356/0001-14 09.046.062/0001-09 14.131.405/0001-73 

03.241.969/0001-42 11.966.047/0001-20 09.310.540/0001-46 14.149.712/0001-81 

03.293.789/0001-04 12.009.165/0001-03 09.661.197/0001-84 14.308.699/0001-66 

03.361.261/0001-25 12.022.952/0001-95 09.687.705/0001-01 14.943.629/0001-80 

03.389.763/0001-64 12.038.970/0001-65 11.673.577/0001-80 15.047.072/0001-61 

03.412.539/0001-46 12.067.268/0001-20 11.983.115/0001-60 32.867.491/0001-69 

03.414.958/0001-17 12.072.325/0001-69 13.204.491/0001-34 00.812.811/0001-97 

03.415.326/0001-78 12.524.003/0001-03 13.350.552/0001-71 04.354.223/0001-08 

03.423.527/0001-17 12.625.233/0001-69 14.417.197/0001-73 05.000.881/0001-64 

03.434.174/0001-50 12.781.359/0001-22 01.589.141/0001-54 08.194.263/0001-90 

03.442.317/0001-76 12.796.084/0001-09 01.643.392/0001-70 08.707.624/0001-55 

03.448.212/0001-24 12.886.109/0001-57 03.005.566/0001-02 08.745.130/0001-65 

03.492.583/0001-03 12.889.053/0001-94 04.226.389/0001-49 09.403.017/0001-64 

03.515.018/0001-14 13.008.246/0001-51 04.256.078/0001-22 09.512.825/0001-60 

03.600.318/0001-00 13.047.136/0001-07 04.764.392/0001-16 10.989.620/0001-59 

03.636.178/0001-11 13.083.581/0001-14 05.427.742/0001-11 11.119.843/0001-28 

03.670.582/0001-01 13.144.506/0001-16 05.917.051/0001-04 12.162.646/0001-54 

03.684.060/0001-69 13.144.514/0001-62 09.280.344/0001-76 12.441.668/0001-53 
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03.731.915/0001-65 13.176.326/0001-16 11.135.152/0001-18 12.506.243/0001-85 

