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RESUMO 

 

O escopo do presente estudo foi verificar se, na ótica da população, a marca da Polícia Militar 

de Minas Gerais (PMMG) é bem-sucedida nos municípios-sede das Unidades de Execução 

Operacional (UEOp) da 13ª Região da Polícia Militar (RPM), além disso, examinar a estatura 

da marca da PMMG nestes municípios, observar a vitalidade e reunir elementos para uma 

metodologia de avaliação da marca relativos à atividade-fim da organização para que seja 

usada nas atividades de comunicação organizacional. Para tanto, utilizou-se do método 

hipotético-dedutivo. Empregaram-se, como procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica e 

o estudo de campo, por meio de questionários destinados aos públicos internos e externos dos 

municípios de Barbacena, Conselheiro Lafaiete e São João Del Rey. Conclui-se que a marca 

da PMMG é valorizada nessas cidades, mas pode ser ainda mais fortalecida. 

 

Palavras-chave: PMMG, População, Marca, Estatura, Vitalidade 

 

 



ABSTRACT  

 

The scope of this study was to verify whether, in terms of population, the mark of the PMMG 

succeeds in the municipalities of seat-thirteen UEOp RPM, as well as examine the PMMG 

brand stature in these municipalities, observe the vitality of the brand and gather for a 

methodology of evaluation elements of the mark on the business of the Organization, to use in 

organizational communication activities. To this end, we used the hypothetic-deductive. 

Employed as technical procedures, the bibliographic search and the field study, through 

questionnaires for internal and external audiences of the municipalities of Barbacena, 

Conselheiro Lafaiete and São João Del Rey. It is concluded that the mark of the PMMG is 

valued, but can be further strengthened. 

 

Key words: PMMG, Population, Brand, Stature, Vitality 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O intento de observar as influências exercidas pela atividade policial-militar, 

individualizada, na melhoria da imagem da instituição perpassa terrenos por vezes não 

explorados, ao menos em tese, pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Não 

há dúvidas de que a imagem da Polícia Militar no social - e porque não dizer da segurança da 

sociedade - é fruto das ações policiais.  

 

 A ação do policial-militar, coadjuvante na construção da credibilidade institucional 

favorece a melhoria da imagem da instituição. Para isso, é importante a reaproximação do 

relacionamento do policial com o cidadão. Assim, a transparência das ações policiais militares 

legitima a interação desse profissional com a comunidade.  

 

 Além disso é preciso rever a função policial e das expectativas do público, em relação 

às mudanças no relacionamento entre a polícia e o cidadão, às alterações no ambiente de 

trabalho das instituições policiais, entre outros. 

 

 Por outro lado, a redefinição da importância das perspectivas do público diz respeito à 

necessidade de reduzir a sensação subjetiva de medo dos membros das comunidades para com 

os policiais, papel tão relevante quanto a função policial propriamente dita. Nesse contexto, o 

realce sobre o incremento da relação entre a Polícia Militar e a comunidade desloca-se para a 

centralidade dos objetivos da organização.  

 

 Neste estudo, abordar-se-á a interface das relações do policial-militar com a 

comunidade, verificando como funciona essa interação, se existe distanciamento, indiferença, 

desconfiança entre ambos e as razões dessa conjuntura, além de se analisar como está a 

imagem da PMMG para a população das cidades sedes de Unidade de Execução Operacional 

(UEOp) da 13ª Região de Polícia Militar (13ª RPM).  

 

 O conceito de serviço no qual está inserido o policial-militar como agente de relações 

públicas deve ser entendido como um processo de mudança de mentalidade e atitudes, a ser 

alcançada. O objetivo é adequar os serviços produzidos na atualidade, pelo público interno, às 
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necessidades de qualidade e desempenho que a organização planeja atingir para satisfazer 

seus usuários, o público externo. 

 

 Não obstante, para que uma organização tenha a qualidade de serviços como um fator 

de diferenciação estratégica, torna-se necessário que seus componentes tenham conhecimento 

acerca de como prestar o melhor serviço, habilidades para executar as tarefas e desenvolver 

uma atitude positiva em relação à forma de realizá-las.  

 

É na figura do policial-militar que se formam o conceito e a imagem de toda 

Corporação. A imagem da organização é conquistada nas ruas, por intermédio de um bom 

desempenho, em resposta aos anseios da comunidade, bem como aos crimes mais divulgados 

ou de maior comoção social.  

 

 O relacionamento dos policiais militares com a comunidade, bem como a percepção 

desta com a PMMG, foram um dos fatores preponderantes para a escolha do tema em estudo. 

Embasado neste contexto, busca-se a resposta para a realização do estudo. Foi ao enfocar a 

visão da corporação da comunidade para dentro da PMMG, que houve a captação de novas 

percepções, outras maneiras de se pensar e formas de se fazer as coisas. 

 

  Esse trabalho baseia-se em um modelo para o desenvolvimento da qualidade da 

Corporação e que essas mudanças ocorridas por meio da melhoria da qualidade possam ser 

desencadeadas de uma forma simples e sem sobressaltos para a organização. 

 

 Nessa pesquisa considerou-se, primeiramente, como a ação policial pode ser legítima 

ou não perante uma comunidade. Essa legitimidade, em um estado de direito, passa pelo 

campo da legalidade, da razoabilidade, da ética, da moralidade, da finalidade, da aceitação da 

comunidade, do bem coletivo entre outros, quando então poderá ser reconhecida ou não pela 

população que vivencia essa ação policial.  

 

 Mesmo que uma ação policial militar seja totalmente legal, e que o cidadão reconheça 

a supremacia do bem coletivo em prejuízo do particular, é necessário que ela perpasse outras 

barreiras a fim de que seja aceita pela comunidade.  
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 Gerir a imagem da Corporação atrelada à ação policial-militar é verificar o nível com 

que a comunidade reconhece e aprova o referido trabalho. Cada fato ocorrido que envolve a 

PMMG é fator de avaliação. Muitas outras variáveis entrarão em ação como a força da mídia 

e da imprensa, bem como o investimento institucional em marketing. Esse estudo tende a 

encontrar um vínculo entre a melhoria da imagem institucional como função da ação policial-

militar.  

 

 Na verdade, a institucionalização da qualidade – eficiência e eficácia – da atividade 

policial-militar indubitavelmente encontrar-se-á ante a satisfação do cidadão com o serviço 

prestado.  

 

 A ação do policial militar, é que influencia a melhoria da imagem da instituição. 

Sendo assim, tem que reconquistar a comunidade que pode estar receosa por tantas ações 

policiais militares, sem sucesso. A transparência e divulgação das ações e serviços policiais 

são causas fundamentais da legitimidade, influenciando, diretamente na melhoria da imagem 

institucional.  

  

 Qualquer esforço das relações públicas deve ser baseado na melhoria do serviço, e o 

padrão a ser alcançado. Este deve vir acompanhado com a devida dedicação e o 

correspondente zelo para que a imagem pública seja bem estabelecida, pois ela deverá ser o 

resultado da real capacidade de trabalho da Corporação. 

 

 A aprovação dos cidadãos está vinculada com a forma de como ele enxerga o serviço 

prestado pelo policial-militar. Ele é o maior veículo de divulgação da PMMG e reflete a exata 

eficiência e finalidade da organização. Portanto, compete à Corporação, como entidade de 

prestação de serviços, primar pelo atendimento ao público, capacitando seus componentes 

para perseguirem os objetivos da Instituição, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços 

e à satisfação dos cidadãos. 

 

 Desse modo, esse estudo tem, por objetivo geral verificar se, por meio da visão da 

população a marca da PMMG é bem-sucedida nos municípios-sede de UEOp da 13ª RPM e 

possui como objetivos específicos examinar a estatura da marca da PMMG nos municípios-

sede de UEOp da 13ª RPM; observar a vitalidade dessa marca nos municípios-sede da 
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referida região e reunir elementos para uma metodologia de avaliação da marca relativa à 

atividade-fim da organização para utilização nas atividades de comunicação organizacional. 

 

 A verificação da estatura e da vitalidade da marca de uma organização é fundamental 

para que se perceba sua eficácia satisfatória, ou seja, que sejam avaliadas com no mínimo 

75% de concordância pela média dos respondentes da pesquisa, pois, de acordo com Kotler 

(2000), marcas organizacionais bem-sucedidas são aquelas que apresentam estatura e 

vitalidade. Esse patamar foi definido a partir do critério utilizado por Reis (2009a) para apurar 

o significado do índice de concordância do público pesquisado em pesquisa de percepção que 

dizia respeito à PMMG. 

 

 Na PMMG desde o Plano Estratégico 2004-2007 (MINAS GERAIS, 2003), existe 

uma preocupação crescente com a questão da Imagem e Identidade Organizacional. Foi 

elaborado, na esteira dessa preocupação, um manual sobre as atividades de comunicação 

organizacional. Entretanto não previa, ainda, uma especificação conceitual que permita a 

avaliação da eficácia da marca da PMMG. 

 

 De acordo com Kotler (2000), marcas bem-sucedidas têm duas qualidades: vitalidade 

e estatura da marca, representativas de como ela está na mente do “consumidor”, sendo isso 

relevante para sua necessidade, bem como o seu custo e familiaridade no mercado-alvo da 

organização. 

 

 O instrumento que disciplina o uso da logomarca e das faixas heráldicas da Polícia 

Militar é a Instrução Nº 003/01-CG de 04 de outubro de 2001, que é apresentada na íntegra no 

anexo 3. 

 

 Esse trabalho apresenta-se como inédito, pois não foram localizados no levantamento 

preliminar dessa pesquisa, estudos que pudessem embasar os dados a serem encontrados. 

 

 A pergunta norteadora do estudo foi no sentido de investigar se era interna e 

externamente coincidente a percepção sobre a estatura e a vitalidade da marca da PMMG, nos 

municípios-sede de Batalhões da 13ª RPM. Para tentar responder esse questionamento, 
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delineou-se como hipótese que não é coincidente a referida percepção, nos municípios-sede 

de UEOp da 13ª RPM. 

 

 O referencial teórico dessa pesquisa foi baseado principalmente em Aaker (1991; 

1996; 2002; 2007), Churchill e Peter (2000), Cobra (2009), Keller (1993; 1998; 2006), Kotler 

(2000; 2006, 2007, 2008) e Louro (2000), entre outros. Foram eleitos estes autores pela 

coerência conceitual acerca do tema estudado. 

 

 Devido à complexidade do assunto em questão, não foi seguida qualquer posição 

teórica na busca pela resposta à principal indagação do trabalho procurando-se expor o tema 

de forma simples. Com o desenvolvimento da pesquisa, pretendeu-se oferecer subsídios para 

o Comando da PMMG a fim de os setores e órgãos envolvidos no processo terem uma 

dimensão da realidade pesquisada e vivida, podendo tomar providências necessárias para 

dirimir os problemas apresentados. 

 

 Diante da necessidade de sistematização do assunto, esse trabalho está dividido em 

seis seções. O conceito, progresso e o sucesso da marca são contextualizados na segunda 

seção. A terceira seção traz a caracterização dos municípios-sede de UEOp da 13ª RPM, quais 

sejam, Barbacena, Conselheiro Lafaiete e São João Del Rey. A metodologia aplicada no 

desenvolvimento do estudo é apresentada na quarta seção, enquanto a quinta é destinada à 

interpretação e análise dos dados coletados nas pesquisas de campo. A sexta seção traz as 

conclusões do estudo e, ao final, são apresentadas as referências utilizadas na elaboração do 

estudo, os apêndices e anexos. 

 



17 

 

2 SUCESSO DA MARCA 

 

2.1 Conceito de marca e seu progresso 

 

 A história da marca está ligada ao ato físico de marcar, por incisão ou pressão, sobre 

uma superfície como pedra, barro ou pele de animais (COSTA, 2004). O termo brand, marca 

em inglês, tem sua origem no nórdico antigo brandr, que significa queimar devido ao fato de 

proprietários de gado marcarem com fogo seus animais, como é feito ainda nos dias de hoje. 

Não é possível designar uma data precisa que identifique o início do uso de marcas, mas 

segundo Keller e Machado (2006), foram encontradas marcas em porcelanas chinesas, jarros 

de cerâmica gregos e romanos e mercadorias indianas datadas de 1.300 a.C. A finalidade de 

tal marcação era a de identificar o objeto de acordo com o seu proprietário, ou seja, deixar um 

sinal no objeto que o remetesse ao seu dono. 

 

 Na Idade Média surge o comércio, por meio da reunião em um mesmo local de 

diversos produtores que passam a oferecer seus produtos permitindo a comparação entre eles. 

Os produtos, de diferentes características e qualidades, começaram a ficar disponíveis para os 

compradores/consumidores em um mercado comum. O comércio entre os feudos começou a 

se desenvolver e a marca passou a ter a função de garantir o controle da qualidade e da 

quantidade da produção. Nesse período, aos símbolos juntaram-se os nomes dos fabricantes 

não só para o controle de produção, mas, também, como forma de proteger a boa qualidade 

evitando fraudes e informando ao consumidor a procedência do produto. 

 

 As questões de proteção e de registro das marcas progrediram para uma discussão 

sobre legislação de proteção, resultando na promulgação da Lei Federal de Marcas de 

Comércio nos Estados Unidos (1870) e da Lei de Proteção de Marcas na Alemanha (1874) 

(PINHO, 1996, p.12).  

 

 Indiscutível a importância da criação de um sistema de marcas e patentes, no correr 

dos séculos, como instrumento capaz de proteger atos de invenção e de fomentar a 

criatividade do espírito, de acordo com as necessidades e exigências do homem em sociedade. 

Por entre as searas da técnica e da estética, fez-se imperativa a criação de um sistema jurídico 

capaz de proteger as invenções e os sinais comerciais distintivos e de assegurar os direitos do 
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autor contra usurpações e práticas de concorrência desleal, com o fito evidente de 

salvaguardar e estimular as manifestações do intelecto humano e, de instigar a prosperidade 

econômica, social e cultural subjacentes à evolução do conhecimento e ao domínio de novas 

técnicas. 

 

 O Brasil, a despeito do que se possa imaginar, face ao seu demorado desenvolvimento 

industrial, foi um dos primeiros países do mundo a adotar, em sua ordenança jurídica, um 

sistema de salvaguarda às invenções, mediante concessão de privilégios e de prerrogativas aos 

inventores. Já em 1809, mediante Alvará, foram adotadas algumas medidas com o intuito de 

promover o desenvolvimento industrial da até então colônia lusitana na América. Dentre estas 

medidas, vale citar, a criação de um sistema jurídico de concessão de privilégios (patentes) 

aos inventores e introdutores de novas máquinas em nosso País, aos quais ficaria assegurada, 

por catorze anos, a prerrogativa de exploração exclusiva de seu engendro. Desta forma é que 

restava criado o sistema de proteção às invenções e melhoramentos no Brasil, diga-se por 

oportuno, quarto país no mundo a fazê-lo. 

 

 No Brasil, a lei de proteção das marcas foi aprovada em 1875, como lei nº 2.682, e 

protegia o fabricante do produto ou seu vendedor e a marca utilizada, para se diferenciar da 

concorrência, podia usar de forma distintiva emblemas, selos, carimbos, relevos, invólucros 

(PINHO, 1996). 

 

A lei protegia apenas o fabricante do produto ou seu vendedor e com a 
marca podiam ser assinaladas as mercadorias entregues ao comércio. A 
marca utilizada pelos comerciantes e industriais para assinalar seus produtos 
e diferenciá-los de artigos de outra procedência podia consistir do nome da 
firma ou razão social da empresa; no nome do fabricante revestido de forma 
distintiva, e ainda em quaisquer outras denominações, emblemas, selos, 
sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda a espécie, que pudessem 
distinguir os produtos da fábrica ou os objetos do comércio (DOMINGUES, 
1984, p.48). 

 

 Prodigiosamente, no Brasil, vários outros decretos e leis se seguiram a estes, 

delineando os contornos do núcleo normativo protetivo ao que hoje se designa por 

Propriedade Intelectual. Hodiernamente, encontra-se a matéria regulada pela Lei n. 9.279, de 

14.05.1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), e por diversos tratados internacionais dos 

quais o Brasil se faz signatário. O núcleo protetivo da Propriedade Intelectual abrange tanto os 
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bens tutelados pela LPI (marcas de serviços e produtos, patentes de invenção, nome 

empresarial etc.) como os direitos do autor. 

 

 Quatro são os bens integrantes da Propriedade Industrial, a saber, invenção, modelo de 

utilidade, desenho industrial e marca de produto ou serviço. As marcas são os sinais 

distintivos de empresa1, visualmente perceptíveis, designativos de procedência e qualidade de 

produto, mercadoria ou serviço. Em verdade, o que confere tais designativos ao produto não é 

a marca, mas as qualidades do produto ou serviço conhecidas pelo grande público, mediante 

publicidade e consumo. O que se protege, em Direito Industrial, não é a marca considerada 

em si mesma, enquanto direito imaterial exclusivo de seu titular, mas o uso e a aplicação da 

marca para a distinção de determinados serviços e mercadorias de outros oferecidos no 

mercado. O registro da marca não é tanto quanto basta para a total proteção da mesma no 

mercado; para que tal proteção se efetive, necessário se faz que a marca seja usada por seu 

titular, dentro do prazo de decadência e desde que atendidos os requisitos impostos em lei. 

 

 Convém lembrar que, para nosso ordenamento jurídico, somente são suscetíveis de 

proteção pela LPI as marcas visualmente perceptíveis, pelo que ficam excluídas de tutela legal 

as chamadas marcas olfativas e auditivas. Estas, embora efetivamente possam ser 

consideradas sinais distintivos de produto ou mercadoria, não recebem respaldo jurídico pelo 

Direito Industrial, senão restritivamente, no tocante à repressão à concorrência desleal. 

 

 No século XIX, surgiram marcas que se perpetuaram como as mais valiosas e mais 

lembradas pelos consumidores. Perante a necessidade de se diferenciar produtos, até o início 

do século XX, manteve-se a ênfase na produção; a marca era apenas uma contribuição. 

 

 Semprini (2006) ensina que a publicidade, no início do século XX, passa a ter 

importante participação na criação de marcas, incluindo personagens como uma nova forma 

de comunicar. Foi o que se notou a partir da constatação que os consumidores compram não 

somente pelos atributos e funções físicas do produto, mas, também, devido aos significados 

                                                           
1 Na arguta observação de STRENGER, Irineu. Marcas e patentes: análise sucinta da Lei n. 9279, de 14 de maio 
de 1996. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996, p. 5: “O uso de marcas, apesar de, em sua notória maioria, 
estar a cargo de empresas privadas, também se realiza pelas empresas públicas. Mais esporádico, porém também 
corrente, é o uso ou registro de marcas por parte de entidades, que dificilmente se encaixam dentro do conceito 
estrito de empresa, como as entidades culturais, desportivas, religiosas etc. Essa perspectiva se amplia ao 
admitir-se marca de serviços, entre as quais expressamente se incluem educação, lazer etc.”. 
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associados à marca, esta assume o papel de identificadora daquele que produz, ou seja, uma 

real consciência corporativa. A publicidade passa a reforçar o sentido de marca e sua imagem 

para o consumidor, o sistema clássico de gestão das mesmas nasce neste momento, mas ainda 

focado nos problemas de vendas no qual se detectava as dificuldades e depois se buscava as 

soluções por meio do composto de marketing (produto, praça, preço e promoção), sempre 

focado no produto, pois este ocupava o lugar da marca dificultando a compreensão dela com 

relação às dimensões simbólicas e semióticas do consumo. 

 

 Ainda segundo Semprini (2006), até o final dos anos 60 predomina o modelo de 

marketing mix clássico. Quando este modelo se instala, a lógica de marca está ainda nos 

primórdios e circunscrita a alguns setores do mercado. A cultura dominante do polo da 

produção é industrial e comercial; o mercado é ainda fortemente dominado pela oferta e ao 

marketing é solicitado apenas fornecer um modelo de gestão, um check list para realizar 

posicionamentos claros, simples e adequados às necessidades relativamente elementares de 

um público-alvo ainda insuficientemente preparado. 

 

 No final da década de 70, a marca aparece no contexto do mix de marketing como uma 

alternativa da comunicação e com a força da publicidade. A abordagem publicitária separava 

o produto da marca, tanto que as ações eram chamadas de comunicação de produto e 

comunicação de marca, causando a falsa ideia de que eles eram separados. Muitas críticas 

foram feitas à publicidade, em razão de seu caráter espetacular e excessivo, no qual o produto 

estava distante do que propunham as marcas. 

 

A marca está, neste momento, relacionada a valores intangíveis. Segundo Jones (2004, 

p. 64), “a marca é uma totalidade para quais muitos fatores contribuem”. Os principais são: o 

produto físico, quem faz esse produto, o preço da marca, onde a marca é vista e vendida, 

quem acreditamos que usa a marca ou não, a publicidade, a embalagem e outros esforços 

promocionais. 

 

 De acordo com Sampaio (2002, p.17), a marca é um todo gestáltico resultado da 

formulação do produto, processo produtivo, qualidade, sistema de distribuição, comunicação, 

mecanismo de venda, preço, assistência pós-venda e diversos outros fatores que interagem 

para fazer de cada marca de sucesso um conjunto único. 
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 Apesar de presentes no comércio desde seus primórdios, as marcas assumiram papel 

central no mercado no século XX. Seu uso tem sido intenso, principalmente por parte das 

grandes corporações. Quase todos os produtos estão associados a uma marca e os 

investimentos feitos, em seu desenvolvimento e sua defesa, demandaram cifras não raro de 

grande monta. Uma das ferramentas mais usadas pelo marketing moderno, a segmentação dos 

consumidores, passa pela criação de marcas diferenciadas.  

 

 Segundo Kotler (2000), as marcas são fortes quando seus nomes, na mente do 

consumidor, conotam atributos positivos, benefícios, valores, personalidades e os tipos de 

usuários.  A tarefa do construtor de marca é criar uma identidade para ela que se desenvolva 

nessas dimensões. 

 

 A grandeza da marca está na mente do consumidor, não é criada em departamentos 

nem fábricas, mas é elaborada segundo as imagens, valores e crenças do indivíduo em um 

contexto mágico e imperceptível, pois é comunicada por meio dos vários relacionamentos que 

a marca estabelece com o mercado, seja através de campanhas de propaganda ou mesmo por 

fornecedores. Para Quessada, 

 

[...] as marcas funcionam segundo a ideia de que existe iminência entre o Ser 
e seus modos de aparecer, superposição entre o Ser e o ente... O papel da 
marca é o de inscrever uma pequena diferença no aparecer, que forma o 
signo de uma diferença de ser – uma diferença no ser. É o próprio Ser que se 
vê expressado. As marcas constituem então entidades ontofóricas: entidades 
que sustentam a estrutura do Ser. (QUESSADA, 2003 p.33). 

 

 Para que o consumidor visualize as marcas dentro do relacionamento estabelecido 

importantes decisões de marketing são tomadas, como o nome, cores, símbolos, personagens, 

tipologias e outros elementos visuais. Alguns profissionais fazem referência à embalagem, 

mas há muito mais a ser incorporado visualmente à marca e que represente algo tangível esse 

aspecto ajuda o consumidor a perceber o produto dentro das promessas da marca 

(SARMENTO, 2008). 

 

 Empenhou-se a doutrina em classificar as marcas sob os critérios os mais 

diversos. Quanto à configuração ou aspecto, podem ser nominativas, figurativas ou mistas. As 

nominativas são formadas apenas por palavras ou letras do alfabeto, sem que a proteção 

requerida recaia sobre o formato ou disposição das mesmas (p.ex., Revista de Direito 
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Comercial); as figurativas apresentam forma determinada, com a criação de logotipos, 

desenhos ou figuras (p.ex., o logotipo da Mercedes Benz); as mistas, por sua vez, combinam 

as características das nominativas e figurativas, recaindo a proteção do registro, ao mesmo 

tempo, sobre a expressão e sobre a figura (p.ex., as cores na formação do logotipo PMMG). 

 

 Quanto à natureza, as marcas podem ser de serviços, de produtos (de mercadorias), de 

certificação ou coletivas (art. 123, LPI). As primeiras distinguem os serviços de outros 

idênticos, semelhantes ou afins oferecidos por prestadora (p.ex., Embratel, TAM); as 

segundas, por evidente, distinguem mercadorias em relação a outras, de mesma natureza (p. 

ex., Nestlé, Coca-Cola); as de certificação, na definição do art. 123, II, LPI, são aquelas 

usadas para “atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas formas ou 

especificações técnicas notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e 

metodologia empregada” (p.ex., marcas qualificadas com ISO 9000); as coletivas, definidas 

no art. 123, II, PLI, por fim, são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços 

provindos de membros de determinada entidade (p. ex., serviço de policiamento ostensivo da 

PMMG). 

 

 A marca, para que receba respaldo jurídico contra usurpações e práticas de 

concorrência desleal, mister se faz estar registrada. Contudo, mesmo a marca não registrada, a 

chamada marca de fato, recebe proteção jurídica na legislação brasileira. A despeito das 

evidentes vantagens oferecidas ao titular de marca registrada, o titular de marca de fato 

também goza do direito exclusivo de exploração do sinal, sendo-lhe ainda atribuídas as 

faculdades de agir contra atos de concorrentes e de invocar precedência ao registro, com base 

no uso anterior da marca (art. 129, § 1º, LPI c/c art. 6º bis, da Convenção de Paris)2. 