03.734.709/0001-09 13.263.938/0001-46 13.219.892/0001-68 12.522.699/0001-39 

03.770.056/0001-13 13.528.058/0001-54 15.408.021/0001-18 12.523.685/0001-30 

03.778.433/0001-60 13.574.621/0001-20 16.221.889/0001-77 13.163.586/0001-57 

03.797.629/0001-00 13.574.856/0001-12 16.221.889/0001-77 13.371.023/0001-54 

03.828.748/0001-75 13.675.521/0001-90 32.798.902/0001-01 13.432.035/0001-41 

03.828.748/0001-75 14.172.387/0001-78 00.474.483/0001-66 13.590.677/0001-79 

03.828.923/0001-24 15.584.808/0001-30 00.815.962/0001-07 13.698.897/0001-10 

03.906.821/0001-80 15.608.904/0001-71 01.123.806/0001-30 13.784.110/0001-33 

03.926.973/0001-44 15.657.408/0001-08 02.631.264/0001-79 13.817.122/0001-17 

03.967.590/0001-14 15.657.408/0001-08 03.056.071/0001-02 13.957.222/0001-49 

03.991.089/0001-93 32.716.730/0001-80 04.283.100/0001-23 13.959.736/0001-33 

04.017.353/0001-55 32.730.590/0001-02 05.642.940/0001-06 14.038.535/0001-66 

04.046.208/0001-00 32.783.664/0001-60 06.237.245/0001-13 14.092.611/0001-11 

04.066.811/0001-46 32.800.732/0001-52 10.784.883/0001-21 14.232.046/0001-40 

04.090.312/0001-94 32.818.338/0001-41 11.184.692/0001-91 14.318.508/0001-47 

04.119.040/0001-08 32.877.086/0001-21 15.586.777/0001-57 15.023.263/0001-93 

04.214.147/0001-35 32.892.655/0001-08 01.087.797/0001-79 15.600.281/0001-90 

04.223.427/0001-00 73.866.576/0001-00 01.972.399/0001-35 86.740.610/0001-47 

04.234.322/0001-56 00.454.555/0001-03 02.696.472/0001-56 86.772.068/0001-04 

04.246.483/0001-60 01.243.130/0001-18 02.698.153/0001-80 02.709.518/0001-24 

04.256.522/0001-00 02.157.423/0001-45 02.821.799/0001-02 02.891.202/0001-04 

04.279.374/0001-49 02.573.842/0001-68 03.423.409/0001-09 03.573.796/0001-60 

04.295.114/0001-67 03.896.048/0001-18 05.413.654/0001-60 04.443.190/0001-72 

04.347.863/0001-90 03.901.930/0001-04 06.979.733/0001-04 04.522.006/0001-80 

04.370.523/0001-80 04.049.634/0001-90 07.459.952/0001-17 04.775.097/0001-65 

04.390.247/0001-12 04.141.251/0001-47 08.057.750/0001-01 05.031.907/0001-31 

04.398.191/0001-42 04.761.935/0001-41 10.279.352/0001-81 05.112.437/0001-30 

04.416.428/0001-70 05.093.054/0001-62 10.807.354/0001-04 05.666.964/0001-97 

04.420.854/0001-88 05.166.456/0001-40 11.270.182/0001-37 06.939.364/0001-18 

04.461.090/0001-79 05.230.525/0001-37 13.057.797/0001-05 07.271.684/0001-05 

04.469.629/0001-36 05.384.830/0001-83 00.336.055/0001-77 07.355.194/0001-97 

04.551.874/0001-98 05.921.201/0001-45 00.890.788/0001-59 08.044.966/0001-32 

04.563.718/0001-47 06.007.636/0001-41 00.943.016/0001-38 08.334.143/0001-41 

04.572.989/0001-69 06.089.762/0001-92 01.698.425/0001-89 08.898.853/0001-02 

04.603.109/0001-74 06.210.583/0001-61 01.994.280/0001-63 09.087.836/0001-40 

04.609.468/0001-39 06.697.355/0001-68 02.038.687/0001-80 09.271.321/0001-03 

04.637.262/0001-12 06.948.446/0001-29 02.403.172/0001-31 10.271.705/0001-05 

04.685.952/0001-47 08.157.959/0001-47 02.405.267/0001-94 10.415.061/0001-73 

04.721.698/0001-95 08.239.775/0001-26 02.422.552/0001-13 10.934.090/0001-41 

04.727.454/0001-10 08.290.381/0001-00 02.447.511/0001-81 11.125.643/0001-88 

04.731.837/0001-61 08.987.473/0001-36 02.556.669/0001-90 11.191.199/0001-07 

04.752.407/0001-26 09.079.908/0001-07 02.786.698/0001-48 11.573.232/0001-55 

04.814.123/0001-17 09.150.304/0001-00 02.833.866/0001-09 12.003.435/0001-79 

 



63 

 

Tabela 6 – CNPJ das empresas que compuseram a população do estudo (continuação) 

04.850.969/0001-02 09.253.381/0001-95 02.993.529/0001-89 12.109.022/0001-73 

04.895.077/0001-28 10.395.372/0001-18 03.311.427/0001-07 14.385.555/0001-03 

04.940.894/0001-50 10.566.201/0001-04 03.426.931/0001-44 14.743.872/0001-54 

04.951.284/0001-52 10.627.734/0001-59 03.755.265/0001-98 15.111.230/0001-03 

04.952.643/0001-96 11.098.184/0001-90 03.760.400/0001-93 32.855.579/0001-60 

04.959.142/0001-31 11.351.518/0001-96 03.765.374/0001-96 32.893.463/0001-16 

04.986.738/0001-20 11.399.978/0001-94 03.807.318/0001-77 74.167.289/0001-74 

05.011.552/0001-19 11.431.198/0001-84 03.816.342/0001-72 00.315.779/0001-34 

05.025.099/0001-08 11.490.037/0001-61 03.987.993/0001-25 09.441.476/0001-32 

05.068.331/0001-87 11.732.677/0001-30 04.731.288/0001-25 10.570.677/0001-19 

05.089.125/0001-53 12.058.375/0001-91 04.732.115/0001-21 10.571.948/0001-50 

05.108.674/0001-28 12.430.483/0001-43 04.740.274/0001-78 10.603.770/0001-82 

05.196.964/0001-70 13.086.681/0001-02 04.884.761/0001-04 10.635.884/0001-04 

05.279.167/0001-57 13.108.394/0001-48 04.885.709/0001-72 10.720.395/0001-50 

05.285.743/0001-79 13.576.977/0001-01 04.909.223/0001-27 10.779.527/0001-10 

05.286.674/0001-18 13.782.851/0001-85 04.919.337/0001-58 10.779.540/0001-79 

05.289.238/0001-00 14.361.292/0001-00 05.142.845/0001-35 10.848.086/0001-60 

05.297.465/0001-70 14.764.282/0001-08 05.336.559/0001-00 10.861.022/0001-08 

05.308.719/0001-08 15.175.601/0001-02 05.441.610/0001-44 11.846.528/0001-00 

05.325.897/0001-47 32.774.036/0001-19 05.521.777/0001-15 12.289.366/0001-01 

05.330.122/0001-60 32.889.990/0001-57 05.564.023/0001-42 12.488.914/0001-22 

05.347.319/0001-01 01.256.041/0001-06 05.675.113/0001-00 13.051.105/0001-11 

05.379.131/0001-45 02.003.453/0001-05 05.675.641/0001-60 13.127.203/0001-95 

05.379.787/0001-68 03.186.987/0001-79 05.771.933/0001-04 13.524.802/0001-42 

05.384.786/0001-01 04.446.185/0001-13 05.825.958/0001-35 14.927.237/0001-27 

05.388.845/0001-10 09.024.188/0001-82 05.935.066/0001-97 32.759.920/0001-84 

05.436.460/0001-80 10.641.003/0001-68 05.956.342/0001-01 32.843.765/0001-80 

05.453.508/0001-69 11.215.702/0001-09 05.956.965/0001-76 01.341.764/0001-03 

05.486.067/0001-00 11.218.947/0001-90 05.990.014/0001-13 02.346.867/0001-29 

05.492.698/0001-23 13.378.096/0001-78 06.027.897/0001-23 03.462.714/0001-00 

05.508.518/0001-54 32.887.184/0001-40 06.116.130/0001-70 03.744.474/0001-36 

05.623.064/0001-62 02.987.318/0001-33 06.261.680/0001-83 05.221.458/0001-94 

05.639.975/0001-88 03.604.289/0001-46 06.265.187/0001-31 05.419.050/0001-21 

05.645.390/0001-70 03.847.327/0001-91 06.344.315/0001-32 07.205.416/0001-95 

05.663.603/0001-97 03.934.504/0001-77 06.925.098/0001-74 12.660.413/0001-81 

05.666.998/0001-81 04.683.138/0001-93 06.999.133/0001-08 13.173.315/0001-82 

05.685.686/0001-15 04.889.350/0001-01 07.034.619/0001-66 13.530.168/0001-50 

05.736.730/0001-79 04.910.391/0001-32 07.050.006/0001-12 15.592.215/0001-16 

05.741.140/0001-34 05.545.730/0001-91 07.161.558/0001-06 32.736.977/0001-68 

05.748.741/0001-79 05.572.643/0001-23 07.192.567/0001-56 01.748.145/0001-38 

05.749.956/0001-04 05.938.145/0001-51 07.236.809/0001-66 03.332.930/0001-30 

05.768.468/0001-44 05.948.917/0001-36 07.289.212/0001-80 05.702.224/0001-69 

05.819.781/0001-64 05.975.132/0001-52 07.324.768/0001-60 05.856.381/0001-29 

05.887.904/0001-02 06.028.220/0001-00 07.488.328/0001-48 07.040.753/0001-70 
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05.916.997/0001-48 06.081.602/0001-05 07.497.590/0001-59 10.768.768/0001-63 