 

                                                           
2 O art. 6º bis, da Convenção de Paris, enseja interpretação de poder o direito de precedência ser invocado 
inclusive por estrangeiro titular de marca (notória) explorada noutro País, ainda que aqui não seja utilizada – 
ponto nevrálgico que vem recebendo severas críticas. Nesse quadrante, posiciona-se energicamente SOARES, 
José Carlos Tinoco. Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei n. 9279 – 14.05.1996. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 214: “Há algum tempo vimos observando que após a aprovação do texto 
da Convenção da União de Paris, sob a revisão de Estocolmo, e mercê do Dec. 635/92, o procedimento do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem sido alterado sobremaneira e de forma integralmente prejudicial 
aos interesses nacionais dando direitos até absurdos aos alienígenas. Em assim procedendo, constata-se que o 
sistema atributivo consolidado pelo art. 59 da lei anterior, que nesta acaba de ser repetido, passou a ser letra 
morta [...]. Ao que nos parece há uma afronta à Constituição Federal que assegura a propriedade da marca, e 
esta, como está claro no dispositivo em exame, adquire-se pelo registro validamente concedido. O que não for 
concedido, em nosso país, em razão da exegese feita por nós, ao que tudo indica e a evidência confirma, não vale 
nada”. 
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 Segundo Lencastre (2005) definir marca não é uma tarefa simples, primeiro, porque a 

marca é um conceito polifacetado, objeto de estudo e de prática de vários saberes; e segundo, 

porque muitos autores de diversas áreas de conhecimento abordam o tema. Dependendo do 

que se está falando sobre ela, o conceito do que é uma marca pode ter diferentes 

interpretações: pode ser um logotipo para os designers, uma campanha promocional para as 

agências de publicidade, e um diferencial competitivo para as empresas (TELLES, 2004). 

 

 De acordo com a American Marketing Association (AMA, 2011) “uma marca é um 

nome, um termo, design, símbolo ou qualquer outro elemento que identifica os bens ou 

serviços de um vendedor e os diferencia de outro vendedor”. De maneira similar, Aaker 

propõe que: 

 

Uma marca é um nome e/ou símbolo distintivo (como um logotipo, uma 
marca registrada ou um design de embalagem) criado para identificar os 
produtos ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores, e para 
diferenciar esses produtos ou serviços dos da concorrência. A marca, 
portanto, assinala para o cliente a fonte do produto, e protege tanto o cliente 
quanto o produtor de concorrentes que tentariam fornecer produtos que 
parecem idênticos (AAKER, 2003 p. 56). 

 

 Com uma visão um pouco mais abrangente, ultrapassando a ideia de visibilidade e 

diferenciação, Kapferer (2003 p.23) observa que “[...] a marca é um símbolo cuja função é 

revelar às qualidades escondidas do produto, inacessíveis ao contato (visão, toque, audição, 

odor), e eventualmente, aquelas acessíveis pela experiência”. Ensina, ainda, que essa 

experiência é “[...] quando o consumidor não quiser fazer uso desta última, a fim de não 

correr riscos, enfim, a marca – quando renomada – incute todo um imaginário de consumo” 

(KAPFERER, 2003 p. 23). 

 

 De maneira análoga, Bedbury argumenta que: 

 

A marca é o somatório do bom, do ruim, do feio e do que não faz parte da 
estratégia. [...] As marcas absorvem conteúdo, imagens e sensações 
efêmeras. Tornam-se conceitos psicológicos na mente do público, onde 
podem permanecer para sempre. Como tal, não se pode controlá-las por 
completo. No máximo, é possível orientá-las e influenciá-las (BEDBURY, 
2002 p. 37). 
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 Mais do que a propriedade e a diferenciação, a marca traz significado para o 

consumidor, pois ela visa representar o que o consumidor espera e o que acredita que a marca 

oferece para ajudá-lo a reforçar seu lugar na sociedade. Assim, a marca é mais do que um 

nome, símbolo ou qualquer outro elemento – ela é um vínculo que somente o consumidor é 

capaz de criar (SCHULTZ; BARNES, 2001). Portanto, as definições de marca que trabalham 

somente nos planos da identificação e diferenciação, como aquela proposta pela AMA, 

ressentem a carga simbólica existente no termo. A marca é uma conexão simbólica e afetiva 

estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas 

as quais se destina. (PEREZ, 2004). 

 

  

2.1.1 Gestão da marca 

 

 A gestão da marca de produtos, bem como sua importância e implicações, são 

questões amplamente discutidas e pesquisadas na história da Administração. Diversos estudos 

já foram conduzidos para entender a amplitude e a profundidade com que o tema deve ser 

tratado. Desses esforços surgiu uma vasta literatura que, se ainda não é completa, já pode ser 

considerada bastante esclarecedora sob o ponto de vista das diversas facetas do gerenciamento 

da marca de um bem. 

 

 O valor da marca (brand equity) foi definido por Aaker (2007b) como o ativo (ou 

passivo) da marca, ligado ao nome e ao símbolo de uma marca que se agrega a um produto ou 

serviço. Esses ativos podem ser agrupados em quatro dimensões representadas no 

organograma a seguir: 

 

FIGURA 1 – Quatro dimensões do brand equity 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Aaker (2007b) 
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 A partir da década de 1990, intensificou-se a pesquisa sobre o valor da marca, levando 

a uma ampla gama de definições propostas por diversos autores. Algumas destas definições 

estão agrupadas no quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Definições de Brand equity 

Autor Definição 

Aaker (1991) 
Conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca que permitem aumentar (ou 
diminuir) o valor dos produtos oferecidos, quer para a empresa, quer para o 
consumidor. 

Keller (1998) 
Efeito diferencial que o conhecimento da marca tem sobre a resposta do 
consumidor ao marketing dessa marca. A este conceito o autor dá o nome de 
customer-based brand equity (CBBE). 

Marketing 
Science Institute 

(1990) 

Conjunto de associações e comportamentos dos consumidores, dos canais de 
distribuição e da empresa proprietária da marca que conduzem a maiores 
volumes de vendas e margens, e que permitem uma vantagem diferenciada e 
sustentada face à concorrência. 

Fonte: Adaptado de Lecastres (2005, p.270) 

 

 De maneira resumida, o valor da marca reside na maneira como esta influencia o 

desempenho de uma empresa no mercado. Um valor positivo de marca permite à empresa 

incrementar seus negócios através da sua capacidade de reter os consumidores atuais, 

aumentar a frequência de compra, atrair novos consumidores, e permitir a extensão para novas 

categorias de produtos e serviços, além de cobrar preços e margens mais elevadas e aumentar 

o lucro da empresa. Em contrapartida, um valor negativo de marca prejudica o desempenho 

da empresa e reduz o valor para o acionista (MILONE, 2005). 

 

 As quatro dimensões orientam o desenvolvimento, a gestão e a medição da marca. De 

acordo com Aaker (2007a), a conscientização de marca é, com frequência, um ativo 

subavaliado; no entanto, sua falta afeta as percepções e até mesmo o gosto. Isto porque as 

pessoas gostam do que lhes é familiar e preparam-se para atribuir todo tipo de boas atitudes 

aos itens que lhe são familiares. Já a qualidade percebida é um tipo especial de associação, em 

parte porque influencia as associações de marca em muitos contextos e, também, porque afeta 

a lucratividade ou o retorno sobre as ações. As associações de marca podem ser qualquer 

coisa que vincule o cliente a ela podendo-se incluir imagens, atributos do produto, situações 

de uso, associações organizacionais, personalidade da marca e símbolos.  Parte da gestão de 

marcas envolve determinar as associações a serem desenvolvidas e criar programas que 
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liguem a ela. A fidelidade à marca está na essência do valor. O conceito é fortalecer o 

tamanho e a intensidade de cada segmento de fidelidade (AAKER, 2007a). 

 

 Uma identidade de marca eficaz auxilia no fortalecimento da relação entre ela e o 

cliente por meio da geração de uma proposta de valor que potencialmente envolva benefícios 

funcionais (bens tangíveis), emocionais ou auto-expressivos (bens intangíveis), ou, segundo 

Aaker e Joachimsthaler (2002, p. 54), “por meio do oferecimento de credibilidade para 

marcas endossadas”.  A marca é endossada pela sua credibilidade corporativa ou fabricante 

do produto, e chamada de primária. Apresentam a identidade de marca como a pedra 

fundamental da estratégia de sua construção – “uma marca forte deve ter uma identidade de 

marca rica e clara, um conjunto de associações que o estrategista de marca procura criar ou 

manter” (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2002, p.54). Ainda ressaltam que uma identidade 

de marca é aspiracional e pode implicar a necessidade de mudança da marca ou de sua 

ampliação. A identidade de marca é um conjunto único de características que a empresa 

procura criar e manter, sempre considerando os valores e princípios organizacionais. 

 

 Keller (2006) desenvolveu seu modelo de construção de marca tendo o cliente como 

foco principal, sendo que este pode ser o consumidor final ou uma organização. O modelo é 

chamado de Customer-Based Brand Equity (CBBE) e consiste em uma sequência de etapas na 

qual cada uma depende do êxito da anterior e envolve o alcance de certos objetivos com 

clientes atuais e potenciais. O modelo tem como premissa básica que a força de uma marca 

está no que os clientes aprenderam, sentiram, viram e ouviram sobre ela por meio da 

experiência ao longo do tempo. Assim, para construir marcas fortes é preciso assegurar que os 

consumidores tenham experiências positivas com a elas que pensamentos, crenças e opiniões 

estejam de acordo com, pois o que vale é o que está na mente do consumidor.  Dessa forma, a 

lembrança e a imagem de marca são os formadores de brand equity. 

 

 Segundo Keller e Machado (2006, p. 178), a lembrança de marca é criada por meio 

da repetição de elementos de marca aumentando a familiaridade. Quanto mais o consumidor 

tiver contato com ela, mais registrada estará em sua memória a experiência que pode gerar 

conhecimento e afeto. Assim, logotipos, jingles, aromas, sabores, personagens, embalagens e 

o próprio nome, poderão reforçar a lembrança da marca quando solicitada em uma 

determinada situação. Para Keller e Machado, 
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[...] a lembrança de marca está relacionada com a familiaridade da marca e 
pode ser vista como uma função do número de exposições e experiências 
relacionadas à marca acumuladas pelo consumidor. Assim, qualquer coisa 
que faça com que o consumidor note uma marca e preste atenção nela pode 
aumentar a lembrança espontânea da marca ou pelo menos seu 
reconhecimento (KELLER; MACHADO, 2006 p. 178) 

 

 A imagem de marca deve provocar atitudes e percepções de credibilidade favoráveis. 

Ainda segundo Keller e Machado (2006, p.45), devem-se fazer associações de marcas 

favoráveis e exclusivas para que seja determinado um posicionamento que as diferencie da 

concorrência; as “associações de marca exclusivas são associações distintas não 

compartilhadas com as marcas concorrentes”. Importante é considerar-se a força, a 

favorabilidade e a exclusividade das associações de marca.   

 

 A força das associações de marca diz respeito a quanto o consumidor às relaciona com 

as informações sobre o produto. Keller e Machado (2006, p.45) consideram que as 

associações de marca devem estabelecer uma relação forte suficiente com o consumidor para 

que ela perdure. Segundo os autores, dois fatores promovem essa força: a relevância pessoal 

das informações e a consistência com que ela é apresentada ao longo do tempo. 

 

 Assim, uma marca reconhecida pelos consumidores como possuidora dos atributos por 

eles considerados necessários para atender seus anseios, é um fator preponderante para a 

obtenção de uma vantagem competitiva no mercado de serviços. Definir o patrimônio da 

marca é de vital importância para as empresas que querem se diferenciar da concorrência. A 

relevância da mensuração do patrimônio da marca é bem definida por Aaker:  

A marca deve estar, sempre, acima de qualquer coisa que não seja a eficácia 
de sua gestão voltada para as necessidades, expectativas e satisfação dos 
consumidores nos seus ciclos de aquisições. Ocorre que os relacionamentos, 
em qualquer nível, são muito difíceis de explicar, medir e controlar. A 
importância da medição do brand equity para nossas marcas surge, portanto, 
da necessidade de conhecermos os elementos que possam nos levar a 
entender, monitorar e dar impulso aos valores e ao valor das marcas. 
(AAKER, 1998 p.15). 

 

 Ainda segundo Aaker (1998), o valor de uma marca estabelecida é, em parte, devido 

ao fato de que hoje é mais difícil construí-las do que há algumas décadas, pelo custo de 

propaganda e distribuição ser atualmente muito mais alto e, depois, pelo volume de marcas 

que se multiplicaram continuamente no mercado. Portanto, diante disso e do caráter 



28 

 

demasiado subjetivo dos relacionamentos com os consumidores, torna-se fundamental 

conhecer o patrimônio das marcas para definir o seu valor diante da concorrência. 

  

 O reconhecimento da marca espelha a familiaridade decorrente da exposição anterior e 

não envolve necessariamente lembrar-se de onde ela foi encontrada antes, porque ela difere 

das outras. Segundo Aaker (2007b, p.21) “o reconhecimento é simplesmente a lembrança de 

que houve uma exposição anterior à marca”. 

 

 A marca é uma das maneiras da empresa transpor seu posicionamento para o mercado. 

Esta, operacionalizada com todos os demais itens do composto de marketing de forma 

integrada, é o principal fio condutor da implementação da estratégia de uma empresa 

(TAVARES, 1997). Boa parte de sua força deriva da sua capacidade de funcionar como uma 

heurística para os clientes – eles a usam para simplificar as escolhas e reduzir os riscos da 

aquisição.  

 

 Sob o conceito de valor percebido pelo consumidor, expresso na relação benefícios 

sobre custos, a oferta que estiver associada ao maior resultado possuirá maior valor para o 

cliente. Uma maneira de aumentar o resultado, e consequentemente, o valor, é elevar a 

percepção do cliente sobre os benefícios. Segundo Telles (2004), a marca é uma variável 

relevante associada à avaliação dos benefícios, principalmente por sua capacidade de gerar 

significado e ancorar associações positivas. Marcas valorizadas e bem posicionadas fornecem 

os fundamentos para criar valor para o cliente e desenvolver relacionamentos lucrativos com 

ele (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

 Assim, a marca é um elemento-chave na relação da empresa com os clientes e sua 

gestão é essencial para a consecução dos objetivos de marketing: conquistar a preferência e a 

fidelidade do consumidor. Para Martyniuk (2008), a gestão de marcas é hoje, nas empresas, 

tema fundamental que orienta toda a ação de mercado. A marca melhora o relacionamento 

com consumidores, aumenta a participação de mercado, contribui para a lucratividade e tem 

não somente um efeito imediato nos resultados financeiros, mas também consequências no 

longo prazo, garantindo a sustentabilidade da empresa. 
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 Ser competitivo, ou seja, desenvolver a chamada Vantagem Competitiva Sustentável 

(VCS)3 é o anseio dos dirigentes de qualquer empresa, incluindo os da PMMG. Assim, a 

vantagem competitiva da marca pode resultar da implementação de uma estratégia de criação 

de valor. 

 

 Hoffman (2000) definiu a VCS como sendo o benefício prolongado que resulta da 

implementação de uma estratégia única de criação de valor, não sendo implementada por 

nenhum concorrente atual ou potencial, e cujos benefícios da aplicação sejam difíceis de 

reproduzir. Hoffman (2000) ainda realizou uma análise das fontes de VCS (quadro 2), 

ressaltando que esse conceito é estabelecido a partir da discussão sobre o fortalecimento 

interno da empresa em função dos seus recursos e competências passando pela consciência, 

pelo desempenho dos seus competidores e pela importância da inovação, seguido pela 

consciência do valor entregue ao cliente; um quarto ponto é a criação de relacionamentos e 

parcerias e, por último, tal VCS pode ser encontrada na formação de redes. 

 

 Entende-se que a VCS é composta de recursos tangíveis e intangíveis que permitem 

desenvolver uma estratégia única. Assim sendo, se percebe que a VCS reside não só nas 

características próprias da organização, mas nos benefícios que as suas redes de 

relacionamentos (que envolvem clientes, fornecedores e competidores) podem lhes significar.  

Sabe-se que as fontes de VCS estão ligadas aquilo que a empresa possui ou pode acessar para 

desenrolar a sua estratégia criadora de valor e, portanto, os seus resultados no mercado. 

 

QUADRO 2 – Fontes de vantagem competitiva sustentável relacionada aos conceitos de 

estratégia 

Conceito Relação com a vantagem competitiva sustentável (VCS) 

Marca 
A marca é o que diferencia um produto dos seus concorrentes. O valor da marca é uma 
fonte potencial de VCS. 

Orientação ao 
Mercado 

Orientação ao mercado é um recurso intangível que envolve um enfoque duplo para 
ambos os consumidores e os competidores, o qual pode contribuir com o VCS. 

Aprendizado 
Organizacional 

A gestão da informação e do conhecimento é um importante ativo usado para ganhar 
VCS, que se encontra na habilidade de aprender mais rápido. 

Inovação 
A vantagem competitiva pode resultar daquelas inovações que são consistentes, tanto 
social quanto tecnologicamente, com a empresa e que proveem algum valor 
diferenciado para os consumidores, direta ou indiretamente. 

Valor para o A provisão de valor para o cliente é uma fonte de VCS. O valor desejado pelos 

                                                           
3 Para a PMMG a VCS tem como objetivo alcançar uma estratégia que permita a diferenciação e ter os custos 
baixos, mas que esta estratégia seja duradoura. Para tanto, tem seu foco voltado para o cliente e pela qualidade 
dos seus serviços, buscando alto valor da marca e reputação posiva. 
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Cliente consumidores muda no tempo; as empresas devem monitorar essas mudanças através 
do conhecimento contínuo do que diz respeito aos seus clientes. 

Marketing de 
relacionamento 

A construção da confiança e do comprometimento faz o marketing de relacionamentos 
escasso e difícil de imitar, portanto, constitui-se em uma fonte potencial de VCS. 

Redes 

O relacionamento em redes envolve a troca e transferência de recursos tangíveis e 
intangíveis, como conhecimento e informação. Estes são promovidos pela confiança 
entre os integrantes, permitindo que as competências centrais sejam fortalecidas, 
produzindo VCS. Os relacionamentos em redes devem ser parte do planejamento 
estratégico. 

Fonte: Adaptado de Hoffman (2000). 

 

 Portanto, quando se estuda a mensuração do valor da marca, percebe-se a existência de 

muitos métodos alternativos alguns mais voltados para uma abordagem financeira (medidas 

monetárias) e outros vistos sob a perspectiva de marketing (medidas não monetárias). Nesta 

perspectiva a intenção é verificar os critérios sob os quais o valor da marca é criado. O 

objetivo, nesse caso, é analisar os aspectos em que a marca é valorizada por meio da medida 

dos diferentes tipos de resposta (cognitiva, afetiva e comportamental) do consumidor. Na 

perspectiva financeira, a marca é valorizada em unidades monetárias, como um ativo capaz de 

gerar fluxos de caixa futuros (LENCASTRE, 2005).  

 

 

2.1.2 Modelos de construção do valor da marca 

 

 A marca possui um valor que tanto pode adicionar como reduzir os outros valores 

ativos da empresa. Uma avaliação positiva dela pode aumentar o valor do fluxo de caixa da 

empresa atraindo novos clientes, mantendo os atuais, permitindo margens mais elevadas 

(preço-prêmio), reduzindo os gastos com promoções, proporcionando extensões, dentre outros 

aspectos. 

 Um alto valor de marca reflete uma postura empresarial preocupada em explorar os 

condicionantes para sua dimensão positiva, isto é, os elementos considerados para a 

construção do valor dela. Foram selecionados dois modelos de construção do valor da marca, 

o modelo de Aaker (1991) e o modelo de Keller (1993). 

 

 No modelo de Aaker (1991), representado na figura 1, o pressuposto fundamental é 

que o valor da marca é determinado por um conjunto de recursos inerentes a ela que se 

somam ou são subtraídos ao valor proporcionado por um produto ou serviço, em benefício da 

empresa ou dos clientes. Os recursos nos quais o valor da marca se baseia, variam 
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dependendo do contexto, mas podem ser agrupados nas seguintes categorias: lealdade, 

consciência qualidade percebida, associação e ativos exclusivos. 

 

 O valor da marca, como conjunto de recursos, requer um esforço de gerenciamento e 

envolve investimentos para a criação e o aperfeiçoamento. Para gerenciar eficientemente esse 

valor e tomar decisões corretas sobre seu desenvolvimento, é importante manter-se atento às 

formas por meio das quais as marcas criam valor (AAKER, 2007). 

 

Com o intuito de ilustrar o funcionamento do modelo de Aaker, foi reproduzido o 

diagrama proposto pelo autor (Fig.2). De acordo com a ilustração, as cinco categorias de 

ativos (recursos) são as bases do patrimônio da marca e a criação de valor não se restringe ao 

consumidor, é valida também para a empresa. Adiante são feitas observações acerca de cada 

uma das principais categorias de ativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Brand Equity gerando valor 
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Fonte: Aaker (1991, p.19) 

 

 De acordo com Aaker (1991), existem pelo menos duas importantes razões para 

considerar a lealdade um recurso relevante na construção do patrimônio da marca. Primeiro, o 

valor da marca para uma empresa é em grande parte criado pela fidelidade que ela impõe aos 

clientes e, segundo, considerar a lealdade um recurso que estimula e justifica os programas de 

incentivo a fidelidade que, por sua vez, auxiliam a criação e aperfeiçoamento do patrimônio 

da marca. 

 

 O impacto da lealdade à marca sobre os custos de marketing é substancial: a 

manutenção de clientes existentes é bem menos dispendiosa que a conquista de novos clientes 

e representa uma barreira à entrada de concorrentes. A fidelidade da base de consumidores 

além de reduzir a vulnerabilidade da ação competitiva, também implica em melhores negócios 

com o comércio, uma vez que os consumidores esperam que a marca esteja sempre disponível 

(AAKER, 1996). 
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 Ainda segundo Aaker (1996) a consciência da marca refere-se à presença dela na 

mente dos consumidores. Trata-se da capacidade que um comprador potencial tem de 

reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de certa categoria de produtos. A 

conscientização é medida de acordo com as diferentes formas como os consumidores 

recordam de uma marca, variando desde o reconhecimento até a crença de que ela é a única 

na classe de produtos. O primeiro nível é aquele em que ela é desconhecida, ou seja, não 

existe conhecimento da marca; o segundo nível é o reconhecimento da marca, baseado no 

recall estimulado; o terceiro nível é o da lembrança espontânea da marca; e o quarto e último 

nível é o top of mind em que a marca é a primeira lembrada entre as demais. Aaker afirma 

que, 

 

[...] quando veem uma marca e se recordam de havê-la visto anteriormente 
(talvez até mesmo diversas vezes), os consumidores percebem que a empresa 
fabricante está gastando dinheiro para apoiar a marca. Uma vez que a crença 
geral é que as empresas não gastam dinheiro com produtos ruins, os 
consumidores encaram seu reconhecimento como um sinal de que a marca é 
boa (AAKER, 1996 p.21). 

 

 Já a qualidade percebida está relacionada à superioridade ou excelência de um produto 

para o cliente. A geração da alta qualidade exige uma compreensão do que isso significa para 

os clientes, bem como uma cultura de apoio e um processo de melhoria da qualidade que 

capacite a empresa a fornecer produtos e serviços satisfatórios de acordo com a percepção do 

cliente. A qualidade percebida é um importante recurso gerador de valor da marca, já que, 

entre todas as associações com ela, foi o único recurso que demonstrou impulsionar 

desempenho financeiro (AAKER, 1996). 

 

 De acordo com Aaker (1996), as associações sustentam, em grande parte, o patrimônio 

da marca. Essas associações incluem os atributos dos produtos e são impulsionadas pela 

identidade da marca - aquilo que a empresa deseja que ela represente na mente dos clientes. 

 

Cabe mencionar Levy (1959) quando afirma que as pessoas compram coisas não 

somente pelas suas funções, mas também pelo que elas significam ou simbolizam. O símbolo 

é um termo geral para todas as ocasiões na qual a experiência serve de mediador em que um 

objeto, ação, palavra, figura ou comportamento complexo é compreendido por significar não 

somente ele em si, mas também outras idéias e sensações (associações). É fundamental para 

as empresas ter a consciência de que elas vendem tanto bens quanto símbolos, caso contrário 
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todo processo de marketing ficará comprometido. As associações relacionadas às marcas 

fortes tornam-se motivos de compra, simplificam o processo decisório, dão base para a 

formação de atitudes favoráveis e colaboram para futuras extensões de marca (SERRALVO, 

2008). 

 

 Em conjunto, todos os recursos citados acima - fidelidade, conscientização, qualidade 

percebida, associações e ativos exclusivos da marca - concorrem para a construção de uma 

posição diferenciada e sustentável, fornecendo um referencial de compra aos clientes e 

vantagem competitiva para as empresas, sendo esta derivada dos diversos benefícios obtidos 

com o processo: aperfeiçoamento dos programas de marketing, aumento da lealdade à marca, 

cobrança de margens mais altas, possibilidade de extensões, e outros ganhos. 

 

 O segundo modelo de construção do valor da marca a ser descrito é o modelo de 

Brand Equity baseado no cliente Customer Based Brand Equity – (CBBE) proposto por 

Keller (1993). Nessa abordagem, a premissa fundamental é que a força de uma marca está na 

mente dos clientes, nas experiências, sensações e contatos com ela. A marca tem um alto 

valor se os clientes têm alto conhecimento e familiaridade com ela e guardam na memória 

associações fortes, favoráveis e únicas. 

 

 Para Keller (2003), a construção do valor da marca pode ser considerada em termos de 

uma sequência de passos, em que cada um depende do sucesso do anterior. O primeiro passo 

é assegurar a identificação da marca junto aos clientes e uma associação dela com uma classe 

de produto específica ou uma necessidade do consumidor; o segundo é estabelecer seu 

significado na mente dos consumidores; o terceiro consiste em estimular a resposta do 

consumidor à identificação e significado da marca; e, finalmente, o último passo é converter a 

resposta à marca em um relacionamento de fidelidade entre ela e o cliente. Com o propósito 

de fornecer uma estrutura gráfica para a construção do valor da marca, Keller desenha uma 

pirâmide, como na figura 3, a seguir: 
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FIGURA 3 – Pirâmide de valor da marca visando o cliente 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      Fonte: Keller (2003, p.76) 

 

 A pirâmide evidencia os estágios sucessivos pelos quais progride a presença da marca 

como elemento de referência do público-alvo (KHAUAJA, 2005). A primeira seção, na base 

da pirâmide, remete ao trabalho da empresa na construção da identidade da marca e na 

divulgação desta entre os clientes potenciais. A lembrança dela envolve ligar a marca a certas 

associações na memória do cliente. Essa lembrança deve ser profunda e ampla sendo que 

profundidade é a probabilidade e facilidade com que um elemento da marca venha à mente do 

consumidor e amplitude refere-se à quantidade de situações de compra em que o consumidor 

se lembra de algum elemento da marca (KELLER, 2003). 

 

 A segunda seção da pirâmide, composta pelo desempenho e pela imagem, tem como 

propósito dar um significado à marca por meio da construção de associações. O desempenho 

refere-se aos meios pelos quais os produtos ou serviços tentam atender às necessidades mais 

funcionais dos consumidores, seus atributos e benefícios tangíveis (serviços agregados, estilo, 

design, preço, confiança, durabilidade e outros). Já a imagem é uma propriedade extrínseca do 

produto ou serviço, incluindo as maneiras como a marca tenta atender às necessidades 

psicológicas e sociais dos clientes. O conjunto de imagens de uma marca reflete como as 

pessoas pensam nela abstratamente e não o que pensam que ela realmente faz. Assim, esse 

conjunto refere-se a aspectos intangíveis da marca. (KELLER, 2003). 

 



36 

 

 A seção seguinte na pirâmide de construção de brand equity, procura verificar os 

julgamentos e sentimentos relacionados à marca. Os julgamentos são as opiniões pessoais dos 

clientes e suas avaliações, considerando todas as diferentes associações de desempenho e 

imagem. De maneira geral, os consumidores podem ter qualquer tipo de julgamento sobre a 

marca, porém, o que esta buscará são julgamentos de qualidade, credibilidade, consideração e 

superioridade. O julgamento é uma resposta racional do consumidor em relação à marca, já os 

sentimentos, por sua vez, são as respostas emocionais motivadas por ela e por seu programa 

de marketing. Tais sentimentos podem ser agrupados em seis tipos: ternura, diversão, 

entusiasmo, segurança, aprovação social e autoestima (KELLER, 2003). 

 

 No topo da pirâmide, encontra-se a ressonância da marca definida pela natureza do 

relacionamento dos clientes com a mesma e pela sintonia (vínculo psicológico) que os clientes 

têm com ela. De acordo com Keller e Machado (2006), a ressonância pode ser dividida em 

quatro categorias: fidelidade comportamental - repetição de compra e participação no volume 

da categoria; ligação de atitude - criação de vínculo pessoal e emocional; senso de 

comunidade - afinidade cliente-marca, engajamento; adesão ativa - quando o cliente se dispõe 

a investir tempo e dinheiro além daquele necessário a compra da marca para divulgá-la. 

 

 A lógica que permeia o modelo de construção de valor da marca de Keller é que a 

verdadeira medida da força de uma marca depende de como os consumidores pensam, sentem 

e agem em relação a ela. Marcas valiosas, portanto, são aquelas com as quais os consumidores 

ficam tão envolvidos que se tornam defensores e tentam compartilhar suas crenças positivas 

em relação a elas. Na construção delas a empresa, em um primeiro momento, tem que 

escolher as associações e montar um composto de marketing para comunicar e entregar a 

promessa da marca. Após o reconhecimento dela e a formação de associações relacionadas ao 

desempenho e imagem, a preocupação da empresa volta-se para o monitoramento do conjunto 

de sentimentos e julgamentos gerados na mente do cliente que são as bases para a construção 

do relacionamento com a marca. Quanto mais intenso é o relacionamento dos clientes com a 

marca, mais valiosa ela é (KELLER e MACHADO, 2006). 

 

 Os benefícios para empresa, derivados do engajamento na construção de uma marca 

com alto valor, incluem: maior lealdade, menor vulnerabilidade, maiores margens, resposta 

mais elástica a queda de preços, resposta mais inelástica a aumento de preços, maior 



37 

 

cooperação dos canais, maior eficiência e eficácia do esforço de comunicação e possibilidade 

de licenciamento e extensões da marca (KELLER, 2003). 

 

 Ao comparar os modelos para construção do valor da marca de Aaker e Keller, é 

possível verificar que os dois associam o valor dela às vantagens comerciais auferidas de uma 

posição diferenciada, embora o modelo de Aaker considere também as vantagens para os 

clientes. Com relação ao funcionamento, os modelos não compartilham muitas semelhanças: 

as relações de causa e efeito propostas no modelo de Aaker não aparecem no modelo de 

Keller, assim como a ordem sequencial do modelo de Keller não existe no modelo de Aaker. 

Apesar de apresentarem procedimentos distintos para a construção do valor da marca, ambos 

concordam que elementos fundamentais geradores de valor são a consciência da marca 

(reconhecimento) e as associações a ela, uma vez que é a partir da notoriedade e das 

associações que se desenvolvem os outros tipos de resposta, como fidelidade, preferência e 

compra. 

 

 A consciência da marca é o conceito que traduz a capacidade do consumidor 

identificá-la sob diferentes condições (AAKER, 1991).  De acordo com Keller (1998), essa 

consciência é um antecedente determinante para a formação das associações, já que uma 

pessoa não pode criar associações a algo que desconhece. Ainda que o conhecimento da 

marca seja baixo, ele é uma condição necessária para a criação das associações. 

 

 As associações, além de possuírem elevado poder diferenciador, funcionam como 

síntese de informação facilitando o processo de compra do consumidor, pois algumas delas 

dão credibilidade à marca e conferem, assim, confiança quanto ao seu consumo. As referidas 

associações, como fonte de valor para as marcas, ainda, podem proporcionar sentimentos 

positivos, aumentando a satisfação decorrente do seu uso e fornecer a base para a extensão da 

marca (AAKER, 1996). 

  

 

 

 

 

 



38 

 

FIGURA 4 – Processo de construção do valor da marca – simplificado 

Fonte: Adaptado de Aaker (2007) 

 

 As associações representam o significado da marca para o consumidor, a maneira 

como o consumidor a percebe. Em última instância, elas são a imagem da marca: síntese de 

todos os sinais emitidos por ela – expressos em sua identidade e nas ações de marketing. 

(KELLER, 1998; AAKER, 2007). Dado que a imagem de marca (associações) representa uma 

dimensão fundamental na construção de valor e que ela é impulsionada essencialmente pela 

identidade da marca (AAKER, 2007) e visa aprofundar nesses dois conceitos, identidade e 

imagem da marca. 

 

 

2.1.3 Identidade e imagem da marca 

 

 A identidade da marca é um quadro de referência construído pela empresa para 

auxiliar e direcionar os pensamentos, sentimentos e avaliações dos consumidores. A 

identidade tem o propósito de criar sentido, finalidade e significado a uma determinada marca. 

De acordo com Aaker  

 

[...] a identidade da marca é um conjunto exclusivo de associações com a 
marca que o estrategista de marcas ambiciona criar ou manter. Essas 
associações representam aquilo que a marca pretende realizar e implicam 
uma promessa aos clientes, feita pelos membros da organização (AAKER, 
2007 p.74) 

 

 Para Kapferer (2003), enquanto a identidade é um conceito de emissão, a imagem é 

um conceito de recepção. A primeira procura especificar o sentido, o projeto e a concepção 
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que a marca tem de si mesma. A segunda é o resultado da síntese feita pelo consumidor de 

todos os sinais emitidos pela marca. A imagem é uma decodificação, uma extração de 

significado de diversas fontes, dentre elas a identidade da marca. 

 

 A imagem da marca é como ela é percebida pelos consumidores, já a identidade é 

como a empresa quer que ela seja percebida (AAKER, 2007). Uma coisa é o que a marca 

pretende ser ou representar por meio da sua identidade, posicionamento e expressões. Outra 

coisa é o modo pelo qual os consumidores irão perceber, entender e interpretar essas 

informações. Se a gestão da marca for adequada, o consumidor terá maior chance de construir 

em sua mente a imagem que a mesma pretendeu transmitir, isto é, a imagem da marca será 

mais próxima da identidade dela, representando aquilo que a empresa deseja que a marca 

signifique (KHAUAJA, 2005). 

 

 Para Keller e Machado (2006), existem diversos tipos de associações construídas pelos 

consumidores que produzem a imagem da marca, no entanto, quatro tipos específicos 

merecem destaque: o primeiro é o perfil de usuários que se refere ao conjunto de associações 

derivado do tipo de pessoas e organizações que usam determinadas marcas; o segundo é 

relativo à situação de compra e uso, neste caso, as associações podem ser formadas pelas 

condições ou situações em que uma marca deve, pode e é mais consumida; personalidade e 

valores compõem o terceiro tipo, à medida que uma marca pode estar associada a 

“modernidade”, “dinamismo” e a outras características normalmente atribuídas a pessoas; e 

finalmente, a história da marca é o quarto tipo de associação e relaciona-se àquelas criadas 

com o passado da marca ou com certos eventos especiais da mesma. 

 

 Para que a identidade da marca preencha eficazmente suas funções, é necessário que 

em seu planejamento se adote uma perspectiva abrangente. De acordo com Aaker (2007), 

erros frequentes na construção da identidade da marca concentram-se em deixar esta 

construção em segundo plano e focar demais nos atributos do produto ou nas imagens já 

existentes, ou ainda, nos programas de comunicação. Segundo o autor, uma das chaves para o 

desenvolvimento de uma marca forte é a ampliação do conceito da identidade.  

 

 O planejamento da identidade da marca não deve ser um exercício de estilo, mas uma 

decisão estratégica com vista a promover os produtos individuais e, simultaneamente, 
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capitalizar o valor da marca no longo prazo (KAPFERER, 2003). Um modelo apropriado para 

o desenvolvimento da identidade da marca deve levar em consideração as diferentes 

dimensões que perfazem sua identidade – a sua missão, a cultura, os objetivos, os produtos, as 

diferentes formas de comunicação e outros itens. (LENCASTRE, 2005). 

 

 

2.1.4 Estatura da marca 

 

 Estatura da marca (brand stature) resulta na soma da estima com a familiaridade: a 

estima combina qualidade percebida com percepções de crescimento ou declínio na 

popularidade da marca. Ela é em média largamente baseada na qualidade percebida, mas 

existem marcas para as quais um declínio ou crescimento na popularidade afetam 

decisivamente a estima. Por seu turno, a familiaridade indica que o consumidor não apenas 

conhece a marca, mas sim compreende o seu significado e propósito, sendo então, gerada pela 

intimidade do consumidor com a marca. 

 

FIGURA 5 – Brand Stature 

 

 

 

 
 

      Fonte: Criação própria a partir de Kotler (2000) 

 

 De acordo com Kotler (2000) a marca dispõe de estatura quanto infunde a alta estima 

e alta familiaridade em seu mercado-alvo. 

 

 Segundo Ferreira (2008)4 apreço é o “[...] valor atribuído a algo; estima [...]”. O 

apreço tem sido analisado a partir de várias perspectivas e níveis de intensidade. Parece que, 

apesar de o marketing satisfazer melhor o critério pragmatismo em relação à economia no 

estudo do preço, sua ciência tem contribuído muito pouco para a eficácia de apreçamento das 

empresas. De acordo com Gerzema (2009) e Lebar (2005), o apreço diz respeito ao valor 

intangível agregado a uma empresa em consequência de seus bem-sucedidos esforços de 

estabelecer uma marca forte.  

                                                           
4 Dicionário Aurélio em CD-room 



41 

 

 Quanto à medição dos atributos das marcas, Aaker (1996) indica que deve abranger 

medidas que avaliam a percepção do cliente em relação a ela, tais como as dimensões de 

diferenciação, relevância, estima, familiaridade, lealdade e qualidade percebida. Deste modo, 

apreço ou estima ocorre quando se percebe o quanto os consumidores consideram e acreditam 

na marca. A estima é influenciada pela percepção de qualidade e pelas experiências dos 

consumidores com a marca quanto ao cumprimento de suas promessas em relação ao produto 

(GERZEMA, 2009; LEBAR, 2005; MIZIK, 2009). 

 

 Para a PMMG, o apreço é o justo reconhecimento ao trabalho sério de toda a 

Corporação de constante luta contra a criminalidade, em defesa da sociedade e da segurança 

pública.  

 

 Familiaridade refere-se a quanto os consumidores conhecem e interiorizaram o que a 

marca representa.  Esta familiaridade pode advir como resultado do marketing e esforços de 

comunicação da marca com seu público-alvo, somados à experiência de uso do produto pelo 

consumidor (GERZEMA, 2009; LEBAR, 2005; LOURO, 2000; MIZIK, 2009). 

 

 No âmbito da Corporação policial-militar mineira, a familiaridade está na busca 

constante da população pelos seus anseios na área da segurança pública. Cada vez que o 

cidadão sente ameaçada sua sensação de segurança e aciona a força policial-militar, está 

mostrando a familiaridade que tem com a marca PMMG. 

 

 Segundo Gordon (1999, p.31) Marketing de Relacionamento é um “[...] processo 

contínuo de identificação e criação de valores com clientes individuais e o compartilhamento 

de seus benefícios durante uma vida de parceria”. Pode-se comparar a concepção de um 

vínculo diuturno entre uma marca e um indivíduo com o relacionamento entre as pessoas. 

Quando as pessoas se encontram pela primeira vez, elas se apresentam dizendo seus nomes - 

este é também o primeiro passo no relacionamento da marca com seu cliente: o conhecimento 

da marca. A partir de então a abertura a troca de informações permite que haja a formação das 

primeiras impressões que uma pessoa passa a ter da outra – é neste estágio que o cliente 

realiza associações à marca já conhecida. Aprofundando-se o relacionamento, sentimentos e 

emoções passam a ser mais bem definidos. Assim existe a percepção de qualidade ou não da 

marca. As pessoas, então, podem se transformar de simples colegas a amigos, namorados a 
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esposos – neste estágio surge a possibilidade do vínculo maior que um cliente pode ter com 

uma marca: a lealdade.  

 

 Sendo assim, para a instituição, relacionamento é o fruto da circunstância de que sua 

marca assume uma personalidade, sendo possível estabelecer com ela uma relação. A 

interpretação da marca como relacionamento permite à PMMG e a seus clientes atribuir um 

significado a essa relação. 

 

 Segundo Aaker (1998, p.115), “uma imagem de marca é um conjunto de associações, 

usualmente organizadas de alguma forma significativa”. Esta imagem é construída e 

sedimentada na mente do público como resultado perceptivo das impressões positivas, 

negativas ou neutras que se originam do contato entre consumidor e marca. Nesse sentido ela 

é um símbolo complexo, função da “[...] destilação de vários fatores: publicidade, 

embalagem, experiências com o produto, logotipos e assim por diante” (AAKER, 1998, p.41). 

Pode-se, assim, definir publicidade como o conjunto de ações no sentido de promover o lucro 

conquistando, aumentando e mantendo clientes. 

 

 A publicidade atua na elaboração de estratégias e inovações na área de comunicação, 

visando a obter melhoramentos na relação de empresas e instituições com a sociedade. Para 

isso, é pesquisado o perfil do público-alvo, levantando dados como idade, condição 

socioeconômica, escolaridade, costumes e hábitos de consumo, escolhendo a abordagem e os 

meios de comunicação mais adequados à campanha. Barthes afirma que, 

 

[...] em publicidade, a significação da imagem é, certamente, intencional: são 
certos atributos do produto que formam a priori os significados da 
mensagem publicitária, e estes significados devem ser transmitidos tão 
claramente quanto possível; se a imagem contém signos, teremos certeza 
que, em publicidade, esses signos são plenos, formados com vistas a uma 
melhor leitura: a mensagem publicitária é franca, ou pelo menos 
enfática.(BARTHES, 1990 p.28) 

 

 Assim, na PMMG a publicidade é utilizada para moldar o significado e o papel da 

prestação de seus serviços, fornecendo informação sobre a Corporação. 

 

 As vendas ou a quota de mercado representam medidas muito sensíveis no âmbito da 

distribuição. O ganho e/ou perda de um ponto de distribuição, ou a atuação noutra área 

geográfica, podem afetar decisivamente as vendas. Por isso, é importante distinguir a 
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valorização do brand equity baseada na mudança do âmbito da distribuição, do valor criado 

pelo reforço da notoriedade, da qualidade percebida e da lealdade. Esta medida poderá ser 

assim operacionalizada via identificação da percentagem de lojas que vendem a marca e da 

percentagem de pessoas que têm acesso aos seus pontos de distribuição. Emergem, porém, 

problemas de conceptualização e de interpretação dessa dimensão perante mercados 

caracterizados por diferentes canais de distribuição, variedades de oferta da marca e 

concorrentes. 

 

 Para a PMMG os pontos de distribuição estão relacionados com a presença 

identificada da Instituição, que se estabelece através do fardamento, das viaturas 

caracterizadas, das placas de sinalização, das fachadas das Unidades policiais-militares, bem 

como através de peças publicitárias, equipamentos, instalações físicas, postos e outros 

instrumentos de comunicação e identificação. 

 

 Para Stammerjohan et al (2005), a atitude da marca e a familiaridade são admitidos 

por interagir com as mensagens da marca. Se existe familiaridade admite-se imediatamente 

que existe já alguma afeição pela marca. 

 

 São com base no afeto que os consumidores tomam as suas decisões ao optar por uma 

determinada marca, mesmo que de forma instintiva. Contudo, o sentimento enredado na 

opção por uma marca pode ser positivo (envolvimento com a marca) ou negativo (defesa ou 

frustração em relação à marca) (LEÃO; MELLO, 2009). 

 

 Stammerjohan et al (2005) ensina que se as mensagens da marca passarem novas 

informações e, entretanto, os consumidores já estiverem familiarizados com ela, essas 

informações não surtirão efeito e, assim sendo, espera-se que a mesma ajuste os efeitos face à 

publicidade na atitude face à marca. 

 

 Para Chi et al (2009), a consciência da marca consiste em relembrar e reconhecê-la ou 

seja, quando o consumidor vê determinada categoria de produtos ele pode lembrar o nome da 

marca. Este reconhecimento significa que o consumidor tem a capacidade de identificar a 

marca, mesmo existindo enorme variedade delas dentro da mesma categoria. 
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 Todavia, a consciência da marca é mais do que o conhecimento do nome e sua prévia 

observação. Hoeffler e Keller (2002) mostram que a consciência envolve ligar a marca a 

certas associações na memória (o nome, logo, símbolos, dentre outros). A consciência da 

marca age como fator crítico na intenção de compra e algumas delas acumular-se-ão na mente 

do consumidor, influenciando sua decisão de compra. 

 

 Keller (1993) mostra que o conhecimento da marca é definido pela consciência dela, 

adicionando, contudo, outro conceito, que é a imagem da marca e refere-se ao conjunto de 

associações ligadas a ela e que o consumidor detém na memória. Segundo Keller a 

consciência da marca representa um papel importante na decisão do consumidor, por três 

motivos, onde é importante que os consumidores pensem na marca, quando pensam na 

categoria de produtos; a consciência da marca pode afetar as decisões sobre a marca no 

conjunto de considerações, mesmo que não existam outras associações da marca; e, a 

consciência da marca afeta a decisão do consumidor, influenciando a formação e força das 

associações da marca na sua imagem. 

 

 Contudo, nem todas as associações da marca serão relevantes na hora de decidir pelo 

consumo, pois, muitas das vezes, ela é associada na memória e se relaciona com o produto ou 

cor da embalagem. Esta associação facilita o reconhecimento ou a consciência ou conduz a 

deduções sobre a qualidade do produto (Keller, 1993). O autor acrescenta que os 

planejamentos de marketing são elaborados para alcançar a consciência da marca e 

estabelecer associações favoráveis, fortes e únicas na memória para que assim os 

consumidores comprem o produto ou serviço.  

 

 Faz-se necessário salientar que a familiaridade da marca significa que existe certo grau 

de envolvimento entre a ela e o consumidor (LUSK et al, 2005). Os autores concluem que 

quanto maior é esse envolvimento, maior será a intenção de compra. 

 

 O termo Customer-Based Brand Equity está ligado à familiaridade e se define como 

um efeito diferencial do conhecimento da marca, na resposta do consumidor ao marketing 

dela (KELLER, 1993) ocorrendo quando o consumidor se sente familiarizado com ela e 

possuiu associações da marca que são favoráveis, fortes e únicas na memória. 
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 Assim, uma empresa que realiza investimentos para tornar sua marca conhecida no 

mercado, criar associações a ela que despertem no consumidor o desejo pela compra, 

trabalhar a percepção de sua qualidade em seu público-alvo e, por fim, conquistar e manter a 

lealdade de seus clientes está, em última instância, investindo em seu negócio, gerando valor. 

Fatalmente, como em qualquer análise de investimento, desejar-se-á um determinado retorno 

ao se investir na marca; pode-se, então, dizer que o retorno advindo do investimento nos 

ativos da marca supracitado concorre para a geração de uma marca de valor, ou seja, uma 

marca que tem alto valor agregado é uma marca que consegue alta taxa interna de retorno de 

seus investimentos. 

 

 Na PMMG, a estatura refere-se à parte estrutural de ações e operações, ou seja, como é 

feito e se esse resultado gera vitalidade. Em matéria de segurança pública só existe uma 

prioridade acima de qualquer dúvida: a de garantir ao cidadão comum o direito de viver 

protegido em sua integridade física e moral, viver com segurança na rua ou dentro de casa, de 

dia ou de noite, trabalhando ou se divertindo, onde quer que esteja.  

 

 

2.1.5 Vitalidade da marca 

 

 Segundo Tavares (2003), para alcançar vitalidade, a marca deve ser uma resposta aos 

desejos e necessidades do público e estar em sintonia com as oportunidades do mercado. 

Neste caso, a matriz forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA) deve ser bem 

conhecida para dar subsídios, tendo em vista uma melhor decisão estratégica a ser tomada. 

Para que a marca seja capaz de se destacar na mente do mercado, é necessário, inicialmente, 

um reconhecimento das oportunidades do ambiente competitivo e dos pontos fracos dos 

concorrentes. 

 

 Aliar o entendimento dos fatores externos aos fatores internos ajuda a empresa a criar 

uma posição de flanqueamento, a fim de garantir uma estratégia pioneira em um foco ainda 

não atendido, pois ir ao encontro das expectativas do consumidor e oferecer o que é desejado, 

mas ainda não ofertado, é um fator crítico de sucesso para uma marca alcançar a mente do 

mercado com relevância e diferenciação antes que as outras o façam (TAVARES, 2003). 
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FIGURA 6 - Vitalidade da marca 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Criação própria a partir de Kotler (2000) 

 

 De acordo com Kotler (2000) a marca possui vitalidade quando se diferencia de outras 

na mente do consumidor e a diferenciação é importante para as necessidades do consumidor. 

 

 Segundo Aaker (1997), à marca pode ser associada uma personalidade, formalmente 

definida como um conjunto de características humanas que lhe são associadas, constituindo-se 

como uma fonte central de diferenciação dentro da sua categoria de produto. 

 

 Na PMMG, vitalidade diz respeito a como os clientes enxergam o resultado de suas 

ações e operações, ou seja, a qualidade dessas operações. 

 

 A concorrência e/ou diferenciação avalia o grau de diferenciação da marca no 

mercado. Segundo Wood (2000), no marketing do consumidor, as marcas oferecem o 

primeiro ponto de diferenciação entre ofertas de empresas concorrentes e, como tal, acabam 

por ser apreciadas para o sucesso da empresa. Assim, a diferenciação mede o grau de 

distintividade da marca no mercado; a lógica é que uma marca tem de possuir diferenciação e 

relevância para conseguir ser forte. Neste sentido, a diferenciação assume um papel pioneiro 

na contextualização, já que se encontra positivamente correlacionada com o valor da marca e 

um elevado grau de diferenciação reflete-se num elevado valor da marca. Por outro lado, a 

relevância desempenha um papel complementar ao ser determinante para a atração de uma 

base alargada de consumidores. 

 

 Segundo Aaker (1991), a lealdade dos consumidores de uma marca representa um 

ativo estratégico que deve ser gerido e explorado, com potencial de valor, nomeadamente na 

redução dos custos de marketing, na alavancagem comercial, na atração de novos 

consumidores e num tempo de resposta maior face aos ataques da concorrência. Já para Davis 

(2007), a capacidade da marca em conceder a uma empresa de serviços uma personalidade ou 
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imagem, pode ser o único e verdadeiro meio de diferenciação da oferta da empresa perante os 

seus concorrentes. 

 

 A marca deve ser definida como algo mais do que um sinal de diferenciação e de 

identificação dos produtos de uma empresa. Desta forma, Perez (2004) apresenta outra 

concepção de marca afirmando que ela é uma ligação simbólica e afetiva estabelecida entre 

uma empresa, a sua oferta e as pessoas para as quais se destina. Para esta autora, o espaço 

perceptual da marca pode ser utilizado como um espelho que reflete o estilo de vida e os 

valores do consumidor. 

 

 A força da marca é uma combinação de diferenciação (que é medida por meio da 

distinção da marca no mercado) e da relevância (que se refere à utilidade da marca para o 

consumidor). Assim, diferenciação é o caráter distintivo de uma marca, percebido pelo 

consumidor, constituindo aspecto crítico para seu sucesso e inclui lançamentos de produtos, 

relançamentos, inovação e dinamicidade. Sendo assim, a diferenciação define a marca e a 

distingue de todas as outras. Como tal, ela é o catalisador das ações no desenvolvimento da 

marca. A diferenciação representa a inovação, os lançamentos de novos produtos, o 

desenvolvimento de linhas, criação de embalagens diferenciadas, dentre outras ações. Um 

baixo nível de diferenciação pode representar uma clara advertência de que uma marca está 

perdendo potencial de mercado (GERZEMA, 2009; LEBAR, 2005; MIZIK, 2009). 

 

 Na PMMG, a mobilização de esforços para a segurança dos cidadãos-clientes se 

tornou uma realidade rotineira. Assim, a busca diuturna para assegurar a sensação de 

segurança de seus clientes está relacionada com a avaliação da qualidade das operações e 

ações realizadas, sendo este um fator de concorrência e/ou diferenciação. 