06.038.549/0001-51 06.087.623/0001-20 07.498.042/0001-43 11.826.233/0001-64 

06.056.594/0001-39 06.128.190/0001-03 07.612.140/0001-60 13.013.677/0001-06 

06.095.002/0001-98 06.284.461/0001-10 07.634.115/0001-87 14.333.703/0001-46 

06.140.474/0001-15 06.936.400/0001-90 07.695.964/0001-40 32.710.253/0001-45 

06.149.197/0001-01 07.009.365/0001-26 07.718.830/0001-06 32.890.915/0001-06 

06.172.626/0001-61 07.080.006/0001-65 07.760.744/0001-53 02.321.808/0001-04 

06.190.016/0001-90 07.105.222/0001-18 07.932.154/0001-60 02.620.529/0001-33 

06.203.736/0001-43 07.252.757/0001-11 08.190.436/0001-00 03.177.220/0001-83 

06.209.549/0001-77 07.270.711/0001-25 08.294.404/0001-47 04.715.271/0001-84 

06.719.891/0001-17 07.350.426/0001-14 08.384.456/0001-04 04.744.956/0001-59 

06.910.882/0001-09 07.390.217/0001-02 08.474.456/0001-03 04.922.361/0001-46 

06.967.721/0001-51 07.427.284/0001-46 08.474.572/0001-14 04.923.649/0001-35 

06.973.858/0001-19 07.442.966/0001-28 08.474.572/0001-14 07.208.847/0001-05 

06.991.255/0001-40 07.454.964/0001-59 08.519.249/0001-10 07.264.004/0001-26 

06.991.255/0001-40 07.506.211/0001-40 08.527.241/0001-03 07.641.864/0001-31 

06.997.453/0001-10 07.525.146/0001-08 08.598.133/0001-13 07.648.283/0001-21 

07.008.652/0001-11 07.575.655/0001-37 08.621.860/0001-54 08.073.346/0001-21 

07.026.191/0001-00 07.930.587/0001-87 08.668.969/0001-47 08.757.810/0001-07 

07.068.129/0001-80 07.972.742/0001-28 08.723.726/0001-64 08.998.077/0001-04 

07.149.754/0001-57 08.003.877/0001-48 08.853.063/0001-00 09.177.228/0001-26 

07.157.278/0001-16 08.160.237/0001-41 08.979.929/0001-16 09.185.113/0001-83 

07.157.517/0001-38 08.160.250/0001-09 08.992.639/0001-02 09.471.526/0001-24 

07.161.619/0001-27 08.164.459/0001-32 09.063.838/0001-07 09.556.966/0001-84 

07.169.416/0001-87 08.251.030/0001-82 09.116.568/0001-47 10.385.900/0001-58 

07.181.455/0001-08 08.365.757/0001-90 09.133.100/0001-60 10.904.130/0001-02 

07.184.251/0001-12 08.365.759/0001-80 09.164.529/0001-15 12.709.561/0001-43 

07.250.119/0001-61 08.661.823/0001-70 09.285.791/0001-18 13.080.676/0001-84 

07.258.819/0001-00 08.676.467/0001-68 09.351.329/0001-71 32.799.173/0001-08 

07.259.019/0001-04 08.723.723/0001-20 09.402.540/0001-76 00.809.543/0001-54 

07.262.912/0001-80 08.750.966/0001-58 09.467.207/0001-45 01.696.493/0001-09 

07.268.812/0001-61 08.791.133/0001-35 09.479.927/0001-20 01.791.377/0001-79 

07.271.121/0001-17 08.791.138/0001-68 09.580.665/0001-96 02.689.893/0001-50 

07.277.539/0001-31 08.855.618/0001-45 09.623.437/0001-56 03.492.590/0001-05 

07.278.145/0001-06 08.984.272/0001-85 10.319.279/0001-24 03.772.781/0001-20 

07.298.506/0001-78 09.140.389/0001-45 10.468.926/0001-60 04.256.463/0001-70 

07.326.134/0001-46 09.154.372/0001-47 10.517.013/0001-96 04.496.259/0001-26 

07.326.711/0001-08 09.201.814/0001-69 10.573.411/0001-20 05.588.257/0001-20 

07.326.716/0001-22 09.238.649/0001-10 10.652.187/0001-61 05.658.249/0001-02 

07.353.056/0001-79 09.305.784/0001-30 10.652.357/0001-08 05.786.381/0001-08 

07.359.822/0001-02 09.388.319/0001-00 10.753.548/0001-66 06.915.506/0001-07 

07.372.714/0001-70 09.410.889/0001-50 10.782.517/0001-33 07.403.867/0001-37 

07.373.451/0001-13 09.417.459/0001-60 10.811.817/0001-01 07.534.526/0001-09 

07.392.417/0001-96 09.460.011/0001-29 10.894.949/0001-36 07.751.058/0001-16 
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07.426.461/0001-70 09.488.761/0001-09 10.897.069/0001-13 07.778.049/0001-19 