 

 Shankar, Azar e Fuller (2007, p.3) abordam o valor da marca tanto pela perspectiva do 

consumidor quanto pela da firma.  Para os autores, o brand equity “[...] sinaliza credibilidade, 

melhorando a percepção dos consumidores sobre a marca e aumentando a confiança em suas 

chamadas levando a menores custos de informação, menor risco percebido, menor custo de 

pensamento e maior utilidade para a marca”. 

 

 Os profissionais de marketing tendem a definir o valor da marca segundo a perspectiva 

do consumidor ou com uma visão dupla – da empresa e do consumidor – conforme se pode 
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perceber na definição de Keller e Machado (2006), no qual o valor patrimonial de uma marca 

representa as ferramentas utilizadas para o posicionamento, a comunicação e a venda dela de 

forma que entregue valor aos clientes e proporcione retorno financeiro para as empresas. 

 

 Assim, familiaridade refere-se a quanto os consumidores conhecem e interiorizaram o 

que a marca representa.  Esta familiaridade pode advir como resultado do marketing e 

esforços de comunicação da marca com seu público-alvo, somados à experiência de uso do 

produto pelo consumidor (GERZEMA, 2009; LEBAR, 2005; LOURO, 2000; MIZIK, 2009). 

 

 Para conciliar a imagem da PMMG a sua marca deve ser, e o é, a base de todos os 

instrumentos de identificação e comunicação da Corporação, dando ao cidadão a idéia de 

proatividade e de atuação constante, sendo significativa para seu público-alvo. A marca da 

Corporação aliada aos instrumentos de identificação e comunicação ajuda a Polícia Militar a 

potencializar os resultados das suas ações, permitindo que tenha, por meio da padronização 

visual e correta aplicação da marca, uma identidade e que comunica isso a seus clientes. 

 

 A temática da imagem da marca tem recebido cada vez mais atenção por parte dos 

investigadores e dos gestores. Itens como a visibilidade e a credibilidade colocam-se com 

força nos atuais ambientes de negócio, tornando mais relevantes as questões da identidade e 

da imagem. Isto é, as dimensões simbólicas das empresas e dos seus produtos assumem um 

papel da maior importância na relação das empresas com os consumidores. Na visibilidade ou 

comunicabilidade, se o resultado a ser alcançado for visível ou puder ser conseguido 

rapidamente, haverá maior adoção da técnica. As inovações cujos resultados são visualizados 

a longo prazo (preservação ambiental, produtividade de culturas permanentes) ou não 

aparecem muito claramente, são as de mais difícil adoção. 

 

 Nos dias atuais é amplamente reconhecido que o processo de orientação das atividades 

de um negócio enfatiza a estrutura funcional existente dentro da organização e entre as 

organizações. Todos os processos de negócio necessitam de algum nível de coordenação da 

visibilidade para cima ou para baixo. Algumas ferramentas gerenciais têm sido propostas 

recentemente para permitir a coordenação de cadeias de produção. Batalha e Scramin afirmam 
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[...] entre as estas ferramentas gerenciais destacam-se os sistemas de gestão 
de custos e ferramentas de otimização logísticas. Estes conceitos devem ser 
expandidos além das fronteiras da firma para atingir as fronteiras do sistema 
representado pela cadeia produtiva. Um sistema de custo confiável, na sua 
configuração tradicional, responde apenas questões relativas ao desempenho 
operacional dentro da empresa. Porém, existem outras informações 
gerenciais que se fazem necessárias dentro do novo ambiente competitivo. 
Estas informações referem-se ao gerenciamento da cadeia de suprimentos de 
uma determinada indústria ou rede de empresas.(BATALHA E SCRAMIN, 
2003 p. 36) 

 

 Demanda é o nome dado às necessidades ou desejo de consumo, individual ou coletivo, 

de bens e serviços. A relação entre oferta e demanda é um dos fatores determinantes de preços 

no mercado. Se a oferta for maior que a demanda, por exemplo, o preço tende a cair. Já, se a 

oferta não der conta da demanda, o preço tende a aumentar. Esses elementos auxiliam na 

definição de demandas sociais que levem em conta o caráter dinâmico da população. 

Ressalta-se ainda que, segundo Jannuzzi na definição de demandas sociais, 

 

[...] é importante ir além das diferenças socioeconômicas entre famílias, 
atribuindo-se uma importância especial ao estudo do ciclo vital e aos 
aspectos do consumo relacionado à estrutura etária da população. Deste 
modo, as diferenças socioeconômicas entre as famílias não são os fatores 
exclusivos para explicar perfil distintos de despesas. O estágio de 
urbanização, as especificidades regionais e variáveis demográficas como o 
tamanho e o ciclo vital da família também contribuem para modelar os 
padrões de despesas familiares, de forma a relativizar ou inverter os efeitos 
primários que os diferenciais socioeconômicos por si só conduziriam 
(JANNUZZI, 1997 p.21) 

 

 Em economia, demanda é a quantidade de um bem ou serviço que  os consumidores 

desejam adquirir por um preço definido em um dado mercado, durante uma unidade de 

tempo. Esta pode ser interpretada como procura, mas nem sempre como consumo, uma vez 

que é possível demandar (desejar) e não consumir (adquirir) um bem ou serviço. A quantidade 

de um bem que os compradores desejam e podem comprar é chamada de quantidade 

demandada. Esta quantidade depende de variáveis que influenciam a escolha do consumidor 

pela compra ou não de um bem ou serviço: o seu preço, o preço dos outros bens substitutos ou 

complementares, a renda do consumidor e o gosto ou preferência do indivíduo. Para estudar a 

influência dessas variáveis, considera-se separadamente a influência de cada uma nas decisões 

do consumidor. 

 

 Como a demanda é o desejo ou necessidade apoiados pela capacidade e intenção de 

compra, ela somente ocorre se um consumidor possuí-las, se tiver condições financeiras para 
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suprir sua necessidade ou desejo e se ele tiver intenção de satisfazê-los. Sempre que se dá 

prioridade para o consumo de alguma coisa em detrimento de outra, está se evidenciando um 

desejo. A demanda sempre influencia a oferta, ou seja, é a demanda que determina o 

movimento da oferta. Por isso, para as empresas, além de identificar os desejos e as 

necessidades de seus consumidores, é muito importante identificar a demanda para um 

determinado produto ou serviço, pois é ela que vai dizer o quanto se comprará da oferta que a 

empresa disponibilizará no mercado, isto é, quem e quantos são os consumidores que irão 

adquirir o produto ou serviço. 

 

 Desse modo, demanda é a disposição de comprar determinada mercadoria ou serviço, 

por parte dos consumidores; também conhecida como procura ou a quantidade de mercadoria 

ou serviço que um consumidor ou conjunto de consumidores está disposto a comprar, por um 

determinado preço. 

 

 Assim, vitalidade é a capacidade de uma marca interagir com seu mercado consumidor 

e inovar com agilidade e desempenho superior, nascendo da nitidez da sua identidade e se 

mantendo com o exercício diário dessa identidade na gestão de suas relações internas e 

externas. 

 

 Um ponto importante considerado por Kane (1987, p. 199-203) é o fato de as marcas, 

ao atingirem sua maturidade e caminharem para seu declínio, tenderem a perder grande parte 

de seu valor. Sendo assim, é necessário e complacente que o potencial da marca seja 

explorado durante sua vitalidade. Para ele, é justamente na exploração da vitalidade da marca 

que se inicia o processo de análise e de reflexão sobre a adoção da estratégia de extensão dela. 

Ainda segundo Kotler (2000), uma marca tem vitalidade quando: 

 

• diferencia-se de outras na mente do consumidor; logo, essa diferenciação é relevante para 

as necessidades do consumidor; 

• a marca tem estatura quando suscita haver uma relação entre alto apreço e  alta 

familiaridade em seu mercado-alvo; 

• para conseguir vitalidade e estatura para uma marca é necessário apenas: estratégia, 

marketing e comunicação de marketing; e 

• deve ser uma resposta aos desejos e necessidades do público e estar em sintonia com as 

oportunidades do mercado. 
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2.2 Auditoria de imagem da marca 

 

 A auditoria da marca visa avaliar seus pontos fortes e fracos ou de um portfólio de 

marcas. De acordo com Kotler e Pfoertsch (2008), isso configura uma descrição interna de 

como a marca vem sendo comercializada, ou seja, o inventário dela é uma investigação 

externa, por meio de grupos de foco, questionários e outros métodos de pesquisa de satisfação 

de consumidores a fim de identificar o que a marca significa e poderia vir a significar para os 

clientes. A etapa final consistiria da análise e interpretação dos resultados. 

 

 O indicador de desempenho da marca avalia, ou quantifica, o desempenho delas em 

relação às prioridades dos consumidores. De maneira geral, existem quatro dimensões de 

mensuração da marca que tendem a vincular o cliente a ela: 1) O desempenho funcional dos 

produtos ou serviços básicos; 2) A conveniência e facilidade de acesso aos produtos ou 

serviços; 3) A personalidade da marca e; 4) O componente de precificação e valor. 

 

 Segundo Kotler e Pfoertsch (2008, p. 200) “a combinação desses atributos proporciona 

um quadro com as dimensões mais razoáveis da maneira pela qual o ativo da marca cresce e 

quanto fluxo de caixa ainda não avaliado está à espera da respectiva liberação”. Os atributos 

da marca deveriam ser monitorados mediante estudos de acompanhamento realizados em 

ondas a cada seis ou doze meses. 

 

 A auditoria de marca pode ser usada para estabelecer um rumo estratégico para 

ela, como, por exemplo, se são satisfatórias as atuais fontes de valor agregado da, quais 

oportunidades existem e quais são os potenciais desafios para o valor agregado da marca ou, 

mesmo, qual o status atual da arquitetura da marca.  

 Assim, fazendo uso da auditoria, a empresa pode desenvolver um programa de 

marketing destinado a maximizar o valor agregado de marca em longo prazo, sendo que os 

resultados futuros devem ser monitorados e ações corretivas devem ser adotadas, caso sejam 

necessárias (KOTLER; PFOERTSCH, 2008). 

 

 O propósito do inventário da marca é fornecer um perfil atual e abrangente de como 

todos os produtos e serviços vendidos por ela são promovidos e percebidos. De acordo com 

Keller e Machado (2006), determinar o perfil de cada produto ou serviço requer sejam 
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identificados todos os elementos de marca associados. Embora a visão da marca revelada pelo 

inventário seja útil, o estudo exploratório dela deve ser uma atividade de pesquisa, cuja 

finalidade é buscar entender o que os consumidores pensam e sentem em relação a ela e à sua 

categoria de produto correspondente, a fim de identificar fontes de brand equity. 

 

 De acordo com Aaker (2007c), o objetivo das questões da auditoria é desafiar a 

estratégia de portfólio existente e sugerir opções e questões que merecerão análise e 

consideração adicional. As opções podem envolver a mudança de prioridade do papel da 

marca, ou criar contextos de papéis totalmente diferentes. Assim, diferenciadores ou 

potencializadores de marcas podem ser criados, refinados, realçados ou escondidos. O 

relacionamento entre as elas pode mudar, sendo preciso buscar por implicações no portfólio 

enquanto a análise está sendo feita.   

 

 Para o presente trabalho, a auditoria de imagem não será objeto de estudo, uma vez 

que ela, segundo Alexandre Martins, é um diagnóstico da imagem que a empresa ocupa entre 

os profissionais da mídia, tendo como base a forma e situações que evidenciam como a 

organização é vista. O resultado traz uma análise de percepções e expectativas, que permitem 

o planejamento, a redefinição de estratégias e a reformulação dos objetivos da comunicação 

empresarial e ainda compreende o estudo, a pesquisa e a análise da imagem e/ou reputação de 

uma organização junto aos seus públicos de interesse ("stakeholders").  

 

 A caracterização dos municípios-sede de UEOp da 13ª RPM, quais sejam, Barbacena, 

Conselheiro Lafaiete e São João Del Rey, faz-se necessária sua avaliação sob o enfoque 

cultural e histórico, e será vista na próxima seção. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

 A Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) prevê uma participação social nas diversas 

áreas, tais como saúde, educação e segurança pública. No entanto, segundo Reis (2009, p.3), 

apesar dos 22 anos de democracia contínua no país, ainda perduram as ameaças aos direitos 

civis basilares, “como a liberdade de ir e vir, ou à vida, que costumam ser apontados como os 

mais expostos a riscos pelo regime militar, ao qual essa retomada democrática viera pôr fim”. 

 

 Em Minas Gerais, para o Estado lidar com o desafio de traduzir o regime democrático 

em garantia dos direitos civis afetos à segurança pública, foi necessário estender o alcance das 

estratégias típicas de polícia, a uma dimensão maior, em que os problemas de criminalidade 

sejam percebidos nas suas raízes e implicações sociais. (REIS, 2010, p. 4) 

 

 A segurança pública, ao ser tratada de uma forma mais ampla e em caráter de rede 

como defesa social, visando lidar de uma forma mais profissional com a questão de Segurança 

Pública, conforme Reis (2009) estende esse alcance. 

 

 A ideia de rede foi instituída nos órgãos de defesa social no Governo de Minas, 

visando agregar “outras instâncias e processos de prevenção e de gestão ante o fenômeno da 

criminalidade, e dá a essa área das políticas públicas um caráter de rede”, segundo Wood e 

Marks (2006, apud REIS, 2010, p. 4). 

 

 As transformações ocorridas no cenário mundial, evidenciadas pela globalização e 

pelo avanço da tecnologia, fizeram as empresas perceberem que, a cada dia, está mais difícil 

diferenciar seus bens e serviços dos de seus concorrentes, uma vez que os produtos se 

mostram bem parecidos, pelo menos aos olhos dos consumidores. Com isso, a marca passa a 

desempenhar cada vez mais um papel fundamental nas transações comerciais. De fato, por 

séculos, elas têm sido uma forma de distinguir os bens de um produtor dos de outro. 

 

 

3.1 13ª Região de Polícia Militar 

 

 No ano de 2005, após criteriosos estudos realizados pelo Comando-Geral da PMMG e 

considerando a importância histórica, econômica e político-social do município de Barbacena, 
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concluiu pela necessidade de criar, no Campo das Vertentes, Zona da Mata, Zona Metalúrgica 

e Sudoeste Mineiro, a 13ª RPM, por meio da Resolução nº 3.820 de julho de 2005, cujo o 

principal objetivo para sua criação era qualificar o processo de gestão administrativa e 

operacional em virtude dos indicativos de segurança nas regiões sob sua responsabilidade, 

melhorando a coordenação e o controle dos Batalhões subordinados, além de reduzir 

consideravelmente as demandas administrativas e operacionais. 

 

 Desde sua instalação até os dias atuais, a 13ª RPM apresentou justificativa para sua 

criação, viabilizando junto ao Comando-Geral da Corporação, a destinação de consideráveis 

recursos humanos e materiais, para propiciar uma redução significativa dos índices criminais 

no espaço territorial sob sua responsabilidade. A RPM constitui-se em Unidade de Direção 

Intermediária responsável pela coordenação, controle e emprego operacional do 9º BPM 

(Barbacena), 31º BPM (Conselheiro Lafaiete), 38º BPM (São João Del Rey) e a 13ª Cia PM 

Independente de Meio Ambiente e Trânsito (13ª Cia PM Ind MAT), sediada em Barbacena. 

Tem sob sua responsabilidade territorial 61 municípios com uma população estimada em 

aproximadamente 844.468 habitantes e, sob sua gestão, cerca de 1.511 policiais. O Mapa 1 e a 

Figura 7 mostram, respectivamente, a articulação e o organograma dessa Região. 

 

FIGURA 7 – Mapa de articulação da 13ª Região de Polícia Militar 

 
               Fonte: PMMG (Software MAPINFO) 
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 A 13ª RPM é responsável pela coordenação, controle e emprego operacional do 9º 

BPM, com suas três Companhias (Cia PM), do 31º BPM e suas quatro Cia PM, 38º BPM e 

três Cia PM, além da 13ª Cia PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito (13ª Cia PM Ind 

MAT). 

 

FIGURA 8 – Organograma da 13ª Região de Polícia Militar 

 
              Fonte: P/3 da 13º RPM/PMMG 

 

 A Tabela 1 mostra o efetivo previsto e existente na 13ª RPM no primeiro semestre de 

2011. Observa-se que na 13ª RPM existem 1.656 militares para um efetivo previsto de 1.765 

militares, havendo, assim, uma defasagem de 108 militares. 

 

TABELA 1  - Efetivo previsto e existente na 13ª RPM – Barbacena – 2011 

UEOP 
EFETIVO 

Previsto Existente Situação 
13ª RPM 42 59 17 
9º BPM 610 557 -53 
31º BPM 544 502 -42 
38º BPM 401 390 -11 
13ª CIA MAT 167 148 -19 

Total 1764 1656 -108 
Fonte: P/1 da 13ª RPM/PMMG 
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3.2 O município de Barbacena e o 9º BPM5 

 

 Na cabeceira do Rio das Mortes localizava-se uma aldeia de índios Puris, oriundos da 

nação Tupi. Portugueses e paulistas ali se estabeleceram dedicando-se, a princípio, à 

mineração e depois à lavoura e criação de gado. Esta aldeia, nos tempos coloniais, passou a 

chamar-se Arraial da Nossa Senhora da Borda do Campolide. A Fazenda da Borda do Campo, 

localizada no município de Antônio Carlos, foi o primeiro núcleo de povoação que deu 

origem à cidade de Barbacena. A comunidade cristã "Freguesia de Nossa Senhora da Piedade 

da Borda do Campo", criada em 1725, funcionou na sede provisória da Capela da Borda do 

Campo até 1730, data em que passou a Matriz, à Capela de Nossa Senhora do Pilar do 

Registro Velho. 

 

 Em 1728 foi escolhido o sítio da nova igreja, atual Matriz de Barbacena, que foi 

concluída em 1764. A Matriz foi logo cercada de construções e casas. Aos poucos se formou 

ao seu redor o Arraial da Igreja Nova, com localização vantajosa para o comércio, pois ficava 

no entroncamento do Caminho Novo com o Velho. Estes dois caminhos colocavam Minas 

Gerais, Goiás e Mato Grosso em comunicação com o Rio de Janeiro. As tropas cruzavam por 

esses caminhos diariamente, fazendo pouso no Arraial da Igreja Nova. Isso fez com que ele 

terminasse sendo elevado à categoria de Vila pelo Governador da Capitania, o Visconde de 

Barbacena, o qual lhe conferiu o seu título nobiliárquico que prevaleceu quando foi 

transformada de Vila em Cidade, em 9 de março de 1840, passando a ser chamada de "muito 

nobre e leal cidade de Barbacena". Esse título foi-lhe conferido em virtude de sua participação 

no episódio do "Fico", quando Dom Pedro I se viu ameaçado pela sua participação na Guerra 

da Independência. 

 

 Barbacena foi lembrada como possível local para a capital de Minas e participou da 

definição da sucessora de Ouro Preto. Coube ao presidente do Congresso, o barbacenense 

Crispim Jacques Bias Fortes, declarar promulgada a lei que fixou o ponto onde seria edificada 

a futura capital. No episódio da Inconfidência Mineira não foi menor a sua influência. Entre 

os 24 Inconfidentes, vários eram barbacenense e outros estavam radicados na cidade. Talvez 

por isso tenha sido escolhida para receber uma parte do corpo esquartejado de Tiradentes (o 

braço direito) como advertência aos que se revoltasse contra o governo. 

 
                                                           
5 Dados obtidos junto a Prefeitura de Barbacena 
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 Barbacena está localizada no alto da serra da Mantiqueira, a 1.160m de altitude. É a 

porta de entrada da Minas Gerais histórica, no qual o barroco começa nas obras arquitetônicas 

do século XVIII. A partir da cidade é fácil o acesso às demais, onde predomina a arte barroca: 

Tiradentes, São João Del Rey Congonhas, Ouro Preto e Mariana. Integra a mesorregião do 

Centro-Leste Mineiro (Zona das Vertentes) na microrregião dos Campos da Mantiqueira. Sua 

área compreende 717 km2, situando-se em uma região de planaltos onde surgem as serras da 

Conceição do Ibitipoca, do Sapateiro e da Mantiqueira. O município é servido pelas bacias 

hidrográficas dos rios Elvas e das Mortes, ambos se dirigindo para o oeste, interligando-se à 

bacia do Rio Grande. Sua vegetação ainda conserva matas nativas, formando a floresta 

subtropical. 

 

 De acordo com o último Censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, Barbacena tem 122.377 habitantes, em consulta a 42.650 

domicílios, residindo 80% na área urbana do Município. Ocupa a 18ª posição de cidade mais 

populosa no estado de MG e a 198ª no Brasil. Seu clima é subtropical, com temperaturas que 

oscilam entre 12º e 28º. Ao norte, Barbacena limita-se com Barroso, Carandaí e Ressaquinha. 

Ao sul, com Santos Dumont e Antônio Carlos. A leste, com Desterro de Mello, Santa Bárbara 

do Tugúrio e Oliveira Fortes. A oeste, com Prados e São João Del Rey. 

 

 Na agricultura, produz batata inglesa, milho e flores, especialmente rosas e 

crisântemos daí o título "Cidade das Rosas". Na pecuária, destaca-se a produção de leite. O 

rebanho bovino é estimado em 39.300 cabeças. É excelente a produção de carne de frango e 

ovos. As indústrias têxtil, siderúrgica, metalúrgica e mecânica também estão presentes em 

Barbacena, que possui cerca de 700 estabelecimentos comerciais. Seu Parque de Exposições é 

um dos melhores da região. 

 

 Barbacena é servida pelas rodovias federais BR-265 e BR-040 e pelas estaduais MG-

135, MG-338 e MG-447. Possui aeródromo administrado pelo Ministério da Aeronáutica 

através da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar). 

 

 Segundo o site da PMMG, no ano de 1.932 eclodiu no Estado de São Paulo o 

Movimento Revolucionário Constitucionalista, que motivou a criação do 9º Batalhão. O então 

Governador de Minas Gerais, Olegário Maciel, por meio do Decreto nº 401, de 10 de julho de 

1932 (MINAS GERAIS, 1932), resolveu criar o 9º Batalhão de Caçadores da Força Pública 



58 

 

do Estado de Minas Gerais, com sede na capital do Estado. Em 03 de abril de 1933, por meio 

do decreto nº 1922 (MINAS GERAIS, 1933), o 9º Batalhão foi transferido para a cidade de 

Barbacena, situada na Serra da Mantiqueira, o que possibilitou cognominá-lo, 

carinhosamente, de Sentinela da Mantiqueira. O 9º Batalhão esteve a princípio sediado na 

Avenida Bias Fortes, hoje Escola Estadual Adelaide Bias Fortes e Colégio Santo Agostinho, 

ali permanecendo até o ano de 1960, quando, em 29 de setembro foi transferido para a colina 

Monte Mário, onde está situado até os dias de hoje, instalado em excelentes edificações foi 

construído durante o Governo de José Francisco Bias Fortes, no comando do Tenente Coronel 

PM Thompson Scafuto. 

 

 Desde a sua criação, o 9º Batalhão vem participando ativamente de todos os 

movimentos nacionalistas em defesa da soberania nacional. Assim, é que em 1933, atuou 

contra o Movimento Revolucionário Constitucionalista, ocasião em que teve uma brilhante 

participação. Durante a Intentona Comunista de 1935, mais uma vez o 9º Batalhão se fez 

presente montando guarda na cidade de Santos Dumont, nas oficinas da estrada de ferro 

Central do Brasil, em cobertura ao 1º Batalhão de Caçadores Mineiros que havia deslocado 

para a cidade do Rio de Janeiro, local onde se iniciara o movimento (Site da PMMG). 

 

 De 1942 a 1945, Barbacena foi considerada Zona de Guerra e o 9º Batalhão ficou à 

disposição da 4ª Região Militar, ocasião em que uma companhia foi destacada para a cidade 

de Juiz de Fora. Na Revolução de 31 de março de 1964, o 9º Batalhão, sob o Comando do 

então Ten-Cel PM Waldir Victor Foureaux, atendendo aos anseios e reclamos do sentimento 

patriótico do povo brasileiro, partiu de madrugada para às margens do Rio Paraíba de onde 

recebeu novas ordens para seguir até a cidade de Três Rios. A cidade foi ocupada, bem como 

o entroncamento das Rodovias de São Paulo, Guanabara (hoje Rio de Janeiro), Bahia e Minas 

Gerais, sob o Comando do General Olímpio Mourão Filho (Site da PMMG). 

 

 Mais recentemente, no ano de 1967, teve participação ativa em operações anti-

guerrilhas, na Região da Serra do Caparaó, Espírito Santo, onde bravamente atuou no período 

de 06 a 21 de abril, regressando a Barbacena, como das outras vezes, com a sua missão 

comprida. Hoje, o 9º Batalhão é comandado pelo Ten Cel PM Jesus Milagres e está 

subordinado à Décima Terceira Região da Polícia Militar, sediada nesta cidade, sob o 

comando do Coronel PM Ricardo Matos Calixto. 
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 Tem sob sua responsabilidade uma área de 5.359 km2, atendendo a uma população, 

segundo censo do IBGE de 2010, de 266.955 habitantes (Tab. 2).  

 

TABELA 2  – Municípios do 9º BPM da PMMG por Cia PM e respectiva população – 

Barbacena - 2011 

CIA PM MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2010 
60ª CIA               Barbacena 129.751 
63ª CIA               Aracitaba 1.865 
63ª CIA               Ewbank da Câmara 3.680 
63ª CIA               Oliveira Fortes 1.933 
63ª CIA               Paiva 1.692 
63ª CIA               Santos Dumont 47.249 
117ª CIA              Alfredo Vasconcelos 6.402 
117ª CIA              Alto Rio Doce 12.672 
117ª CIA              Antônio Carlos 11.682 
117ª CIA              Bias Fortes 3.833 
117ª CIA              Cipotânea 6.843 
117ª CIA              Desterro do Melo 3.307 
117ª CIA              Ibertioga 5.207 
117ª CIA              Piedade do Rio Grande 4.849 
117ª CIA              Ressaquinha 4.745 
117ª CIA              Santa Bárbara do Tugúrio 4.548 
117ª CIA              Santana do Garambéu 2.223 
117ª CIA              Santa Rita de Ibitipoca 3.844 
117ª CIA              Senhora dos Remédios 10.630 

9º BPM 266.955 
Fonte: P/3 do 9º BPM/PMMG. 

 

 Está articulado em quatro companhias, dez pelotões distribuídos na área da 

unidade, dezessete destacamentos e três subdestacamentos, perfazendo um total de dezenove 

municípios (Quadro 3). 

 

QUADRO 3 – Articulação operacional do 9º BPM da PMMG – Barbacena – 2011 

RPM UEOP Cia PM Pelotão PM Grupo PM 

13ª RPM 
Barbacena 

9º BPM 
Barbacena 

60ª Cia PM  
Barbacena 

Barbacena (01 Pel PChq)  

Barbacena (1º Pel PM)  

Barbacena (2º Pel PM) 
Barbacena  
Pinheiro Grosso 
Senhora das Dores 

Barbacena (3º Pel PM) 
Barbacena 
Corrêa de Almeida 

Barbacena (4º Pel PM) 
Barbacena 
Padre Brito 

Continua... 
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QUADRO 3 – Articulação operacional do 9º BPM da PMMG – Barbacena – 2011 

RPM UEOP Cia PM Pelotão PM Grupo PM 

13ª RPM 
Barbacena 

9º BPM 
Barbacena 

63ª Cia PM  
Santos Dumont 

Santos Dumont (1º Pel PM)  

Santos Dumont (2º Pel PM) 

Santos Dumont 
Aracitaba 
Ewbank da Câmara 
Oliveira Fortes 
Paiva 

117ª Cia PM  
Barbacena 

Ressaquinha (1º Pel PM) 

Ressaquinha 
Senhora dos Remédios 
Palmital dos Carvalhos 
Alfredo Vasconcelos 
Santa Bárbara do Tugúrio 

Antônio Carlos (2º Pel PM) 

Antônio Carlos 
Campolide 
Bias Fortes 
Ibertioga 
Piedade do Rio Grande 
Santa Rita do Ibitipoca 
Santana do Garambéu 

Alto Rio Doce (3º Pel PM) 

Alto Rio Doce 
Abreus 
Cipotânea  
Desterro do Melo 

194ª Cia Ens/Trein 
Barbacena 

  

Fonte: P/3 da 13º RPM/PMMG. 

 

 As tabelas 3 a 5 mostram informações de crimes violentos, por Cia PM, na área de 

atuação do 9º BPM no período de janeiro a agosto de 2011. 

 

 A Tabela 3 mostra que o roubo consumado a transeunte é o crime violento mais 

frequente tanto na 60ª Cia PM (46%) quanto na 63ª Cia PM (47,6%) enquanto que na 117ª 

Cia PM, por ter sob sua responsabilidade uma maior zona rural o roubo consumado e/ou à 

mão armada consumado a residência rural/sítio/chácara representa 61,1% dos crimes 

violentos. 

 

TABELA 3  – Crimes violentos mais frequentes por Cia PM – 9º BPM – Barbacena – 2011 

60ª Cia PM 63ª Cia PM 117ª Cia PM 
Crime Violento % Crime Violento % Crime Violento % 

Roubo consumado a 
transeunte 

46 
Roubo consumado a 
transeunte 

47,6 
Roubo à mão armada 
consumado a residência 
rural/sítio/chácara 

50 

Roubo à mão armada 
consumado a transeunte 

38,9 
Roubo à mão armada 
consumado a transeunte 

26,2 Homicídio consumado 16,7 

Homicídio tentado 6,2 Homicídio tentado 11,9 
Roubo consumado a residência 
rural/sítio/chácara 

11,1 

Fonte: P/3 do 9º BPM/PMMG 
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 Observando a Tabela 4, verifica-se que o roubo consumado a transeunte representa 

54,2% dos crimes violentos contra o patrimônio na área da 60ª Cia PM e o roubo à mão 

armada consumado a transeunte representa 60,6% na área da 63ª Cia PM. Já na área da 117ª 

Cia PM, o roubo à mão armada consumado a residência rural/sítio/chácara representa 69,2% 

desses crimes. 

 

TABELA 4  – Crimes violentos contra o patrimônio mais frequentes por Cia PM – 9º BPM – 

Barbacena – 2011 

60ª Cia PM 63ª Cia PM 117ª Cia PM 
Crime % Crime % Crime % 

Roubo consumado a 
transeunte 

54,2 
Roubo consumado a 
transeunte 

33,3 
Roubo à mão armada 
consumado a residência 
rural/sítio/chácara 

69,2 

Roubo à mão armada 
consumado a transeunte 

45,8 
Roubo à mão armada 
consumado a transeunte 

60,6 
Roubo consumado a residência 
rural/sítio/chácara 

23,1 

Outros roubos à mão 
armada consumados 

7,29 Latrocínio 6,1 Latrocínio 7,7 

Fonte: P/3 do 9º BPM/PMMG 

 

 Já o crime contra a pessoa mais frequente em todas as Cias PM do 9º BPM é a ameaça, 

com índices de 19,2% para a 60ª Cia PM, 17,4% para a 63ª Cia PM e 27,6% para a 117ª Cia 

PM. 

 

TABELA 5  – Crimes contra pessoa mais frequentes por Cia PM – 9º BPM – Barbacena – 

2011 

60ª Cia PM 63ª Cia PM 117ª Cia PM 
Crime % Crime % Crime % 

Ameaça 19,2 Ameaça 17,4 Ameaça 27,6 
Dano 13 Dano 17,1 Dano 19,9 
Lesão corporal 10,4 Lesão corporal 12,3 Lesão corporal 11 
Fonte: P/3 do 9º BPM/PMMG 

 

 

3.3 O município de Conselheiro Lafaiete e o 31º BPM6 

 

 Os primitivos habitantes da região foram os índios “carijós”. Seus aldeamentos 

localizavam-se na parte alta da cidade, no local onde se ergue hoje a Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição. Embora tivessem sido perseguidos pelo branco na baixada do Rio de 

                                                           
6 Dados obtidos junto a Prefeitura de Conselheiro Lafaiete. 
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Janeiro de onde vieram os índios “Carijós”, não se mostraram hostis ao colonizador e 

desbravador da região. Os carijós, desde o início, aceitaram o contato pacífico com os 

europeus, assimilando o Cristianismo com muito entusiasmo e bons resultados de mútua 

integração cultural, tendo chegado a tais índios antes dos desbravadores das Gerais. 

 

 Os desbravadores e colonizadores da região foram elementos portugueses e paulistas 

que, depois de várias tentativas infrutíferas, conseguiram penetrar nos sertões de Minas Gerais 

a procura de ouro e pedras preciosas. Pertenciam à bandeira de D. Rodrigo que se havia 

amotinado contra seu comandante supremo, dada sua nacionalidade estrangeira. Localizavam-

se ao pé da serra de Ouro Branco na região das Congonhas, que acharam muito aprazível, isto 

pelo ano de 1681. Esses desbravadores entraram em contato com os índios Carijós, que anos 

antes haviam fugido da baixada do Rio de Janeiro e penetraram no interior, subindo pelo vale 

do Paraibuna e estabelecendo-se para dentro da Borda do Campo, numa região estratégica: 

nos altos de um contraforte da Mantiqueira de onde, com a facilidade, poderiam espraiar-se 

ou pelo Vale do Rio Doce, ou descer para o Paraopeba, ou mesmo tomar a direção do Rio 

Grande. 

 

 É provável que, já logo nos primeiros tempos, houvesse bandeirantes e índios se 

congregado na piedosa tarefa de erigir uma primitiva ermida no Campo Alegre dos Carijós, 

cercada de esteiras e coberta de colmos, onde colocaram as imagens que sempre os 

bandeirantes traziam consigo, provavelmente onde se localiza hoje o Colégio Estadual 

“Narciso de Queirós”, na rua Barão de Suassuí tendo sido encontrados ossos naquele local 

durante a construção do prédio,  porque antigamente se enterravam as pessoas nas igrejas ou 

nas suas proximidades. Foram feitas plantações, levantaram-se choças e a vida decorria 

tranquila até que, na última década do século XVII, começou a corrida em busca de riquezas 

nas minas auríferas da região. O arraial de Carijós era a passagem obrigatória para Itaverava, 

Guarapiranga, Mariana e Catas Altas. Tornou-se pouso para os viajantes e entreposto de 

mercadorias. 

 

 A expedição de 1683, chefiada por Garcia Rodrigues, já com prática do sertão, porque, 

como genro de Fernão Dias, o acompanhara na sua famosa caça as esmeraldas, fracassou 

lamentavelmente, talvez por ter-se intrometido muito pelo norte, beirando o Guaicuí e 

deixando à sua direita e esquerda os veios auríferos. Incontestável, entretanto, é que, daí por 

diante, entre os paulistas, principalmente entre os taubateanos, arraigou-se a convicção da 
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existência do ouro nos sertões dos cataguás. Parece que o encontro das primeiras pepitas 

auríferas se verificou no Tripuí, próximo do Campo Alegre dos Carijós. 

 

 Uma dessas expedições chegadas à região em busca de ouro do Tripuí foi a de José 

Gomes de Oliveira, ajudado por Vicente Lopes, o qual, da Itaverava por diante, perdeu o 

rumo do Itacolomi e acabou mandando pedir socorro a Taubaté. Em seu auxílio partiu 

Antônio Rodrigues Arzão. Chegando, porém, a Itaverava tomou também caminhos errados, 

descendo o Piranga e indo dar ao rio Casca (1692), dali descendo o Vale do Rio Doce até a 

vila do Espírito Santo, com resultados de algumas pintas de ouro que colhera ao pé da Pedra 

Menina. Antes de morrer, em São Paulo, logo depois de sua chegada, ainda teve tempo de 

confiar ao seu cunhado Bartolomeu Bueno de Siqueira, o segredo da descoberta das pepitas de 

ouro que trouxera do Tripuí. 

 

 Bartolomeu Bueno de Siqueira rumou para Taubaté, e, com o auxílio de amigos e 

parentes de Miguel Garcia de Almeida Cunha subiu em 1694, para Itavera, onde a bandeira se 

deteve e lançou plantações, para mais tranquilamente explorar e observar as redondezas, em 

busca do Itacolomi. Essa bandeira constitui o ponto de partida oficial da descoberta do ouro 

nas “gerais” e trouxe como consequência o povoamento intenso da região. Esse primeiro 

ouro, regularmente manifestado, foi extraído dentro do território de Conselheiro Lafaiete. 

 

 Por essa época teria sido erigida uma capela ou igreja de pau-a-pique, dedicada ao 

culto da Imaculada Conceição, provavelmente onde hoje é a Praça Nossa Senhora do Carmo, 

de acordo com o que se deduz da Carta de Sesmaria concedida a Jerônimo Pimentel Salgado 

que, juntamente com Amaro Ribeiro, tiveram reconhecidas as posses de várias léguas de terra 

em 1711. O templo era um dos limites citados no documento e devia ser bem freqüentado, 

pois, em 1709, o padre Gaspar Ribeiro Fonseca, enviado pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom 

Frei Francisco de São Jerônimo, criou a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, 

pertencente à Diocese do Rio de Janeiro, passando a aldeia a chamar-se Arraial de Nossa 

Senhora da Conceição de Campo Alegre dos Carijós. Mandou-se trazer, da cidade de Porto, 

em Portugal, uma nova imagem da padroeira, em madeira, belíssima em sua concepção 

artística, que até os dias de hoje é venerada na cidade. O culto à Virgem reunia a população 

constituída de nobres - alguns descendentes de D. Afonso Henrique, fundador de Portugal - , 

do povo, ficando, do lado de fora da igreja, os escravos. 
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 As minas gerais do Cataguás, com o tempo, perderam o nome tão característico dos 

índios que habitavam a região e ficaram na história conhecidas apenas como as “Minas 

Gerais” capitania, província, e hoje Estado. O nome dos primeiros habitantes desta região 

onde foi manifestado o primeiro ouro ficou, todavia gravado no modestíssimo arraial Catauá, 

perdido entre Lagoa Dourada e João Ribeiro (hoje Entre Rios de Minas), e que pertenceu 

outrora ao município de Conselheiro Lafaiete. Foi Também o nome da histórica Fazenda 

Engenho Velho dos Cataguá, que até 1939 pertencia ao município de Conselheiro Lafaiete e 

então passou para o de Lagoa Dourada. 

 

 A aldeia do Campo Alegre dos Carijós, localizada justamente no ponto de intercessão 

do país dos Cataguás e das Congonhas, constitui durante alguns anos, na fase estrepitosa e 

turbulenta que se seguiu à notícia exata dos primeiros descobertos, à entrada obrigatória para 

quem demandava Itaverava – meta dos bandeirantes que se seguiram a Bartolomeu Bueno e 

Miguel Garcia. Daí a razão do seu povoamento, importância e desenvolvimento, antes mesmo 

da Vila Rica, Mariana, Caeté, Pitangui e outros povoados que foram abertos com o trabalho 

das minas. O antigo aldeamento de índios Carijós rapidamente se transformou num arraial de 

aventureiros de toda casta, predominante paulistas, que foram os pioneiros das descobertas. 

 

 As ondas bandeirantes eram atraídas pelas miragens, ou de Gualacha, ou do Ouro 

Preto, ou do Tripuí, ou do Pitangui, de modo que, chegando ao Campo Alegre dos Carijós, e 

conferindo as notícias e rumos, tratavam logo de rumar através da Itaverava, para o norte e o 

leste ou para o poente, atrás de veios e filões cada vez mais distantes, deixando, porém, de 

examinar com atenção as redondezas do arraial. Os vales que escorrem da Serra de Ouro 

Branco e da Caixeta e descem pela região das Congonhas, passando rentes aos limites do 

Campo Alegre dos Carijós, eram pisados pelos desbravadores que nenhuma importância deu, 

no começo, aos cascalhos e às areias dos córregos da Varginha, Ouro Branco, Soledade, Gagé 

e Maranhão, afluentes e subafluentes do Paraopeba, e onde, no meado do século XVIII, foram 

exploradas e extraídas quantidades formidáveis do precioso metal. 

 

 Quando tal ocorreu, os paulistas logo se apossaram das terras, e daí datam as primeiras 

concessões de terrenos aos mineradores Jerônimo Pimentel Salgado e Amaro Ribeiro. O 

progresso e o povoamento da nova capitania que acabou desmembrada da de São Paulo, tal a 

importância das minerações para o erário lusitano, acarretou inevitavelmente para o poder 

público a necessidade de pôr em vigor leis e justiças regulares e criar zonas de administração 
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local. O novo território foi então dividido e retalhado em comarcas e vilas. Assim foram 

surgindo as vilas e comarcas de Mariana, Vila Rica, São José do Rio das Mortes e outras. 

 

 Por volta de 1790, quando o ouro diminuía em outras regiões da capitania e quando os 

quintos já viviam em sensível atraso, com ameaças de derrama e outras medidas fiscais 

draconeanas, estava em pleno florescimento o trabalho das explorações. Surgiu aí o fato 

curioso, que deu origem à criação da Vila, isto é, à autonomia administrativa desse recanto 

mineiro. Justamente no arraial do Campo Alegre dos Carijós, e circunvizinhanças se 

entrecortavam os limites ao princípio das vilas e comarcas do Ribeirão do Carmo, Vila Rica e 

São José do Rio das Mortes. E disso resultavam não raro e repetidos incômodos, com graves 

transtornos para os particulares e para o poder público. Conflitos de jurisdição. Confusões 

judiciárias. Evasões contínuas de impostos. Impunidades constantes dos crimes, cujos autores 

saltavam propositadamente da alça de um juiz para outro. 

 

 O Governador Visconde de Barbacena atendendo a tão lamentável estado de coisas, 

que lhe foi bem exposto em súplicas verbais e escritas, submeteu as representações dos bons 

moradores do Campo Alegre ao Conselho Ultramarinho e, por ato regular, a Rainha Dona 

Maria, manda criar a Real Vila de Queluz. Sucessivos desmembramentos e retaliações, com o 

correr dos anos, durante a Monarquia e a República, a bem do interesse público e 

acompanhando o desenvolvimento de outras localidades, reduziram muito a área do 

Município. Ainda assim, conserva, dentro das suas atuais lides, os marcos mais interessantes 

da história das Minas Gerais dos Cataguás: das Taipas à Itaverava, das margens do Piranga às 

do Paraopeba, o município encerra ainda o trecho do território mineiro onde se verificaram as 

mais palpitantes cenas de grande epopeia das descobertas do ouro, e onde a tenacidade 

indomável do paulista encontrou e documentou, por forma que a história conserva, o primeiro 

ouro das minas. 

 

 Em 1886, Queluz passou a ter foros de cidade e em março de 1934, passou o 

município de Queluz a denominar-se Conselheiro Lafaiete, em homenagem à memória do 

jurisconsulto, político e homem de Estado, Conselheiro Lafaiete Rodrigues Pereira, que 

nasceu no Município. Desde que a Estrada de Ferro Central do Brasil alcançou a cidade de 

Queluz, a estação dessa via férrea foi denominada Lafaiete, já em homenagem aquele filho do 

Município. Dada essa circunstância e porque a estação está localizada na parte baixa da 

cidade, o povo passou a denominá-la Lafaiete, e à parte alta, Queluz. 
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 Pelo fato de existir a cidade de Queluz também em São Paulo, havia confusão nas 

correspondências. Essa circunstância atuou também para a mudança do nome de Queluz para 

Conselheiro Lafaiete. A cidade tem no passado história relevante, sendo notável a página de 

heroísmo que assinala na Revolução Liberal de 1842. A cidade destacou-se então como 

baluarte liberal, sofrendo as tropas legalistas, em Queluz, uma grande derrota. Na era 

republicana destacou-se Conselheiro Lafaiete (então ainda Queluz) na memorável campanha 

civilista de Ruy Barbosa, em 1910. 

 

 Todo esse passado rico de fatos importantes na vida econômica, política, social, 

cultural e religiosa de Minas Gerais e do Brasil, chega até os dias de hoje, não apenas pela 

narração e documentação históricas e tradição oral, como também através de sítios históricos 

que testemunharam tais fatos e hoje são sugestivas amostras dos tempos que decorreram no 

período de mais de trezentos anos de história. 

 

 Conselheiro Lafaiete é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, na região 

Sudeste do Brasil. Sua população, segundo censo do IBGE de 2010 realizado em 27.456 

residências, é de 116.527 habitantes, sendo 95,5% na zona urbana, distribuídos em uma área 

de 6.184 km2, o que a torna a 22ª cidade  mais populosa do Estado. O Município é atendido 

pelo Aeroporto das Bandeirinhas. Sua localização é estratégica; fica a poucos quilômetros dos 

centros consumidores do Sudeste brasileiro e próximo dos corredores de exportação Santos, 

Vitória e Rio de Janeiro, a 1.157m de altitude.  

 

 A vegetação  predominante é o Cerrado e alguns pontos de Mata Atlântica. O clima é 

Tropical de atitude. Encontra-se na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, à 96 km da 

capital do Estado. Localiza-se dentro da região do antigo Queluz de Minas, atualmente, o Alto 

Paraopeba – onde ficam também as cidades de Belo Vale, Congonhas, Ouro Branco, Entre 

Rios de Minas, Jeceaba e São Brás do Suaçuí.  

 

 Ao norte, Conselheiro Lafaiete limita-se com Congonhas do Campo e Ouro Branco; 

ao sul, com Cristiano Otoni; a leste, com Itaverava e Santana dos Montes; e a oeste, com 

Queluzito e São Brás do Suaçuí. Edificado no dorso central do Espinhaço, Serra da 

Mantiqueira, entre a zona Metalúrgica e Campo das Vertentes, o Município é divisor de duas 

grandes bacias hidrográficas do Rio Doce  e do Rio São Francisco. 
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 Na agricultura, produz batata, milho, arroz, laranja, tangerina, tomate, mandioca, 

feijão e cana-de-açúcar. Na pecuária, os principais efetivos são os bovinos, os suínos, os 

muares, os galináceos, dentre outros. Conselheiro Lafaiete conta hoje com mais de três mil 

lojas dos mais variados tipos de serviços e é um grande centro comercial com mais de 4000 

lojas. As principais são: Casas Bahia, Ricardo Eletro, Ponto Frio, Magazine Luiza, dentre 

outros. Entre os Supermercados e Hipermercados se destacam: Brasil, Epa, Sales, Azevedo, 

Santana, Servebem, BH, MG, Vitorino, entre outros.  

 

 Entre os bancos se destacam o Banco do Brasil, Bradeso, Banco Itaú, Caixa 

Econômica Federal, Santander  e outros. No ramo de telefonia móvel estão disponíveis na 

cidade lojas da OI, Tim, Vivo e Claro. Há também lojas de construção e bricolagem, 

concessionárias de automóveis, destacando Auto Lafaiete e Garra (Volkswagen), Auto 

Comércio (Mercedes Benz), New For (Ford), Dismove (Fiat), Globo (Chevrolet), lojas de 

calçados, confecções, e outros. Conselheiro Lafaiete possui indústrias de pequeno e médio 

portes. Algumas se situam no Distrito Industrial, que possui indústrias de alimentos, ceras e 

velas, motores, pedra-sabão, secagem de madeiras, entre outros e algumas fora do distrito 

industrial, que são a Vale, que extrai manganês, a Tretamir, a Sbel e a Coomefer, que fabrica 

vagões ferroviários, entre outras indústrias.  

 

 O município de Conselheiro Lafaiete dispõe de diversos pontos de atração turística, 

além de estar localizado em posição estratégica no eixo das cidades históricas de São João Del 

Rei - Congonhas - Ouro Preto. Cabe ainda a proximidade com Itaverava, onde se deu a 

descoberta oficial do primeiro ouro de Minas Gerais; de Ouro Branco, que possui a quase 

tricentenária matriz de Santo Antônio, com obras do mestre Ataíde, e com Catas Altas da 

Noruega e Piranga, ambas do ciclo do ouro. 

 

 Em Lafaiete, vem ganhando impulso o turismo ecológico e o histórico, além de 

oferecer várias opções de lazer, com ampla rede de hotéis, restaurantes e clubes; são mais de 

13 hotéis, de todos os níveis. Conselheiro Lafaiete se insere nas primeiras 104 cidades 

classificadas pela Embratur, como detentoras de potencial turístico. Isso significa que os 

empresários interessados em investir na indústria do turismo local podem receber benefícios 

especiais, como empréstimo a longo prazo e com juros subsidiados, via Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDES), Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e outros 
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órgãos, para a construção ou ampliação de hotéis, hotéis-fazendas, clubes, parques ecológico 

e de lazer, aquisição de ônibus de turismo, etc. 

 

 O 31ª BPM, sediado em Conselheiro Lafaiete, uma das primeiras e mais importantes 

cidades de Minas Gerais, foi criado no dia 09/05/1998. Por Conselheiro Lafaiete passou o 

caminho novo, depois a Estrada Real, que ligava as riquezas do Estado ao porto do Rio de 

Janeiro, então capital da colônia, razão pela qual se destaca por possuir os primeiros focos de 

habitação do Estado representados pelas cidades históricas de Congonhas, Piranga, Ouro 

Branco, e outras as quais tiveram seu início no ciclo do ouro, ocasião em que surgiu o 

principal movimento de liberdade da Pátria, ombreado pelo Alferes da PMMG, Joaquim José 

da Silva Xavier. 

 

 Em homenagem aos Inconfidentes que nestas terras trilharam com espírito de 

liberdade, o 31ª BPM foi contemplado com o codinome Inconfidência Mineira. Em meio à 

arquitetura eclética de Conselheiro Lafaiete o 31º BPM localiza-se na Avenida Monsenhor 

Moreira, nº 555, Bairro São Sebastião, com responsabilidade territorial sobre 24 municípios 

(Tab. 6), em uma área de 6.184 km2, que protege uma população de 349.758 habitantes. 

 

TABELA 6  – Municípios do 31º BPM da PMMG por Cia PM e respectiva população – 

Conselheiro Lafaiete - 2011 

CIA PM MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2010 
61ª CIA               Conselheiro Lafaiete 115.530 
65ª CIA               Catas Altas da Noruega 3.596 
65ª CIA               Itaverava 5.687 
65ª CIA               Lamim 3.658 
65ª CIA               Ouro Branco 35.898 
65ª CIA               Piranga 17.895 
65ª CIA               Porto Firme 11.115 
65ª CIA               Presidente Bernardes 5.849 
65ª CIA               Senhora de Oliveira 5.890 
120ª CIA              Capela Nova 4.631 
120ª CIA              Caranaíba 3.557 
120ª CIA              Carandaí 23.465 
120ª CIA              Casa Grande 2.115 
120ª CIA              Cristiano Otoni 5.048 
120ª CIA              Queluzito 1.904 
120ª CIA              Rio Espera 6.703 
120ª CIA              Santana dos Montes 4.148 

Continua... 
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TABELA 6  – Municípios do 31º BPM da PMMG por Cia PM e respectiva população – 

Conselheiro Lafaiete – 2011 – Continuação 

CIA PM MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2010 
122ª CIA              Belo Vale 7.467 
122ª CIA              Congonhas 49.346 
122ª CIA              Desterro de Entre Rios 7.200 
122ª CIA              Entre Rios de Minas 14.664 
122ª CIA              Jeceaba 6.024 
122ª CIA              Moeda 4.680 
122ª CIA              São Brás do Suaçuí 3.688 

31º BPM 349.758 
Fonte: P/3 do 31º BPM/PMMG 

 

 A Unidade está dividida em quatro Companhias: 61ª Cia PM, com sede em 

Conselheiro Lafaiete, 65ª Cia PM, com sede em Ouro Branco, 120ª Cia PM, com sede em 

Carandaí e 122ª Cia PM, com sede na cidade de Congonhas (Quadro 4). 