07.541.019/0001-94 09.654.527/0001-04 10.989.611/0001-68 08.568.458/0001-53 

07.546.842/0001-92 10.158.674/0001-72 11.050.414/0001-41 08.620.679/0001-23 

07.559.489/0001-85 10.227.316/0001-74 11.219.436/0001-92 09.061.246/0001-48 

07.567.722/0001-71 10.262.584/0001-27 11.276.126/0001-00 09.067.376/0001-98 

07.568.945/0001-53 10.280.480/0001-45 11.479.188/0001-19 09.177.162/0001-74 

07.635.119/0001-80 10.319.703/0001-30 11.499.615/0001-20 09.237.341/0001-50 

07.689.702/0001-73 10.364.907/0001-93 11.513.811/0001-02 09.568.159/0001-81 

07.737.340/0001-49 10.373.997/0001-89 11.547.187/0001-64 09.600.951/0001-76 

07.737.546/0001-79 10.443.748/0001-12 11.567.184/0001-92 09.607.426/0001-82 

07.743.613/0001-68 10.500.308/0001-50 11.613.195/0001-61 10.237.270/0001-74 

07.750.491/0001-37 10.515.478/0001-08 11.667.139/0001-00 10.268.186/0001-18 

07.785.544/0001-55 10.569.785/0001-71 11.801.449/0001-75 10.341.437/0001-42 

07.795.770/0001-17 10.572.515/0001-10 11.861.089/0001-05 10.435.559/0001-06 

07.827.166/0001-25 10.576.047/0001-51 11.907.940/0001-85 10.507.678/0001-19 

07.829.540/0001-21 10.616.862/0001-05 12.009.174/0001-02 10.691.716/0001-36 

07.844.471/0001-25 10.650.693/0001-11 12.218.322/0001-90 10.868.466/0001-67 

07.862.946/0001-06 10.677.096/0001-80 12.237.136/0001-07 11.140.036/0001-97 

07.898.400/0001-05 10.706.863/0001-32 12.246.793/0001-02 11.327.185/0001-60 

07.908.836/0001-38 10.759.989/0001-75 12.281.660/0001-77 11.431.205/0001-48 

07.940.734/0001-08 10.779.527/0001-10 12.294.668/0001-78 11.819.223/0001-00 

07.960.884/0001-75 10.918.721/0001-39 12.306.580/0001-29 11.964.142/0001-95 

08.049.401/0001-48 10.938.226/0001-91 12.313.681/0001-27 12.064.415/0001-08 

08.051.990/0001-07 10.938.226/0001-91 12.504.820/0001-08 12.222.732/0001-05 

08.076.695/0001-05 10.967.193/0001-08 12.504.990/0001-84 12.415.804/0001-30 

08.149.846/0001-08 10.967.193/0001-08 12.512.255/0001-12 12.469.370/0001-51 

08.151.283/0001-84 11.040.707/0001-48 12.780.971/0001-80 12.772.684/0001-29 

08.203.155/0001-37 11.159.740/0001-91 12.818.625/0001-44 13.014.144/0001-49 

08.211.570/0001-32 11.216.030/0001-56 12.848.721/0001-35 13.190.810/0001-08 

08.222.446/0001-72 11.323.115/0001-33 13.034.657/0001-11 13.304.684/0001-67 

08.242.821/0001-46 11.328.141/0001-54 13.104.351/0001-94 13.357.868/0001-95 

08.246.896/0001-03 11.391.509/0001-29 13.106.059/0001-00 14.046.956/0001-39 

08.280.912/0001-76 11.405.631/0001-07 13.119.094/0001-64 14.803.239/0001-04 

08.286.901/0001-01 11.482.103/0001-51 13.121.399/0001-00 14.899.810/0001-36 

08.328.914/0001-98 11.568.864/0001-20 13.151.803/0001-99 15.122.997/0001-20 

08.352.394/0001-59 11.568.901/0001-09 13.155.791/0001-70 16.217.606/0001-13 

08.356.202/0001-82 11.707.564/0001-85 13.164.539/0001-28 16.221.715/0001-04 

08.369.243/0001-03 11.732.519/0001-80 13.171.459/0001-08 16.225.161/0001-13 

08.503.297/0001-10 11.745.169/0001-97 13.181.102/0001-00 32.722.134/0001-02 

08.541.167/0001-71 11.770.296/0001-46 13.247.960/0001-00 86.808.243/0001-76 

08.554.120/0001-42 11.898.404/0001-60 13.256.920/0001-17 00.597.711/0001-95 

08.587.840/0001-04 11.952.376/0001-12 13.258.398/0001-02 06.096.992/0001-89 

08.613.388/0001-08 11.977.991/0001-83 13.345.264/0001-29 07.140.230/0001-03 

08.621.297/0001-14 12.034.226/0001-92 13.363.726/0001-30 09.213.316/0001-36 
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08.623.079/0001-19 12.068.022/0001-72 13.423.567/0001-12 09.256.010/0001-67 