 

QUADRO 4 – Articulação operacional do 31º BPM da PMMG – Barbacena - 2011 

RPM UEOP Cia PM Pelotão PM Grupo PM 

13ª RPM 
BARBACENA 

31º BPM 
CONSELHEIRO 

LAFAIETE 

61ª Cia PM 
Conselheiro Lafaiete 

Conselheiro Lafaiete (01 Pel PChq) Gp Tran 
Conselheiro Lafaiete (03 Pel PM)  

65ª Cia PM 
Ouro Branco 

Ouro Branco (1º Pel PM)  

Ouro Branco (2º Pel PM) 
Ouro Branco 
Catas Altas da Noruega 
Itaverava 

Piranga (3º Pel PM) 

Piranga 
Lamim 
Porto Firme 
Presidente Bernardes 
Senhora de Oliveira 

120ª Cia PM 
Carandaí 

Carandaí (1º Pel PM)  

Carandaí (2º Pel PM) 

Carandaí 
Pedra do Sino 
Capela Nova 
Caranaíba 
Casa Grande 
Cristiano Otoni 
Queluzito 
Rio Espera 
Santana dos Montes 

122ª Cia PM 
Congonhas 

Congonhas (1º Pel PM)  

Congonhas (2º Pel PM) 
Congonhas 
Belo Vale 
Moeda 

Entre Rios de Minas (3º Pel PM) 
Entre Rios de Minas 
Desterro de Entre Rios 

Jeceaba (4º Pel PM) 
Jeceaba 
São Brás do Suaçuí 

Fonte: P/3 da 13º RPM/PMMG.  
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 A Unidade desenvolve ações preventivas, tendo em vista a PROMOÇÃO DA PAZ 

SOCIAL através do PROERD (Programa de Resistência às Drogas), Projeto Ação e 

Movimento, Escoteiro, Programa de Rádio, PM Comunidade, reuniões do Consep (Conselho 

Comunitário de Segurança Pública) e outros programas, e projetos de política pública de 

defesa social. Nas ações repressivas, o Batalhão emprega estrategicamente as guarnições 

policiais militares, com o fito de combater a criminalidade e manter a tranquilidade pública. 

 

 As tabelas 7 a 9 mostram informações de crimes violentos, por Cia PM, na área de 

atuação do 31º BPM, no período de janeiro a agosto de 2011. 

 

 A Tabela 7 mostra que, enquanto o crime violento mais frequente na 61ª Cia PM 

(19,09%) e na 65ª Cia PM (17,5%) é o roubo consumado a transeunte, o homicídio 

consumado é mais frequente na 120ª Cia PM (27,275) e na 122ª Cia PM (21,88%). 

 

TABELA 7  – Crimes violentos mais frequentes por Cia PM – 31º BPM – Conselheiro 

Lafaiete – 2011 

61ª Cia PM 65ª Cia PM 120ª Cia PM 122ª Cia PM 
Crime Violento % Crime Violento % Crime Violento % Crime Violento % 

Roubo Consumado 
à Transeunte 

19,09 
Roubo Consumado 
a Transeunte 

17,50 
Homicídio 
Consumado 

27,27 
Homicídio 
Consumado 

21,88 

Roubo à Mão 
Armada 
Consumado à 
Outros 

10,00 Homicídio Tentado 15,00 
Roubo à Mão 
Armada Consumado 
à Outros 

27,27 

Roubo à mão 
armada consumada 
a Posto de 
Combustível 

21,88 

Roubo à mão 
armada consumada 
a Posto de 
Combustível 

9,09 
Roubo Consumado 
a Residencia Rural 

12,50 Estupro Consumado 18,18 
Roubo Consumado 
à Transeunte 

18,75 

Fonte: P/3 do 31º BPM/PMMG 

 

 Pela Tabela 8, observa-se que o roubo consumado a transeunte, tanto na 61ª Cia PM 

(20,39%) quanto na 65ª Cia PM (25%) é o crimes violentos contra o patrimônio mais 

frequente, na 120ª Cia PM o roubo à mão armada consumado atinge 60% e, com 33,33%, o 

roubo à mão armada consumada a posto de combustível é o mais frequente na área da 122ª 

Cia PM. 
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TABELA 8  – Crimes violentos contra o patrimônio mais frequentes por Cia PM – 31º BPM – 

Conselheiro Lafaiete – 2011 

61ª Cia PM 65ª Cia PM 120ª Cia PM 122ª Cia PM 
Crime % Crime % Crime % Crime % 

Roubo Consumado 
à Transeunte 

20,39 
Roubo Consumado 
à Transeunte 

25,00 
Roubo à Mão 
Armada Consumado 

60,00 

Roubo à mão 
armada consumada 
a Posto de 
Combustível 

33,33 

Roubo à Mão 
Armada 
Consumado à 
Outros 

10,68 

Roubo à mão 
armada consumada 
a Posto de 
Combustível 

17,86 
Roubo à Mão 
Armada Consumado 
à Residência Urbana 

20,00 
Roubo Consumado 
à Transeunte 

28,57 

Roubo à mão 
armada consumada 
a Posto de 
Combustível 

9,71 
Roubo Consumado 
a Residencia Rural 

14,29 
Roubo Consumado 
à Transeunte 

20,00 

Roubo à Mão 
Armada 
Consumado à  
prédio comercial 

9,52 

Fonte: P/3 do 31º BPM/PMMG 

 

 Verifica-se na Tabela 9 que o crime contra a pessoa mais frequente em todas as Cias 

PM do 31º BPM é a ameaça. 

 

TABELA 9  – Crimes contra pessoa mais frequentes por Cia PM – 31º BPM  – Conselheiro 

Lafaiete – 2011 

61ª Cia PM 65ª Cia PM 120ª Cia PM 122ª Cia PM 
Crime % Crime % Crime % Crime % 

Ameaça 12,90 Ameaça 11,55 Ameaça 14,96 Ameaça 13,69 
Lesão Corporal 10,86 Lesão Corporal 10,94 Lesão Corporal 12,69 Dano 12,14 
Dano 8,08 Dano 9,14 Dano 11,97 Lesão Corporal 8,97 
Fonte: P/3 do 31º BPM/PMMG 

 

 

3.4 O município de São João Del Rey e o 38º BPM7 

 

 A cidade de São João Del Rei originou-se do antigo Arraial Novo do Rio das Mortes. 

A ocupação do arraial remonta a 1704, quando um paulista chamado Lourenço Costa 

descobriu ouro no ribeirão de São Francisco Xavier. A descoberta fez com que as terras 

fossem distribuídas a várias pessoas que começam a explorar as margens do ribeirão. Algum 

tempo depois, o português Manoel José de Barcelos encontra mais ouro na encosta sul da 

Serra do Lenheiro, num local chamado Tijuco. Naquele local estabeleceu-se o primeiro 

                                                           
7 Dados obtidos junto a Prefeitura de São João Del Rey 
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núcleo de povoamento, que daria origem ao Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar, mais 

tarde Arraial Novo do Rio das Mortes. 

 

 Já bastante próspera, em 1713 a localidade foi elevada a vila e recebeu o nome de São 

João Del-Rey, em homenagem a Dom João V, rei de Portugal. No ano seguinte, foi nomeada 

sede da Comarca do Rio das Mortes. Desde os tempos de sua formação, desenvolve-se aí uma 

vasta produção mercantil e de gêneros alimentícios, resultantes tanto da atividade agrícola, 

quanto da pecuária. Essa faceta possibilitou o contínuo crescimento da localidade, que não 

sofreu grandes perdas com o declínio da atividade aurífera, verificado em toda a Capitania das 

Minas Gerais a partir de 1750. 

  

 Nessa época a crise do sistema colonial agravou-se. A exploração do ouro entrou em 

franca decadência, mas a Coroa Portuguesa continuava a exigir pesados impostos da 

população. Essa situação fez crescer o nível de consciência de setores intermediários da 

sociedade, levando padres, militares, estudantes, intelectuais e funcionários das principais 

vilas mineiras a conspirar contra a metrópole. Em poucos anos, o movimento conhecido como 

Inconfidência Mineira toma corpo e ganha adeptos em cada arraial e vila da Capitania das 

Minas Gerais. Grandes planos foram traçados tendo em vista a produção de bens de consumo 

aliada à liberdade comercial, o que descartaria a política monopolizadora da Metrópole. A 

Vila de São João Del-Rey foi escolhida para abrigar a nova capital. Porém, em 1789 o 

movimento frustrou-se pela denúncia do coronel Joaquim Silvério dos Reis, devedor de 

somas altíssimas à Fazenda Real. 

  

 Graças à vocação comercial de São João Del-Rey, a sua feição colonial não era a 

mesma das demais vilas mineradoras da época. Já em princípios do século XIX, ela se 

mostrava amadurecida comercialmente: lojas instaladas em elegantes casarões ofereciam todo 

tipo de mercadoria, desde as produzidas na comarca até as importadas. O movimento de 

passantes, caixeiros-viajantes, mulheres e crianças circulando pelas ruas conferia-lhe um 

aspecto alegre e colorido. Também foi-lhe precoce o surgimento da imprensa, assinalado pela 

fundação, em 1827, do 'Astro de Minas', o segundo jornal de Minas Gerais na época. Em 

1838, a progressista Vila de São João Del-Rey tornou-se cidade. Nessa época, possuía cerca 

de 1.600 casas, distribuídas em 24 ruas e 10 praças. Ainda no século XIX, contava com casa 

bancária, hospital, biblioteca, teatro, cemitério público construído fora do núcleo urbano, além 

de serviços de correio e iluminação pública a querosene. 
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  Desenvolveu-se, ainda mais, com a inauguração em 1881 da primeira seção da Estrada 

de Ferro Oeste-Minas, que ligou as cidades da região a outros importantes ramais da Estrada 

de Ferro Central do Brasil. Em 1893 a instalação da Companhia Industrial São Joanense de 

Fiação e Tecelagem trazia novo impulso à economia local, a tal ponto que a cidade foi 

novamente indicada para sediar a capital de Minas Gerais. Em junho do mesmo ano, o 

Congresso Mineiro Constituinte aprovava, em primeira discussão, a mudança da capital para a 

região da Várzea do Marçal, subúrbio de São João Del-Rei. Mas, numa segunda discussão, o 

projeto incluiu Barbacena e também Belo Horizonte, um planalto localizado no Vale do Rio 

das Velhas, onde existia o antigo Arraial do Curral Del-Rei. 

  

 Com a escolha da região do Curral Del-Rei em dezembro de 1893, a importância 

econômica de São João Del-Rei diminuiu gradativamente. Mas a cidade não perderia seu 

charme colonial, sendo motivo de atenção de modernistas brasileiros, que a visitaram em 

1924. Ela é registrada na obra de algumas das figuras mais representativas do movimento, 

como a pintora Tarsila do Amaral e o escritor Oswald de Andrade. Em 1943, seu acervo 

arquitetônico e artístico, composto por importantes edificações civis e religiosas, foi tombado 

pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SHAN). 

  

 A formação peculiar da cidade, que evoluiu de arraial minerador para importante polo 

comercial da região do Campo das Vertentes, é responsável por sua característica mais 

interessante: uma mescla de estilos arquitetônicos que tem origem na arte barroca, passa pelo 

ecletismo e alcança o moderno. Em São João Del Rey, é possível apreciar a evolução urbana 

de uma vila colonial mineira, cujo núcleo histórico permanece bastante preservado em 

harmonia com as construções ecléticas do século XIX e as mudanças ocorridas no século XX. 

 

 São João Del Rey foi fundada em fins do século XVII, por taubateanos liderados por 

Tomé Portes Del Rei, que, por isso, é considerado seu fundador. Em 1709, a cobiça pelo ouro 

gera discórdia entre portugueses e paulistas, dando causa à Guerra dos Emboabas, 

acontecendo o triste episódio do "Capão da Traição" quando os paulistas foram emboscados e 

chacinados pelos portugueses. Em 08 de dezembro de 1713, arraial alcançou foros de vila, 

com o nome de São João Del Rei, homenagem a D. João V, e também passou a ser sede da 

Comarca do Rio das Mortes. O ouro, a pecuária e a agricultura foram os fatores de 

desenvolvimento e progresso da vila e, aos 6 de março de 1838 é elevada à categoria de 

cidade. São João Del Rei participou sempre das decisões mineiras e nacionais.  
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 Em 1833, na Sedição Militar de Ouro Preto, em 1842, na Revolução Liberal e, sendo 

sede do 11ºBI - Batalhão Tiradentes, participou das revoluções de 1930 e 1964. Combateu na 

Itália, triunfando em Montese e Castelnuevo. Aqui nasceram os grandes heróis nacionais: 

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes - o Mártir da Independência e Patrono Cívico da 

Nação Brasileira; Bárbara Heliodora Guilhermina da Silva - a heroína da Inconfidência. 

 

 São João Del Rei é conhecida como um entroncamento de caminhos, desde a 

expedição de Fernão Dias, que em 1674 abriu a trilha mais tarde conhecida como o Caminho 

Velho (de São Paulo à Minas). Nos últimos anos do século XVII, o taubateano Tomé Fortes 

Del Rei estabeleceu-se na beira deste caminho, cobrando pedágio na passagem do Rio das 

Mortes, cultivando roças e criando gado.  Posteriormente o chamado Caminho Novo, que 

vinha do Rio de Janeiro, também passava pela atual São João Del Rei, palco de fatos 

históricos nacionais, como a Guerra dos Emboabas e Inconfidência Mineira. 

  

 Mas São João Del Rei não vive só de passado. Sabe invoca-lo, orgulhando-se dele, 

encontrando nele a força do ideal e de amor à liberdade e à justiça, como seus filhos Joaquim 

José da Silva Xavier, o Tiradentes e o Presidente Tancredo Neves. 

 

 São João Del-Rei é um município de Minas Gerais, localizado no sudeste do estado, 

mais precisamente na região do Campo das Vertentes, a 898m de altitude. Sua população em 

2010, segundo censo realizado pelo IBGE em 2010 era de aproximadamente 85 mil 

habitantes, o que a torna uma das maiores cidades da região. O município possui elevado 

índice de desenvolvimento humano em relação ao país. Sua área compreende 1.463,593 km2, 

situando-se em um grande vale, entre a Serra de São José (leste) e a Serra do Lenheiro (oeste).  

 

 O município está inserido na bacia do rio Grande, sendo o rio das Mortes o principal 

entre os rios que banham a cidade. Possui uma diversidade ecológica grandiosa, com uma 

biodiversidade representativa de alguns ecossistemas importantes do bioma Mata Atlântica e 

Cerrado. No seu relevo, formado pelas serras do complexo da Mantiqueira, observa-se uma 

vegetação de cerrado, com a presença de campos limpos nas partes mais altas. Possui clima 

temperado, caracterizado por verões quentes e úmidos, apresentando média térmica anual de 

19,2°C, a temperatura mínima é 3°C (julho) e a máxima é 38°C (fevereiro). 
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 Apresenta um potencial notável para a fauna, onde é possível encontrar espécies 

representativas dos ecossistemas já citados, com destaque para o Jacu, as Araras, e o Saíra-

Dourado. Entre os mamíferos, são encontrados grandes quantidades de macacos que alegram 

e dão um toque especial ao turismo local, como o Sauá e os saguis-de-tufo-preto. O município 

faz limítrofe com Santa Cruz de Minas, Tiradentes, Coronel Xavier Chaves, Ritápolis, 

Barroso, São Tiago, Conceição da Barra de Minas, Nazareno, Madre de Deus de Minas, 

Carrancas, Piedade do Rio Grande, Barbacena e Ibertioga. 

 

 O aeroporto Prefeito Otávio de Almeida Neves, localizado na Regional Colônia (Zona 

Norte da cidade), é o mais importante da região. São João Del-Rei concentra serviços de 

saúde, comércio e educação, polarizando cidades do Campo das Vertentes e Sul de Minas. 

Grandiosa, moderna e agitada na área contemporânea. Pacata e cultural na sua parte histórica, 

São João Del-Rei se insere como uma cidade singular. Dotada de uma vasta gama 

arquitetônica, na qual não se restringe apenas ao Barroco. Na sua parte histórica (protegida do 

restante da cidade), é possível observar diversas linhas arquitetônicas. 

 

 São João Del-Rei se destaca em termos de produção agrícola, tendo em vista a enorme 

área do Município. A cidade possui importantes empresas nas áreas de têxteis, metalurgia, 

alimentícia, entre outras, sendo então um dos principais polos industriais do Campo das 

Vertentes. Estão localizadas na cidade a Bozel Mineração S/A e a LSM Brasil. O Comércio é 

um dos grandes geradores de emprego e renda, pois se consolidou como um dos atrativos que 

fazem de São João Del-Rei, uma cidade polo. A cidade possui, ainda, uma enorme variedade 

de lojas de vários setores. A cidade conta com agências dos principais bancos do país. Possui 

estabelecimentos correspondentes bancários e lotéricas da Caixa, e caixas eletrônicos 

espalhados em alguns pontos da cidade. 

 

 De acordo com o Site da PMMG, o 38º BPM, sediado na cidade de São João Del-Rei, 

completará seis anos de existência em 2011. No entanto, a presença da Polícia Militar na 

cidade de São João Del-Rey, existe há muitas décadas. Seguindo a evolução natural, o 38º 

Batalhão de Polícia Militar passou pelas seguintes denominações: 
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• 64ª Companhia PM Especial - Sediada no município de São João Del-
Rei, a 64ª Cia PM foi elevada à categoria de Companhia Especial através 
da Resolução nº 3002/93, de 20 de dezembro de 1993. Sua 
responsabilidade territorial já era de 14 municípios e 03 distritos, 
perfazendo uma área de 150.631,54 km2 e 182.269 habitantes. Foi 
articulada em 04 Pelotões, sendo um pelotão Especial sediado em São 
João Del-Rei e mais três pelotões sediados nas cidades de Barroso, 
Resende Costa e Tiradentes. 

• 13ª Companhia Independente de Polícia Militar - A realidade sócio-
político-econômica vivenciada pela sociedade brasileira, passando por 
um período de transformação e transição, propiciou um momento 
histórico de incertezas, indicando um período recessivo caracterizado por 
crise nos múltiplos setores de atividade humana. Neste contexto, com um 
rol de aspirações e necessidades sociais crescentes em largas escalas, foi 
criada pelo Decreto nº. 43.690, de 10 de dezembro de 2003 a Décima 
Terceira Companhia Independente, o embrião de um Batalhão atendendo 
um clamor uníssono da comunidade são-joanense. 

• 38º Batalhão de Polícia Militar - Ainda com um efetivo insuficiente e o 
crescimento da criminalidade, a comunidade de São João Del-Rei, 
clamando por segurança pública, mobilizou-se no intuito de solicitar a 
criação de um Batalhão de Polícia Militar que atendesse à comunidade do 
Campo das Vertentes (SITE DA PMMG). 

 

 Considerando o clamor uníssono da comunidade São-Joanense, bem como cientes do 

grande número de destinos turísticos existentes na região do Campo das Vertentes, tais como 

Tiradentes, Prados, São João Del-Rei e Resende Costa, o Governo do Estado de Minas 

Gerais, através do Comandante-Geral da PMMG, criou o 38º BPM, conforme Resolução do 

Estado Maior da Polícia Militar nº 3820, assinada em 08 de Julho de 2005 (MINAS GERAIS, 

2005). 

 

 Juntamente com a criação do 38º BPM, foi iniciada a construção de uma nova sede 

física para instalação dessa Unidade, cuja arquitetura é baseada nas características históricas e 

culturais da região, onde, atualmente, está localizada a sede desta Unidade. Com a chegada de 

novos equipamentos logísticos e a elaboração de novos planos de emprego dos policiais, com 

implementação de operações entre outras estratégias, o 38º BPM reduziu consideravelmente 

os índices criminais, em especial os de homicídios, que outrora assolavam a tranquilidade 

local, aumentando a sensação de segurança na comunidade do Campo das Vertentes. 

 

 O 38º BPM está articulado em três companhias de policiamento ostensivo, sendo 

sediadas em São João Del-Rei (189ª Cia PM), Tiradentes (190ª Cia PM) e Andrelândia (140ª 

Cia PM), conforme Quadro 5.  
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QUADRO 5 – Articulação operacional do 38º BPM da PMMG – São João Del Rey - 2011 

RPM UEOP CIA PM PELOTÃO PM GRUPO PM 

13ª RPM 
Barbacena 

38º BPM 
São João Del Rei 

140ª Cia PM 
Andrelândia 

Andrelândia (1º Pel PM) 

Andrelândia 
Arantina 
Bom Jardim de Minas 
São Vicente de Minas 

Nazareno (2º Pel PM) 
Nazareno 
Madre de Deus de Minas 
Conceição da Barra de Minas 

Andrelândia (1º Pel PM) 

Andrelândia 
Arantina 
Bom Jardim de Minas 
São Vicente de Minas 

Nazareno (2º Pel PM) 
Nazareno 
Madre de Deus de Minas 
Conceição da Barra de Minas 

189ª Cia PM 
São João Del Rei 

São João Del Rei (03Pel PM)  

São João Del Rei (4º Pel PM) 

São João Del-Rei 
Rio das Mortes 
São Sebastião da Vitória 
Ritápolis 
São Tiago 
Mercês de Água Limpa 

Santa Cruz de Minas (5º Pel PM) Santa Cruz de Minas 

190ª Cia PM 
Tiradentes 

Tiradentes (1º Pel PM) Tiradentes 

Barroso (2º Pel PM) 
Barroso 
Dores de Campos 

Resende Costa (3º Pel PM) 
Resende Costa 
Coronel Xavier Chaves 
Lagoa Dourada 

Prados (4º Pel PM) 
Prados 
Vitoriano Veloso 

Fonte: P/3 da 13º RPM/PMMG 

 

 Essa articulação faz com que tais companhias sejam responsáveis pelo policiamento 

em 18 municípios, atendendo a uma população de aproximadamente 227.755 habitantes 

(tab.10). 

 

TABELA 10  – Municípios do 38º BPM da PMMG por Cia PM e respectiva população – São 

João Del Rey – 2011 

CIA PM MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2010 

140ª CIA              Andrelândia 12.365 

140ª CIA              Arantina 2.505 

140ª CIA              Bom Jardim de Minas 6.653 

140ª CIA              Conceição da Barra de Minas 4.079 

140ª CIA              Madre de Deus de Minas 5.208 

140ª CIA              Nazareno 8.166 

140ª CIA              São Vicente de Minas 6.551 

189ª CIA              Ritápolis 5.120 
Continua... 
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TABELA 10  – Municípios do 38º BPM da PMMG por Cia PM e respectiva população – São 

João Del Rey – 2011 

CIA PM MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2010 

189ª CIA              Santa Cruz de Minas 7.720 

189ª CIA              São João Del Rei 86.047 

189ª CIA              São Tiago 10.672 

190ª CIA              Barroso 20.406 

190ª CIA              Coronel Xavier Chaves 3.311 

190ª CIA              Dores de Campos 9.944 

190ª CIA              Lagoa Dourada 12.324 

190ª CIA              Prados 8.630 

190ª CIA              Resende Costa 10.987 

190ª CIA              Tiradentes 7.067 

38º BPM 227.755 
Fonte: P/3 do 38º BPM/PMMG 

 
 Com a criação do 38º BPM, foram fortalecidas as doutrinas de Policiamento 

Comunitário e de respeito aos Direitos Humanos, como forma de garantir à comunidade do 

Campo das Vertentes um atendimento profissional, eficiente, que responda com justiça e 

impessoalidade aos anseios da sociedade. Atualmente o 38º Batalhão, conhecido como 

Guardião das Vertentes, promotor da Paz Social, é comandado pelo Ten Cel PM Alan Elias da 

Silva, garantindo com que esses índices permaneçam dentro das metas estabelecidas pelo 

Governo Estadual. 

 

 As tabelas 11 a 13 mostram informações de crimes violentos, por Cia PM, na área de 

atuação do 31º BPM no período de janeiro a agosto de 2011. 

 

 Verifica-se que em todas as Cias do 38º BPM, o crime violento mais frequente é o 

roubo a mão-armada consumado (Tab. 11). 

 

TABELA 11  – Crimes violentos mais frequentes por Cia PM – 38º BPM em 2010 – São João 

Del Rey – 2011 

140ª Cia PM 189ª Cia PM 190ª Cia PM 
Crime Violento Taxa % Crime Violento Taxa % Crime Violento Taxa % 

Roubo à mão armada 
consumado 

33,33 
Roubo à mão armada 
consumado  

38,83 
Roubo à mão armada 
consumado  

45,45 

  Roubo consumado 27,18 Roubo consumado  27,27 
  Homicídio tentado 22,33   
Fonte: P/3 do 38º BPM/PMMG 
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 A tabela 12 mostra que tanto na 189ª Cia PM quanto na 190ª Cia PM, o crime violento 

contra o patrimônio mais frequente é o roubo consumado, enquanto que, na 140ª Cia PM,é o 

roubo a mão-armada consumado que ocupa essa posição. 

 

TABELA 12  – Crimes violentos contra o patrimônio mais frequentes por Cia PM – 38º BPM 

– São João Del Rey – 2011 

140ª Cia PM 189ª Cia PM 190ª Cia PM 
Crime Taxa % Crime Taxa % Crime Taxa % 

Roubo à mão armada 
consumado  

33,33 Roubo consumado  22,66 Roubo consumado 33,33 

  
Roubo à mão armada 
consumado  

39,40   

Fonte: P/3 do 38º BPM/PMMG 

 

 Como nas demais UEOp da 13ª RPM, a ameaça é o crime contra pessoa mais 

cometido na área do 38º BPM. 

 

TABELA 13  – Crimes contra a pessoa mais frequentes por Cia PM – 38º BPM – São João 

Del Rey – 2011 

140ª Cia PM 189ª Cia PM 190ª Cia PM 
Crime % Crime % Crime % 

Não houve 
 Ameaça 42,85 Ameaça 100 

 Dano 39,28   
Fonte: P/3 do 38º BPM/PMMG 

 

 Para obtenção das conclusões, foi necessária a adoção de uma metodologia, a qual foi 

utilizada na elaboração do presente estudo, que será vista na próxima seção. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Estruturou-se a presente seção em cinco subseções, a saber: na primeira, o método de 

abordagem, é apresentado o delineamento maior de observação científica; na segunda, 

método de procedimento, discutiu-se a instrumentalidade com que a pesquisa de campo foi 

lida; na terceira, encontram-se descritas as duas técnicas adotadas para lidar com as fontes 

bibliográficas e documentais, bem como para a coleta dos dados; na subseção seguinte, está a 

delimitação do universo. 

 

 

4.1 Método de abordagem  

 

 Utilizou-se nesta pesquisa o método hipotético-dedutivo que, de acordo com Lakatos e 

Marconi (2010, p.91), trata-se do método “[...] que se inicia pela percepção de uma lacuna nos 

conhecimentos, acerca da qual formula hipóteses e, pelo processo de inferência dedutiva, testa 

a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese [...]”. A pesquisa foi 

hipotético-dedutiva porque se desenvolveu a partir da hipótese de que não serem coincidentes 

a percepção sobre a estatura e a vitalidade da marca da PMMG, nos Municípios-sede de 

UEOp da 13ª RPM, sob a ótica interna e externa à Organização. 

 

 Os dados foram colhidos por meio dos instrumentos de pesquisa (Apêndices). As 

deduções provenientes dos resultados da coleta de dados foram procedidas pela análise 

estatística das respostas, considerando-se o observado no último quartil de respostas, como 

suficiente para afirmar ou negar a ocorrência de algum ou todos os modos de criação do 

conhecimento.  

 

 Fica claro que tão importante quanto analisar se a marca é ou não bem sucedida nos 

Municípios-sede de UEOp da 13ª RPM, é a possibilidade de dizer em que proporção, caso 

ocorra. 

 

 Nesse sentido, procurou-se, mediante as respostas apuradas com uso do Quadro 6, 

analisar se foi alcançado um percentual significativo de respostas que permitissem afirmar a 

ocorrência predominante (resultados iguais ou superiores a 51%) ou não predominante 

(resultados iguais ou inferiores a 50%).  
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 Foram alcançados pelos instrumentos de pesquisa os Oficiais (Tenentes, Capitães, 

Majores e Tenentes-Coronéis) e a comunidade dos Municípios-sede de UEOp da 13ª RPM, 

pois através destes que se levantou a percepção sobre o problema pesquisado, no que se refere 

à busca de resultados compatíveis com os esperados pelo Comando-Geral da PMMG (pelos 

acordos de resultados regionais) e pelo Governo do Estado (pelos acordos de resultados da 

Organização com a SEDS e desta com o Governo). Isto é o mais importante no nível médio 

de administração das organizações para que aconteça a conversão do conhecimento.  

 

 

4.2 Método de procedimento 

 

 Para a análise dos dados, foi adotado o Método Estatístico, porque a análise dos 

resultados está centrada, predominantemente, na representatividade percentual estatística das 

respostas. Citando de outro modo, buscou-se o percentual de concordância das respostas em 

relação às assertivas contidas nos instrumentos de pesquisa (Apêndices). 

 

 Desse modo, o Quadro 7 expõe, a partir da lógica observável, o quociente entre a 

Pontuação Total Esperada (PT) e a Pontuação Efetivamente Obtida (PO), nos itens de 

resposta ao questionário mediante o qual se buscou estudar a opinião da comunidade dos 

Municípios-sede de UEOp e dos oficiais da 13ª RPM. Na prática, servirão de base as 

respostas, pois, são indicativas das formas de criação do conhecimento.  

 

 Likert, em 1932, elaborou uma escala para medir os níveis de aceitação dos produtos e 

serviços, conforme suas experiências e influências sociais esses níveis. A escala de Likert, ou 

escalas Somadas, requerem que os entrevistados indiquem seu grau de concordância ou 

discordância com declarações relativas à atitude que está sendo medida. Atribui-se valores 

numéricos e/ou sinais às respostas para refletir a força e a direção da reação do entrevistado à 

declaração. As declarações de concordância devem receber valores positivos ou altos 

enquanto as declarações das quais discordam devem receber valores negativos ou baixos 

(BRANDALISE, 2005). 

 

 Segundo Jesus (2005, p.1). “[...] É um processo para se obter, apresentar e analisar 

características ou valores numéricos para uma melhor tomada de decisão em situações de 

incerteza” e consiste em cinco etapas: “[...] 1. definição do problema; 2. Formulação de um 
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plano para a coleta de dados; 3. Apresentação dos valores numéricos; 4. Análise dos 

resultados; 5. Divulgação de relatório com as conclusões.” (JESUS, 2005, p. 1).  

 

 Na seção 5, adotou-se exatamente essa sequência apontada por Jesus (2005, p.1). Isto 

ocorreu a partir do uso de questionários (Apêndices), para fins de obtenção dos percentuais 

em relação às respostas buscadas. Esses percentuais foram medidos utilizando-se a Escala 

Likert, do seguinte modo: as perguntas do questionário foram organizadas de modo que, ao 

final de cada afirmativa apresentada, se os respondentes puderam emitir sua opinião entre 

cinco possibilidades, que variaram de “5” (Concordo Totalmente) a “1” (Discordo 

Totalmente). Em outras palavras, o problema de pesquisa teve por núcleo a ocorrência dos 

atributos da característica da qualidade da marca. Diante dele admitiu-se no Instrumento de 

Pesquisa respostas que poderiam ir da ocorrência plena à não ocorrência absoluta, oscilando 

segundo itens numéricos (Escala Likert).  

 

 De acordo com Alexandre et al (2003, p. 3), na Escala de Likert “[...] as respostas para 

cada item variam segundo o grau de intensidade.” Appolinário (2004) explica que há variados 

tipos de escalas de múltiplos itens, por meio das quais são avaliados diversos itens num 

questionário. Afirma também que as do tipo Likert constituem um exemplo a respeito, por 

serem um “[...] tipo de escala de atitude na qual o respondente indica seu grau de 

concordância ou discordância em relação a determinado objeto”. Appolinário (2004, p. 81) 

exemplifica com a pergunta e respectivas respostas seguintes: “As relações de trabalho nesta 

empresa são francas, abertas e diretas: ( ) Concordo totalmente ( ) Concordo parcialmente ( ) 

Nem concordo, nem discordo ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo totalmente”.  

 

 Johnson (2002, apud ALEXANDRE et al, 2003, p. 3), afirma que a quantidade de 

itens mais comumente utilizada nessa escala é cinco. Por isso, será escolhida a escala de 

variação de “5” (concordância total) a “1” (discordância plena). 

 

 Resolvida à questão sobre que indagação científica moveria a pesquisa, para preencher 

uma lacuna da Ciência, e estabelecida a régua para mensuração das percepções contidas nas 

respostas, foram traçadas a resposta provisória e os atributos por meio dos quais, usando-se a 

Escala Likert, essa provisoriedade poderia ser convertida em resposta, demonstrada ou 

refutada pela pesquisa de campo. Tratou-se, então, de dar o próximo passo, estabelecendo a 

Hipótese e suas Variáveis. 



83 

 

 Para garantir a qualidade da resposta, foi solicitado que, caso pudesse contribuir ainda 

mais para o aprimoramento da integração da segurança pública, o respondente manifestasse 

sua opinião sobre a escolha feita dentre as opções das perguntas fechadas. Os resultados 

foram tabulados e apresentados por meio do programa “SPSS”, em que cada conjunto de 

respostas será mostrado quanto aos percentuais, bem como por meio de tabelas e gráficos. 

 

 A pesquisa também foi estruturada com o uso do método científico, para que seus 

resultados merecessem confiabilidade. Segundo Marconi e Lakatos (2010, p.65), a utilização 

de métodos científicos se faz presente em todas as ciências. 

 

Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos 
e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista (MARCONI e LAKATOS, 2010, p.65). 

 

 O conjunto sistematizado de fundamentos científicos que foram utilizados na pesquisa 

é composto de um método de abordagem, um método de procedimento, a especificação do 

tipo de pesquisa e suas técnicas e pela delimitação do universo. 

 

 

4.3 Tipo de Pesquisa 

 

4.3.1 Quanto aos objetivos 

 

 A pesquisa, tendo em vista seus objetivos, foi descritiva, porque procurou determinar a 

opinião dos respondentes, em relação a um conjunto preestabelecido de afirmações 

(Apêndices). Nesse sentido, realizou-se pesquisa de campo, ou seja, foram coletadas 

informações sobre opiniões atuais da população residente nos municípios-sede de Batalhão e 

Companhia Independente e dos Oficiais da 13ª RPM. 

 

 

4.3.2 Quanto ao conceito operativo 

 

 Os procedimentos técnicos utilizados na pesquisa foram a pesquisa bibliográfica e o 

estudo de campo. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida porque houve livros, artigos 



84 

 

científicos e outros materiais já publicados, disponíveis sobre a temática pesquisada e porque 

neste estudo foram buscados novos enfoques para embasar o trabalho do pesquisador.  

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 
já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 
boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 
cartográfico  etc., [...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 
direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, 
inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por 
alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. (MARCONI e LAKATOS, 
2010, p.166) 

 

 Foi também adotada a pesquisa de campo em razão de que ela constituiu o meio para 

“conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procuram 

respostas, ou de uma hipótese, que se queria comprovar, ou ainda, de descobrir novos 

fenômenos ou a relação entre eles” (MARCONI e LAKATOS, 2010, p.169). 

 

 

4.3.3 Quanto à natureza 

 

 Para este estudo realizou-se uma pesquisa quali-quantitativa, participante, cuja base, 

segundo Thiollent (2005, p.14) “(...) empírica, concebida e realizada em estreita associação 

com a ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo”. 

 

 Segundo Martins (1992, p.23) “o pesquisador observa, registra, analisa e correlaciona 

fatos ou fenômenos (variáveis), o que evita interferências ou manipulação dos fatos ou 

fenômenos pelo pesquisador”. 

 

 

4.4 Técnicas de Pesquisa 

 

4.4.1 Documentação Indireta 

 

 A coleta de dados através da documentação indireta dividiu-se em pesquisa 

documental e pesquisa bibliográfica. Na pesquisa documental, segundo Marconi e Lakatos 
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(2010, p.157), “a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias.” Como fontes destes documentos, 

utilizou-se arquivos públicos (estaduais e municipais) e particulares (instituições de acesso 

público). Na pesquisa bibliográfica foram compulsados livros, teses, monografias, artigos 

científicos, jornais, revistas e demais publicações necessárias para embasamento do trabalho. 

 

 

4.4.2 Documentação Direta 

 

 Para levantamento de dados na técnica de documentação direta utilizou-se a pesquisa 

de campo e a observação direta intensiva, através de analise de questionários. A pesquisa de 

campo vai além da coleta de dados, de acordo com Marconi e Lakatos (2010, p.169), “ é algo 

mais do que isso, pois exige contar com controles adequados e com objetivos preestabelecidos 

que discriminam suficientemente o que deve ser coletado.” O tipo de pesquisa de campo será 

o exploratório que, segundo Marconi e Lakatos, (2010, p.171), 

 

[...] são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, 
para a realização de uma pesquisa futura mais precisa, ou modificar e 
clarificar conceito. 

 

 A observação direta intensiva, conforme preconizam Marconi e Lakatos (2010, p.173), 

“é realizada através de duas técnicas: observação e entrevista.” Ainda conforme as mesmas 

autoras, “a observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 

os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar.” 

 

 A observação foi a não-participante, conforme citado por Marconi e Lakatos (2010, 

p.176), na qual “o pesquisador tem contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, 

mas sem integrar-se nela: permanece fora”. Também, conforme as mencionadas autoras, 

“presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver pelas situações; faz mais o 

papel de espectador.” (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 176) 

 

 A entrevista, aplicação do questionário, aconteceu mediante um contato face a face, 

porque permitiu, de maneira sistemática, obter informações necessárias ao desenvolvimento 
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da pesquisa. As entrevistas foram focalizadas; os entrevistadores foram treinados para fazer as 

perguntas. O intuito era verificar a opinião acerca do que era perguntado. 

 

 

4.5 Delimitação do Universo 

 

4.5.1 População 

 

 A população da pesquisa interna é representada pelos oficiais (Tenente, Capitão, 

Major e Tenente Coronel PM) gestores que atualmente servem na 13ª RPM, enquanto que a 

população considerada na pesquisa externa constitui o somatório de todos os habitantes dos 

Batalhões, Companhias, Pelotões e Destacamentos da 13ª RPM, totalizando 844.468 

habitantes. 

 

 

4.5.2 Amostra 

 

 Para a amostra do público-alvo da pesquisa externa foi considerada somente a 

população residente na sede da Região e dos Batalhões, ou seja, composta pela comunidade 

dos Municípios-sede da 13ª RPM, na medida apresentada na tabela 14, onde se utilizou a 

formula Stevenson (apud LIMA, 2002) para seu cálculo (Fig.9). 

 

FIGURA 9 – Fórmula de Stevenson 

  
Fonte: Lima, 2002 

 

TABELA 14  – Amostra da comunidade dos Municípios-sede da 13ª RPM – Barbacena – 
2011 

DADOS FORNECIDOS TAMANHO DE AMOSTRA 
População Cidade Tamanho de Amostra infinita 

126.325 Barbacena 148 
116.527 Conselheiro Lafaiete 137 
84.404 São Joao Del Rey 99 
327.256 TOTAL   384 

Fonte: IBGE Disponível em www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao. Acesso em 02 de maio de 2011. 

n = tamanho da amostra N = tamanho do universo 
Z = valor crítico = 96% = 1,96 P = Proporção = 0,5 
Q = percentagem complementar = 0,5 e = erro amostral = 5% = 0,05 
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 Para facilitar a tabulação dos dados, arredondou-se a amostra para 380 pesquisados. O 

público interno foi constituído de 52 pesquisados. 

 

 

4.5.3 Pré-teste 

 

 Em 25/07/2011, foi realizado junto a dois estabelecimentos comerciais de Barbacena 

um pré-teste do questionário que pretendia mensurar os valores para a estatura e vitalidade da 

marca da PMMG juntos aos habitantes de Barbacena. 

 

 O critério de seleção para estes dois estabelecimentos levou em consideração a 

presença de múltiplos perfis de usuários da prestação de serviços da PMMG (conforme 

Quadro 6). Determinou-se para este pré-teste a aplicação de 10 unidades do formulário de 

pesquisa, onde o entrevistador considerou os seguintes itens: 

 

• compreensão do texto das perguntas; 

• entendimento do vocabulário; 

• presença de viés; 

• perguntas com teor indutivo; 

• tempo de duração; 

• aceitação. 

 

QUADRO 6 – Aplicação do Pré-teste para mensuração dos valores para a estatura e 

vitalidade da marca da PMMG – Barbacena - 2011 

ESTABELECIMENTO  
TIPIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 

Administrativo Vendas Operacional 
Casa do Serralheiro 2 3 3 
Consergel 1 1 0 
Total 3 4 3 

Fonte: dados da pesquisa 

 

  O Quadro 7 mostra o resultado das observações feitas após a aplicação do pré-teste do 

questionário dedicado ao público externo. Assim, observou-se que: 

 



88 

 

• a pergunta PEEA2, o atendimento telefônico é rápido, mas o atendimento em loco é 

demorado; 

• a questão PEER1, ocorreu um estranhamento em relação ao vocabulário “percepção e  

sensações positivas”; 

• a questão PEER2, não houve entendimento desta pergunta; 

• a pergunta PEVCD1, não houve entendimento desta pergunta; 

• a pergunta PEVCD2, o entrevistado não conseguiu encaixar sua resposta  considerando 

que este, possuia dois tipos de imóveis um residencial e outro comercial, gerando dúvida 

em para dois tipos de entrevistados, operacional e administrativo .  

 

QUADRO 7 – Resultados do pré-teste – Barbacena – 2001 

PERGUNTA - 
CÓDIGO COMPREENSÃO NÃO 

COMPREENSÃO TOTAL 

PEEA1 100%  100% 
PEEA2 90% 10% 100% 
PEEF1 100%  100% 
PEEF2 100%  100% 
PEER1 90% 10% 100% 
PEER2 90% 10% 100% 
PEEP1 100%  100% 
PEEP2 100%  100% 
PEEPD1 100%  100% 
PEEPD2 100%  100% 
PEVCD1 90% 10% 100% 
PEVCD2 80% 20% 100% 
PEVC1 100%  100% 
PEVC2 100%  100% 
PEVCO1 100%  100% 
PEVCO2 100%  100% 
PEVV1 100%  100% 
PEVV2 100%  100% 
PEVDS1 100%  100% 
PEVDS2 100%  100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Obteve-se um viés, pois se observou que, aqueles que sabiam que a entrevista 

consistia em um pedido pessoal de um agente da PMMG, responderam com o “objetivo de 

agradar”, não levaram em consideração as perguntas e sua opinião propriamente dita. Quanto 

ao tempo médio para a entrevista, foi de 7 minutos. 

 

 Terminada esta seção da metodologia, passar-se-á à apresentação, interpretação e 

análise dos dados levantados nas pesquisas de campo. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 Os dados ora apresentados referem-se a duas pesquisas realizadas em públicos 

diferentes, mas com um mesmo objetivo. Cada tabela ou gráfico apresentado é o resultado de 

duas variáveis cujos valores foram associados a um único conceito. Utilizar-se-á apenas os 

códigos de cada uma delas, e os mesmos poderão ser observados no documento constantes 

nos apêndices. O quadro 8 exemplifica bem o que se acaba de expor: 

 

QUADRO 8 – Quadro demonstrativo da relação em variáveis e conceitos  

PESQUISA 
EXTERNA CONCEITO PESQUISA 

INTERNA CONCEITO 

PEEA1 + PEEA2 APREÇO PIEA1 APREÇO 
PEEF1+PEEF2 FAMILIARIDADE PEF1 FAMILIARIDADE 
PEER1+PEER2 RELACIONAMENTO PIER1 RELACIONAMENTO 
PEEP1+PEEP2 PUBLICIDADE PIEP1 PUBLICIDADE 

PEEPD1+PPEPD2 
PONTOS DE 
DISTRIBUIÇÃO 

PIPD1 
PONTOS DE 
DISTRIBUIÇÃO 

∑ ESTATURA ∑ ESTATURA 
PEVC1+PEVCD2 DIFERENCIAÇÃO PIVC1 DIFERENCIAÇÃO 
PEVCO1+PEVCO2 COMUNICAÇÃO PIVCO1 COMUNICAÇÃO 
PEVV1+PEVV2 VISIBILIDADE PIVV1 VISIBILIDADE 
PEVDS1+PEVDS2 DEMANDA SOCIAL PIVDS DEMANDA SOCIAL 
∑ VITALIDADE ∑ VITALIDADE 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Quanto à pesquisa interna, as siglas significam: 

 

• PIEA1 - Pergunta Interna Estatura Apreço 1  

• PIEF1- Pergunta Interna Estatura Familiaridade 1  

• PIER1 - Pergunta Interna Estatura Relacionamento 1  

• PIEP1- Pergunta Interna Estatura Publicidade 1  

• PIEPD1 - Pergunta Interna Estatura Pontos de Distribuição 1  

• PIVCD1 - Pergunta Interna Vitalidade Concorrência Diferenciação 1  

• PIVC1- Pergunta Interna Vitalidade Credibilidade1  

• PIVCO1 - Pergunta Interna Vitalidade Comunicação 1  

• PIVDS1 - Pergunta Interna Vitalidade Demanda Social 1  

• PIVV1 – Pergunta Interna Vitalidade Visibilidade 1 

• ∑ - Variável estatura ou variável vitalidade 
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 Quanto à pesquisa externa, as siglas significam: 

 

• PEEA1 - Pergunta Externa Estatura Apreço 1  

• PEEA2- Pergunta Externa Estatura Apreço 2  

• PEEF1- Pergunta Externa Estatura Familiaridade 1  

• PEEF2 - Pergunta Externa Estatura Familiaridade 2  

• PEER1 - Pergunta Externa Estatura Relacionamento 1  

• PEER2 - Pergunta Externa Estatura Relacionamento 2  

• PEEP1- Pergunta Externa Estatura Publicidade 1  

• PEEP2- Pergunta Externa Estatura Publicidade 2  

• PEEPD1 - Pergunta Externa Estatura Pontos de Distribuição 1  

• PEEPD2 - Pergunta Externa Estatura Pontos de Distribuição 2  

• PEVCD1 - Pergunta Externa Vitalidade Concorrência Diferenciação 1  

• PEVCD2 - Pergunta Externa Vitalidade Concorrência e Diferenciação 2  

• PEVC1- Pergunta Externa Vitalidade Credibilidade1  

• PEVC2 - Pergunta Externa Vitalidade Credibilidade 2  

• PEVCO1 - Pergunta Externa Vitalidade Comunicação 1  

• PEVCO2 - Pergunta Externa Vitalidade Comunicação 2  

• PEVV1 - Pergunta Externa Vitalidade Visibilidade 1  

• PEVV2 - Pergunta Externa Vitalidade Visibilidade 2  

• PEVDS1 - Pergunta Externa Vitalidade Demanda Social 1  

• PEVDS2 - Pergunta Externa Vitalidade Demanda Social 2 

• ∑ - Variável estatura ou variável vitalidade 

 

5.1 Apresentação e analise dos dados 

 

a) Caracterização da População 

 

 A Tabela 15 apresenta a distribuição numérica do público externo entrevistado, por 

município da 13ª RPM. 
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TABELA 15  – Distribuição numérica e percentual do número de entrevistas realizadas nos 

logradouros de Minas Gerais 

CIDADE N° PESSOAS % 
Barbacena 126 33 
Conselheiro Lafaiete 133 35 
São João Del Rei 121 32 

Total 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 O Quadro 9 traz a analise estatística da amostra de Barbacena 

 

QUADRO 9 – Analise Estatística da Amostra de Barbacena 

DADOS FORNECIDOS TAMANHO DE AMOSTRA 

Pop Cidade 

Erro 
Amostral ou 
Margem de 

Erro 

n 
(População 

Infinita) 

n 
(População 

Finita) 

Tamanho de 
Amostra infinita 
(Pop infinita) - 
Proporcional à 
população da 

Cidade 

Tamanho de 
Amostra Final 
(Pop Finita) - 
Proporcional à 
população da 

Cidade 
126.325 Barbacena 0,02 

2401 2383,52 

927 920 
116.527 Conselheiro Lafaiete Valor Critico 855 849 
84.404 São Joao Del Rey 1,96 619 615 
327.256 TOTAL p (proporção) 2401,00 2383,52 
  0,5   
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O Quadro 10 traz a analise estatística da amostra de Conselheiro Lafaiete. 

 

QUADRO 10 – Analise Estatística da Amostra de Conselheiro Lafaiete 

DADOS FORNECIDOS TAMANHO DE AMOSTRA 

Pop Cidade 

Erro 
Amostral ou 
Margem de 

Erro 

n 
(População 

Infinita) 

n 
(População 

Finita) 

Tamanho de 
Amostra infinita 
(Pop infinita) - 
Proporcional à 
população da 

Cidade 

Tamanho de 
Amostra Final 
(Pop Finita) - 
Proporcional à 
população da 

Cidade 
126.325 Barbacena 0,03 

1067,1111 1063,65 

412 411 
116.527 Conselheiro Lafaiete Valor Critico 380 379 
84.404 São Joao Del Rey 1,96 275 274 
327.256 TOTAL p (proporção) 1067,11 1063,65 

  0,5   
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O Quadro 11 traz a analise estatística da amostra de São João Del Rey. 
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QUADRO 11 – Analise Estatística da Amostra de São João Del Rei 

DADOS FORNECIDOS TAMANHO DE AMOSTRA 

Pop Cidade 

Erro 
Amostral ou 
Margem de 

Erro 

n 
(População 

Infinita) 

n 
(População 

Finita) 

Tamanho de 
Amostra infinita 
(Pop infinita) - 
Proporcional à 
população da 

Cidade 

Tamanho de 
Amostra Final 
(Pop Finita) - 
Proporcional à 
população da 

Cidade 
126.325 Barbacena 0,05 

384,16 383,71 

148 148 
116.527 Conselheiro Lafaiete Valor Critico 137 137 
84.404 São Joao Del Rey 1,96 99 99 
327.256 TOTAL p (proporção) 384,16 383,71 

  0,5   
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Tabela 16 mostra a distribuição dos entrevistados segundo o local onde residem. 

 

TABELA 16  – Distribuição numérica e percentual dos entrevistados segundo local de 

moradia dos entrevistados 

LOCALIZAÇÃO DA MORADIA N° PESSOAS % 
Região Central 165 43 
Região Periférica 215 57 
Total 380 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 A Tabela 17 traz o sexo dos entrevistados. 

 

TABELA 17  – Distribuição numérica e percentual dos entrevistados segundo sexo. 

SEXO N° PESSOAS % 
Masculino 164 43 
Feminino 207 54 
Missing 9 2 

Total 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 Na tabela 18 observa-se a faixa etária dos pesquisados 

 

 

 

 

 



93 

 

TABELA 18  – Distribuição numérica e percentual das faixas etárias dos respondentes 

IDADE N° PESSOAS % 
16 a 17 anos 3 1 
18 a 24 anos 110 29 
25 a 34 anos 114 30 
35 a 44 anos 60 16 
45 a 59 anos 57 15 
60 anos ou mais 36 9 

Total 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Observa-se na Tabela 19 a renda familiar dos pesquisados. 

 

TABELA 19  – Distribuição numérica e percentual da renda familiar declarada 

RENDA N° PESSOAS % 
Até 545,00 51 13 
De 545,01 a 1635,00 167 44 
De 1635,01 a 2725,00 75 20 
De 2725,01 a 5450,00 45 12 
De 5450,01 a 10900,00 4 1 
Mais de 10900,01 3 1 
Não respondeu 1 0 
Nenhuma renda 34 9 

Total 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A tabela 20 mostra o nível de alfabetização dos entrevistados. 