08.632.020/0001-97 12.068.130/0001-45 13.807.429/0001-37 09.354.869/0001-09 

08.649.353/0001-29 12.100.949/0001-42 13.857.536/0001-70 10.271.312/0001-93 

08.666.591/0001-42 12.269.810/0001-27 13.863.818/0001-80 10.368.556/0001-99 

08.729.492/0001-62 12.330.055/0001-49 13.935.093/0001-98 10.639.817/0001-68 

08.732.258/0001-94 12.447.411/0001-09 14.131.515/0001-35 11.902.916/0001-53 

08.733.885/0001-40 12.480.022/0001-85 14.281.136/0001-21 13.735.680/0001-33 

08.768.725/0001-36 12.540.920/0001-81 15.094.846/0001-05 14.837.669/0001-47 

08.809.379/0001-97 12.639.368/0001-83 15.159.352/0001-61 15.137.100/0001-31 

08.838.996/0001-10 12.654.138/0001-93 15.608.243/0001-84 97.544.096/0001-90 

08.841.946/0001-92 12.687.495/0001-58 16.221.046/0001-70 02.546.309/0001-07 

08.872.060/0001-06 12.858.640/0001-16 32.703.555/0001-96 03.346.761/0001-98 

08.894.789/0001-83 12.867.220/0001-04 32.704.892/0001-06 06.948.135/0001-60 

08.921.525/0001-71 12.901.451/0001-89 32.719.569/0001-06 08.143.718/0001-49 

08.955.099/0001-97 13.006.218/0001-03 32.720.260/0001-28 08.924.189/0001-10 

08.988.346/0001-51 13.046.266/0001-17 32.733.966/0001-24 09.116.783/0001-48 

08.999.646/0001-36 13.151.193/0001-23 32.760.860/0001-10 09.377.872/0001-48 

09.013.967/0001-82 13.226.731/0001-00 32.782.880/0001-91 09.484.483/0001-11 

09.019.716/0001-05 13.328.289/0001-14 32.815.854/0001-12 09.543.769/0001-20 

09.052.284/0001-34 13.409.861/0001-70 32.853.111/0001-37 10.445.324/0001-97 

09.073.833/0001-57 13.411.113/0001-21 32.854.614/0001-27 10.818.982/0001-87 

09.083.602/0001-24 13.518.836/0001-24 32.877.078/0001-85 10.850.828/0001-92 

09.143.133/0001-91 13.683.751/0001-00 32.888.828/0001-14 10.894.826/0001-03 

09.146.266/0001-11 13.783.599/0001-29 86.916.715/0001-04 10.992.233/0001-71 

09.163.942/0001-65 13.801.997/0001-20 00.609.299/0001-86 11.036.251/0001-42 

09.167.660/0001-36 14.602.371/0001-58 00.659.295/0001-02 11.159.105/0001-04 

09.167.737/0001-78 14.710.171/0001-19 00.091.286/0001-68 11.408.398/0001-16 

09.188.105/0001-90 14.828.528/0001-68 00.266.165/0001-00 11.911.637/0001-56 

09.197.910/0001-80 15.283.571/0001-58 00.523.644/0001-64 11.956.413/0001-60 

09.243.893/0001-70 32.754.483/0001-06 00.914.859/0001-06 12.101.456/0001-27 

09.249.940/0001-93 32.829.830/0001-12 01.000.962/0001-03 12.399.641/0001-40 

09.258.560/0001-15 97.526.870/0001-30 01.111.507/0001-85 12.940.186/0001-48 

09.287.071/0001-91 03.984.570/0001-51 01.174.265/0001-79 13.721.037/0001-50 

09.305.041/0001-60 06.272.448/0001-40 01.437.958/0001-07 13.982.407/0001-03 

09.317.989/0001-36 08.630.300/0001-66 01.657.612/0001-14 13.998.764/0001-60 

09.371.062/0001-84 11.879.536/0001-45 01.683.662/0001-76 14.045.357/0001-09 

09.375.159/0001-65 11.951.727/0001-70 01.813.345/0001-27 14.130.552/0001-29 

09.375.431/0001-07 12.730.329/0001-97 01.817.718/0001-38 14.229.867/0001-28 

09.387.686/0001-90 12.838.552/0001-52 01.959.173/0001-02 14.335.029/0001-39 

09.419.236/0001-31 13.039.497/0001-01 01.997.453/0001-05 14.678.752/0001-10 

09.451.609/0001-51 13.155.487/0001-23 02.056.610/0001-32 14.748.698/0001-32 

09.472.975/0001-97 13.916.791/0001-46 02.357.282/0001-04 14.793.993/0001-00 

09.474.417/0001-60 14.933.078/0001-73 02.441.465/0001-03 15.125.883/0001-33 

09.490.413/0001-76 15.585.763/0001-19 02.472.707/0001-26 00.962.975/0001-09 
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09.497.417/0001-86 15.596.182/0001-82 02.621.686/0001-63 01.546.777/0001-19 

09.507.636/0001-07 03.131.351/0001-20 02.743.500/0001-49 01.588.447/0001-96 

09.522.594/0001-75 03.159.297/0001-20 02.750.043/0001-10 03.783.956/0001-03 

09.524.432/0001-76 03.359.885/0001-08 02.774.169/0001-24 04.357.478/0001-24 

09.553.806/0001-81 03.542.896/0001-29 02.806.022/0001-79 09.477.259/0001-00 

09.584.794/0001-52 03.936.104/0001-09 02.911.424/0001-33 11.185.389/0001-03 

09.601.157/0001-47 07.555.278/0001-74 02.940.290/0001-89 11.501.096/0001-98 

09.607.505/0001-93 12.185.787/0001-92 02.960.585/0001-17 11.802.844/0001-72 

09.611.342/0001-12 12.185.840/0001-55 03.059.241/0001-02 12.820.847/0001-00 

09.611.584/0001-06 12.877.330/0001-49 03.134.810/0001-29 12.993.412/0001-59 

09.661.511/0001-29 13.008.396/0001-65 03.147.044/0001-37 13.170.972/0001-76 

10.192.625/0001-56 03.224.754/0001-13 03.159.299/0001-10 32.829.491/0001-74 

10.275.430/0001-70 05.039.974/0001-00 03.285.453/0001-08 32.893.679/0001-81 

10.311.972/0001-50 05.362.832/0001-71 03.459.934/0001-84 00.294.292/0001-12 

10.321.474/0001-99 09.566.230/0001-97 03.465.388/0001-94 01.583.217/0001-34 

10.352.747/0001-62 10.744.505/0001-14 03.477.984/0001-94 04.491.182/0001-00 

10.392.478/0001-68 11.527.047/0001-24 03.482.260/0001-39 05.257.523/0001-31 

10.395.541/0001-10 13.151.949/0001-34 03.494.683/0001-79 05.908.735/0001-31 

10.408.077/0001-59 14.296.723/0001-94 03.523.472/0001-17 07.486.878/0001-28 

10.420.781/0001-27 14.315.118/0001-13 03.557.502/0001-06 07.868.314/0001-50 

10.446.504/0001-93 32.810.327/0001-15 03.786.471/0001-65 09.196.716/0001-80 

10.446.535/0001-44 32.859.043/0001-13 03.935.179/0001-67 09.656.863/0001-96 

10.487.367/0001-35 32.863.755/0001-06 03.963.377/0001-34 10.328.046/0001-98 

10.490.002/0001-60 02.544.162/0001-16 03.989.412/0001-94 11.004.340/0001-07 

10.500.032/0001-00 03.312.414/0001-44 04.077.337/0001-58 11.531.867/0001-90 

10.502.802/0001-53 03.578.891/0001-56 04.794.397/0001-91 11.567.196/0001-17 

10.505.842/0001-59 04.001.564/0001-08 04.860.009/0001-23 11.719.388/0001-00 

10.544.538/0001-10 04.667.569/0001-66 05.353.371/0001-70 12.085.782/0001-98 

10.546.622/0001-73 05.308.869/0001-11 05.426.379/0001-10 12.667.412/0001-69 

10.550.923/0001-70 05.335.921/0001-29 05.485.431/0001-09 12.876.391/0001-91 

10.580.987/0001-14 07.426.144/0001-53 05.675.802/0001-15 13.476.944/0001-81 

10.583.038/0001-98 08.928.272/0001-68 05.763.697/0001-76 13.710.803/0001-81 

10.588.980/0001-49 11.137.647/0001-86 05.926.780/0001-19 14.711.848/0001-33 

10.609.332/0001-21 01.334.246/0001-62 05.981.609/0001-02 32.754.897/0001-35 

10.630.635/0001-26 01.785.491/0001-96 06.110.147/0001-10 32.782.500/0001-19 

10.646.714/0001-25 02.489.991/0001-43 07.230.441/0001-29 32.821.373/0001-10 

10.739.545/0001-78 02.966.271/0001-21 07.370.726/0001-65 32.893.513/0001-65 

10.739.933/0001-59 03.822.206/0001-95 07.542.308/0001-08 00.146.504/0001-14 

10.761.082/0001-40 04.347.828/0001-71 07.609.178/0001-83 03.941.460/0001-02 

10.814.496/0001-90 04.464.215/0001-14 07.966.505/0001-54 04.413.968/0001-09 

10.825.465/0001-35 05.106.825/0001-09 08.228.184/0001-53 05.694.119/0001-25 

10.842.629/0001-32 05.314.291/0001-06 08.353.994/0001-31 07.763.612/0001-85 

10.858.400/0001-96 06.985.491/0001-53 09.130.770/0001-23 12.608.697/0001-67 

10.879.242/0001-50 07.091.997/0001-81 10.722.566/0001-80 13.355.854/0001-32 

 



68 

 

Tabela 6 – CNPJ das empresas que compuseram a população do estudo (continuação) 

10.879.242/0001-50 07.346.470/0001-50 10.754.013/0001-00 13.713.389/0001-64 

10.900.236/0001-38 08.029.420/0001-02 11.335.649/0001-80 15.596.778/0001-82 

10.921.185/0001-20 08.215.661/0001-46 11.872.928/0001-82 10.928.621/0001-93 

Fonte: FIES (2012) 