 

TABELA 20  – Distribuição numérica e percentual do nível de alfabetização dos entrevistados 

ESCOLARIDADE N° PESSOAS % 
Analfabeto 1 0 
Primário Completo 39 10 
1º Grau Completo 73 19 
2º Grau completo 203 53 
Superior completo ou mais 57 15 
Não respondeu 7 2 

Total 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A tabela 21 mostra o tipo de sentimento que a marca ou presença da PMMG desperta 

nos entrevistados. 
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TABELA 21  – Distribuição numérica e percentual dos sentimentos despertados na população 

pela PMMG. 

SENTIMENTO N° PESSOAS % 
Medo 17 4 
Confiança 57 15 
Segurança 185 49 
Indiferença 95 25 
NRA 26 7 

Total 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A tabela 22 mostra o reconhecimento nas Campanhas que têm a participação da 

PMMG. 

 

TABELA 22  – Distribuição numérica e percentual do reconhecimento das campanhas  

CRENÇA NA PMMG N° PESSOAS % 
Sim 245 64 
Não 110 29 
Não Respondeu 25 7 

Total 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 A Tabela 23 mostra a imagem da PMMG, segundo sexo, escolaridade e local de 

moradia dos entrevistados. 

 

 Do público feminino da região, 28,9% não acredita nas campanhas em que há 

participação da PMMG, enquanto que 64,2% do publico masculino crê em campanhas que há 

participação da PMMG, então podemos afirmar que os homens da região acreditam mais na 

PMMG que as mulheres. Outro dado que se abstrai da tabela é que os homens têm um 

sentimento de segurança superior ao das mulheres, que sentem indiferença. As mulheres com 

grau de instrução de ate 2º grau completo, são mais indiferentes a identificação com a 

PMMG, do que as mulheres com 1º grau completo. 
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TABELA 23  – Imagem da PMMG, segundo sexo, escolaridade e local de moradia 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A tabela 24 mostra a distribuição, por graduação, do público interno. 

 

TABELA 24  – Estatística descritiva do Publico Interno da 13ª RPM 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Podem-se observar nestas distribuições da Tabela 25 que são bem distintas as opiniões 

dos públicos pesquisados. O público interno é coeso em relação ao reconhecimento da marca 

(94%). Já entre as comunidades, o que se observa é que embora (61%) possui confiança e 

satisfação pelos serviços prestados pela PMMG, há ainda 23% que declaradamente não 

confiam e não se sentem satisfeitos com os serviços e atendimentos prestados. 

 

TABELA 25 – Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável Apreço 

APREÇO 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 

N° PESSOAS % N° PESSOAS % 
Discorda totalmente 0 0 29 8 
Discorda parcialmente 1 2 56 15 
Não possui opinião formada 0 0 64 17 
Concorda parcialmente 19 35 173 46 
Concorda totalmente 32 59 56 15 
Não respondeu 1 2 2 1 
Missing 1 2 0 0 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 O Gráfico 1 mostra a variável apreço, segundo o público externo. 

Total

100,0%

100,0%

1º grau completo 2º grau completo Analfabeto Primário Completo Superior Não Responderam

19,2% 53,4% 0,3% 10,3% 15,0% 1,8% 100,0%

Confiança Indiferença Medo Segurança Não Responderam Nenhuma Resposta Anterior

15,0% 25,0% 4,5% 48,7% 2,9% 3,9% 100,0%

Total

100,0%Crença nas Campanhas

Não Sim Não Responderam

28,9% 64,2% 6,8%

Feminino Masculino Não Responderam

Escolaridade

Identidade com a PMMG

Cidade

Barbacena Cons. Lafaiete São João Del Rei

33,2% 35,0% 31,8%

Sexo 54,5% 43,2% 2,4%

Público Externo

Graduação SUB-TENENTE TENENTE CAPITÃO MAJOR TEN-CEL Total

1 19 22 8 2 52

Publico Interno - 31 BPM, 38 BPM, 9 BPM E 13 RPM
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GRÁFICO 1 – Variável apreço – público externo 

 
         Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A variável familiaridade para o público externo foi construída com base no sentimento 

de que presença da PMMG traz segurança a comunidade. Para o público interno esta variável 

refere às estratégias utilizadas para demonstrar as ações de polícia a seus clientes. Assim 

verificou-se através dos dados que já não existe uma unanimidade por parte dos policiais 

militares em concordância com a exposição das estratégias. Para os moradores das três 

cidades pesquisadas 55%, concordam que a presença dos policias militares em determinados 

locais aumenta a sensação de segurança (Tab. 26). 

 

TABELA 26 - Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável 

Familiaridade 

FAMILIARIDADE 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 

N° PESSOAS % N° PESSOAS % 
Discorda totalmente 0 0 19 5 
Discorda parcialmente 1 2 31 8 
Não possui opinião formada 3 6 73 19 
Concorda parcialmente 20 37 174 46 
Concorda totalmente 26 48 73 19 
Não respondeu 3 6 10 3 
Missing 1 2 0 0 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 

1 Discorda totalmente
2 Discorda parcialmente

3 Indiferente
4 Concorda parcialmente

5 Concorda totalmente

Frequência

0 50 100 150

Pergunta Externa Estatura Apreço 1

1 Discorda totalmente
2 Discorda parcialmente

3 Indiferente
4 Concorda parcialmente

5 Concorda totalmente

Frequência

0 20 40 60 80 100

Pergunta Externa Estatura Apreço 2
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 O Gráfico 2 mostra a variável familiaridade, segundo o público externo. 

 

GRÁFICO 2 – Variável familiaridade – público externo 

 
     Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A construção da variável relacionamento entre os habitantes foi baseada nas 

percepções de sensações positivas e também da postura imparcial dos agentes da policia 

militar durante as ações. Em relação ao corpo de oficiais das companhias levou-se em 

consideração o conhecimento da comunidade em que atuam. 

 

TABELA 27 - Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável 

Relacionamento. 

RELACIONAMENTO 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 

N° PESSOAS % N° PESSOAS % 
Discorda totalmente 1 2 31 8 
Discorda parcialmente 0 0 48 13 
Não possui opinião formada 1 2 53 14 
Concorda parcialmente 21 39 163 43 
Concorda totalmente 28 52 78 21 
Não respondeu 2 4 7 2 
Missing 1 2 0 0 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 O Gráfico 3 mostra a variável relacionamento, segundo o público externo. 

 

1 Discorda totalmente
2 Discorda parcialmente

3 Indiferente
4 Concorda parcialmente

5 Concorda totalmente

Frequência

0 50 100 150 200

Pergunta Externa Estatura Familiaridade 1

1 Discorda totalmente
2 Discorda parcialmente

3 Indiferente
4 Concorda parcialmente

5 Concorda totalmente

Frequência

0 20 40 60 80 100 120

Pergunta Externa Estatura Familiaridade 2
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GRÁFICO 3 – Variável relacionamento – público externo 

 
   Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Nesta variável, buscou-se, junto ao público, conhecer se a divulgação da marca da 

PMMG corrobora com a prevenção a criminalidade. Entre os oficiais buscou-se conhecer as 

estratégias adotadas para que a o serviço seja mais bem recepcionado pela comunidade. Neste 

sentido observou-se que enquanto que 54% dos oficiais concordam totalmente com as 

estratégias utilizadas, apenas 15% da população tem a mesma visão. 

 

TABELA 28  – Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável 

publicidade. 

PUBLICIDADE 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
N° PESSOAS % N° PESSOAS % 

Discorda totalmente 1 2 37 10 
Discorda parcialmente 1 2 82 22 
Não possui opinião formada 4 7 60 16 
Concorda parcialmente 16 30 136 36 
Concorda totalmente 29 54 56 15 
Não respondeu 2 4 9 2 
Missing 1 2 0 0 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 O Gráfico 4 mostra a variável publicidade, segundo o público externo. 

1 Discorda totalmente
2 Discorda parcialmente

3 Indiferente
4 Concorda parcialmente

5 Concorda totalmente

Frequência

0 20 40 60 80 100 120 140

Pergunta Externa Estatura Relacionamento 1

1 Discorda totalmente
2 Discorda parcialmente

3 Indiferente
4 Concorda parcialmente

5 Concorda totalmente

Frequência

0 20 40 60 80 100

Pergunta Externa Estatura Relacionamento 2
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GRÁFICO 4 – Variável publicidade – público externo 

 
   Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os resultados desta tabela são originados do questionamento acerca da distribuição 

efetiva dos agentes visando atender as necessidades locais. 

 

TABELA 29  - Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável Pontos de 

Distribuição 

PONTO DE DISTRIBUIÇÃO 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
N° PESSOAS % N° PESSOAS % 

Discorda totalmente 0 0 43 11 
Discorda parcialmente 1 2 89 23 
Não possui opinião formada 1 2 60 16 
Concorda parcialmente 24 44 126 33 
Concorda totalmente 25 46 57 15 
Não respondeu 2 4 5 1 
Missing 1 2 0 0 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 O Gráfico 5 mostra a variável pontos de distribuição, segundo o público externo. 
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GRÁFICO 5 – Variável pontos de distribuição – público externo 

 
   Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Estatura, como mencionado anteriormente, é o produto das variáveis acima descritas. 

Dentro do universo da segurança pública entende-se que a estatura reflete a imagem dos 

serviços ou produtos que a PMMG produz junto às comunidades. 

 

 Como a natureza dos serviços produzidos pela segurança pública somente podem ser 

mensurados através de valores e de sensações (positivas ou negativas) optou-se por localizar 

alguns valores das estatísticas básicas, moda e mediana.  Para o constructo destas variáveis 

foram atribuídos valores de 1 a 5, sendo 1 o extremo negativo e 5 o extremo positivo. 

 

 Para os oficiais da PMMG, esse conceito o ponto extremo negativo (3,20) é um valor 

que se encontra acima do ponto de corte (3), portanto pode-se afirmar que entre eles a marca 

da PMMG possui estatura. 

 

 Em relação aos membros da comunidade o ponto extremo negativo (1,30), ponto de 

corte (3) a mediana situada entre os pontos 3,6 e 3,7 e a moda 3,9 não se permite afirmar que 

a marca da PMMG possua estatura. Considerando que os valores que estão todos abaixo de 4 

(concorda parcialmente). 
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TABELA 30  – Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável Estatura 

ESTATURA 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
N° PESSOAS % N° PESSOAS % 

Discorda totalmente 0 0 20 5 
Discorda parcialmente 0 0 75 20 
Não possui opinião formada 0 0 10 3 
Concorda parcialmente 11 20 142 37 
Concorda totalmente 39 72 102 27 
Missing 4 7 31 8 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 Passemos agora a demonstrar os dados e a construção da variável vitalidade. 

 

 O conceito diferenciação junto aos moradores das cidades pesquisadas buscou 

perceber se a população é capaz de separar as atribuições de cada um dos órgãos de segurança 

nos âmbitos municipal, federal e estadual. Nesta situação observou-se que a população não é 

capaz de diferenciar as atribuições visto que 40% discordam e 34% não tem opinião formada 

a respeito. 

 

TABELA 31  – Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável 

diferenciação 

DIFERENCIAÇÃO 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
N° PESSOAS % N° PESSOAS % 

Discorda totalmente 2 4 51 13 
Discorda parcialmente 1 2 101 27 
Não possui opinião formada 8 15 128 34 
Concorda parcialmente 20 37 71 19 
Concorda totalmente 19 35 26 7 
Não respondeu 3 6 3 1 
Missing 1 2 0 0 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 O Gráfico 6 mostra a variável concorrência/diferenciação, segundo o público externo. 
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GRÁFICO 6 – Variável concorrência/diferenciação – público externo 

 

   Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O conceito de credibilidade foi construído através da verificação da influência da 

mídia e do envolvimento da PMMG com a comunidade. Neste caso, verifica-se que as 

estatísticas apresentadas para o público externo (73%) são iguais às estatísticas apresentadas 

para o público interno (72%). 

 

TABELA 32  – Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável 

credibilidade 

CREDIBILIDADE 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
N° PESSOAS % N° PESSOAS % 

Discorda totalmente 1 2 10 3 
Discorda parcialmente 7 13 31 8 
Não possui opinião formada 4 7 52 14 
Concorda parcialmente 25 46 160 42 
Concorda totalmente 14 26 119 31 
Não respondeu 2 4 8 2 
Missing 1 2 0 0 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 O Gráfico 7 mostra a variável credibilidade, segundo o público externo. 
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GRÁFICO 7 – Variável credibilidade – público externo 

 
   Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Nesta variável buscou-se verificar o envolvimento da PMMG com as comunidades 

locais. Observa que os dois públicos comungam com a ideia do envolvimento com a 

comunidade. Os policiais militares concordam que este envolvimento facilita o planejamento 

das ações realizadas e a população crê nesta parceria uma solução para redução da 

criminalidade. 

 

TABELA 33  – Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável 

comunicação 

COMUNICAÇÃO 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
N° PESSOAS % N° PESSOAS % 

Discorda totalmente 1 2 11 3 
Discorda parcialmente 8 15 28 7 
Não possui opinião formada 5 9 71 19 
Concorda parcialmente 21 39 192 51 
Concorda totalmente 15 28 70 18 
Não respondeu 3 6 8 2 
Missing 1 2 0 0 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 O Gráfico 8 mostra a variável comunicação, segundo o público externo. 
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GRÁFICO 8 – Variável comunicação – público externo 

 
   Fonte: Dados da pesquisa 

  

O conceito de visibilidade mensura a imagem da marca da instituição e a 

capacidade de reconhecimento desta por parte da população. Neste caso a população 

demonstra ser capaz de identificar facilmente a marca da PMMG  

 

TABELA 34  – Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável 

Visibilidade 

VISIBILIDADE 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
N° PESSOAS % N° PESSOAS % 

Discorda totalmente 1 2 6 2 
Discorda parcialmente 4 7 9 2 
Não possui opinião formada 5 9 25 7 
Concorda parcialmente 26 48 167 44 
Concorda totalmente 14 26 165 43 
Não respondeu 3 6 8 2 
Missing 1 2 0 0 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 O Gráfico 9 mostra a variável visibilidade, segundo o público externo. 

 

 

GRÁFICO 9 – Variável visibilidade – público externo 
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   Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Neste constructo o objetivo é verificar se os serviços e prestados pela PMMG estão em 

acordo com as necessidades locais. Observa-se dois perfis junto ao público externo, 45% 

concordam que os serviços prestados correspondem aos anseios da população, já 41% 

discorda desta opinião. Entre os militares existe uma unanimidade em concordância a essa 

variável. 

 

TABELA 35  – Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável demanda 

social 

DEMANDA SOCIAL 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 
N° PESSOAS % N° PESSOAS % 

Discorda totalmente 0 0 56 15 
Discorda parcialmente 0 0 97 26 
Não possui opinião formada 4 7 56 15 
Concorda parcialmente 12 22 124 33 
Concorda totalmente 34 63 45 12 
Não respondeu 3 6 2 1 
Missing 1 2 0 0 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 O Gráfico 10 mostra a variável demanda social, segundo o público externo. 

 

GRÁFICO 10 – Variável demanda social – público externo 
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   Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Vitalidade, este conceito representa dentro da PMMG os valores que constituem a 

mesma. Neste sentido, podemos afirmar que, tanto a população quanto os membros da 

corporação comungam com estes valores. 

 

TABELA 36  – Distribuição numérica e percentual das escalas de valor da variável Vitalidade 

VITALIDADE 
PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 

N° PESSOAS % N° PESSOAS % 
Discorda totalmente 0 0 4 1 
Discorda parcialmente 2 4 38 10 
Não possui opinião formada 1 2 15 4 
Concorda parcialmente 23 43 224 59 
Concorda totalmente 23 43 78 21 
Missing 5 9 21 6 
Total 54 100 380 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: A palavra “Missing” refere-se a dados perdidos na distribuição ocorridos pela não resposta ou, no caso da 
pesquisa realizada interna, referem-se ao não preenchimento de nenhuma das respostas oferecidas. 
 

 

 

 

 

5.2 Comparação dos dados 
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 Comparando-se as respostas medianas das três cidades pesquisadas e das unidades 

operacionais, ao nível de significância de 5% o teste não mostrou diferenças estatísticas entre 

as respostas dos itens. Logicamente avaliando-se de maneira global o conjunto de respostas. 

No entanto contratando as respostas dos respondentes de São João Del Rei x 38 BPM há forte 

evidencia de concordância entre as respostas apresentadas (valor p = 0,833), a força dessa 

concordância vêm diminuindo para Conselheiro Lafayete x 31 BPM (Valor-p=0,299) e 

finalmente Barbacena x 9 BPM, a evidência de concordância entre as duas respostas nas 

pesquisas é muito frágil, considerando o valor –p = 0,051. 

 

 As comparações foram obtidas da seguinte forma: 

a) Calculou-se a mediana das respostas dos questionários em cada público alvo (interno e 

externo) por cidade; 

b) Obtida a mediana aplicou-se um teste t para amostras não pareadas, com nível de 

significância de 5%. 

 

Barbacena x 9 BPM e 13 BPM 

Two-sample T for Ext_BARB vs Int_Barb_1 

N Mean StDev SE Mean 
Ext_BARB 380 3,98 4,92 0,25 
Notas:Int_Barb_1   24  4,521  0,521     0,11 
Difference = mu (Ext_BARB) - mu (Int_Barb_1) 
Estimate for difference:  -0,536623 
95% CI for difference:  (-1,074880; 0,001635) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1,96  P-Value = 0,051  DF = 345 
 

Conselheiro Lafayete x 31 BPM 

Two-sample T for Ext_Cons.Lafayete vs Int_31BPM 

N Mean StDev SE Mean 
Ext_Cons.Lafayet 133 3,88 1,04 0,090 
Int_31BPM 14 4,071 0,584 0,16 
Nota: Difference = mu (Ext_Cons.Lafayete) - mu (Int_31BPM) 
Estimate for difference:  -0,191729 
95% CI for difference:  (-0,565501; 0,182043) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1,06  P-Value = 0,299  DF = 22 
 

 

 

São João Del Rei x 38 BPM 
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Público Interno

Two-sample T for Ext_SJDEL vs Int_38BPM 

N Mean StDev SE Mean 
SJDEL 121 4,35 8,57 0,78 
Int_38BPM 13 4,538 0,519 0,14 
Notas: Difference = mu (Ext_SJDEL) - mu (Int_38BPM) 
Estimate for difference:  -0,187222 
95% CI for difference:  (-1,754365; 1,379921) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0,24  P-Value = 0,813  DF = 126 
 

 Quando analisamos a estatura e a vitalidade sob a ótica grupo interno observamos que 

entre os tenentes há uma distribuição homogênea. 

 

 Em relação à estatura os valores apresentados para capitães e majores são mais 

dispersos em relação a discordância e mais concentrados em relação a concordância, o que 

demonstra que há um número maior que concorda com as questões propostas do que 

discordam. 

 

 Numa analise geral do público interno referente a estatura e vitalidade, observamos 

que existe uma padronização e coesão dentro das ações difundidas pelo comando geral da 

PMMG, e que um fato a se destacar é a comunicação, pois entre o comando e o 

relacionamento com a comunidade existe uma maior variabilidade nas questões relativas a 

concordância e discordância, logo temos oficiais que possuem e concordam com este 

relacionamento com as comunidades, porém existem aqueles que não possuem e discordam 

com a política de aproximação com a comunidade, na doutrina especificamente as questões de 

policia comunitária. 

 

GRÁFICO 11 - Analise geral do público interno referente a estatura e vitalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

1-  PIEA1 - Pergunta Interna Estatura Apreço 1  
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2-  PIEF1- Pergunta Interna Estatura Familiaridade 1  

3-  PIER1 - Pergunta Interna Estatura Relacionamento 1  

4-  PIEP1- Pergunta Interna Estatura Publicidade 1  

5-  PIEPD1 - Pergunta Interna Estatura Pontos de Distribuição 1  

6-  PIVCD1 - Pergunta Interna Vitalidade Concorrência Diferenciação 1  

7-  PIVC1- Pergunta Interna Vitalidade Credibilidade1  

8-  PIVCO1 - Pergunta Interna Vitalidade Comunicação 1  

9-  PIVDS1 - Pergunta Interna Vitalidade Demanda Social 1  

10- PIVV1 – Pergunta Interna Vitalidade Visibilidade 1 

 

 O Gráfico 12 mostra a variável vitalidade segundo o público interno. 

 

 Observa-se que entre os Capitães e Tenentes há uma uniformidade de pensamentos 

quanto a imagem da PMMG, destaca-se que o Sub Tenentes tem os valores da Corporação 

muito mais arraigado que os Tenentes Coronéis. 

 

GRÁFICO 12 – Vitalidade segundo o público interno 

 
   Fonte: dados da pesquisa 

 

 Já na estatura (Gráfico 13), que se refere as ações da PMMG, que é o reflexo de nossas 

ações, ou seja, a propria segurança para a comunidade, ou mesmo insegurança, observa-se que 
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os Sub-tenentes não tem variabilidade no tocante há ações, enquanto que todos os demais 

oficiais nem sempre concordam ou discordam das ações, tendo uma variação de pensamentos 

com relação as ações da PMMG.  

 

 Se, um oficial que comanda um batalhão, ainda não tem uma certeza das atribuições e 

ações da PMMG, é evidente que todo seu oficialato será reproduzido a mesma incerteza, 

assim para que haja uma uniformidade das ações emandas do Comando geral, acredito que 

temos que efetuarmos uma vivificação de valores inerentes a PMMG, que são: respeito aos 

direitos fundamentais e valorização das pessoas; ética e transparência; excelência e 

representatividade institucional; disciplina e inovação; liderança e participação; coragem e 

justiça. 

 

GRÁFICO 13 – Estatura segundo o público interno 

 
  Fonte: dados da pesquisa 

 

 Nesta categoria o que chama a atenção é como o sentimento do medo puxa os valores 

da vitalidade para baixo e como a os sentimentos positivos da confiança e da segurança 

elevam a mediana, fazendo, portanto, crescer a vitalidade de uma marca. 

GRÁFICO 14 – Sentimentos segundo o público interno 
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  Fonte: dados da pesquisa 

 

 O Gráfico 15 mostra o tipo de sentimento que o público externo experimenta ao se 

deparar com um policial-militar. 

 

GRÁFICO 15 – Sentimentos segundo o público externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: dados da pesquisa 
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5.3 Síntese dos dados da pesquisa 

 

 Neste gráfico podemos notar que quanto a vitalidade, existem uma uniformidade de 

valores interpretados pela comunidade, o que não acontece com as ações, daí pode-se 

entender que as ações devem ser levadas mais a sério. Cita-se a questão do Acordo de 

resultados que tem um dos objetivos, criar um cinturão de segurança em torno da sociedade, e 

as ações de combate ao crime e ao medo crime, porém ainda não estão sendo efetivas, pois 

ainda existe o medo e a insegurança, sobre o patrimônio adquirido e a erradicação das drogas. 

 

GRÁFICO 16 – Estatura e Vitalidade Externo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

 Observa-se que existe concentração nas ações e dispersão nos valores, ou seja, pensa-

se mais em ações e estatísticas (números) e estão se esquecendo, realmente das necessidades 

das comunidades atendidas pela PMMG, mais ainda, quando se perde valores, cria-se 

maquinas, e não mentores, e o papel do oficial além de gerenciar e direcionar os melhores 

esforços focados ao bem comum. Há que se pensar em assimilar mais os valores da PMMG. 
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GRÁFICO 17 – Estatura e Vitalidade Interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fonte: dados da pesquisa 

 

 Externamente, nota-se que a população identifica a PMMG, e acredita que a solução 

para redução da criminalidade esta na parceria entre comunidade e PMMG, ou seja, na 

política de policia comunitária, não conseguindo identificar ou diferenciar as limitações de 

cada órgãos de segurança pública, levando-nos a evidenciar o quanto é importante 

trabalharmos a marca da PMMG positivamente, pois se a população não consegui diferenciar 

os diversos órgãos de defesa social, o que um fizer negativamente refletirá na imagem da 

PMMG. 

 

GRÁFICO18 - Análise geral do público externo referente à estatura e vitalidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Dados da pesquisa 
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1- PEEA1 - Pergunta Externa Estatura Apreço 1  

2- PEEA2- Pergunta Externa Estatura Apreço 2  

3- PEEF1- Pergunta Externa Estatura Familiaridade 1  

4- PEEF2 - Pergunta Externa Estatura Familiaridade 2  

5- PEER1 - Pergunta Externa Estatura Relacionamento 1  

6- PEER2 - Pergunta Externa Estatura Relacionamento 2  

7- PEEP1- Pergunta Externa Estatura Publicidade 1  

8- PEEP2- Pergunta Externa Estatura Publicidade 2  

9- PEEPD1 - Pergunta Externa Estatura Pontos de Distribuição 1  

10- PEEPD2 - Pergunta Externa Estatura Pontos de Distribuição 2  

11-  PEVCD1 - Pergunta Externa Vitalidade Concorrência Diferenciação 1  

12-  PEVCD2 - Pergunta Externa Vitalidade Concorrência e Diferenciação 2  

13-  PEVC1- Pergunta Externa Vitalidade Credibilidade1  

14-  PEVC2 - Pergunta Externa Vitalidade Credibilidade 2  

15-  PEVCO1 - Pergunta Externa Vitalidade Comunicação 1  

16-  PEVCO2 - Pergunta Externa Vitalidade Comunicação 2  

17-  PEVV1 - Pergunta Externa Vitalidade Visibilidade 1  

18-  PEVV2 - Pergunta Externa Vitalidade Visibilidade 2  

19-  PEVDS1 - Pergunta Externa Vitalidade Demanda Social 1  

20-  PEVDS2 - Pergunta Externa Vitalidade Demanda Social 2  

  

 A seguir, ter-se-ão as conclusões. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 A marca é um valor muito importante e, se bem gerenciado, com ajuda de indicadores, 

pode possibilitar o aperfeiçoamento do processo das decisões de marketing, com isto trazendo 

grandes benefícios para uma empresa ou instituição. 

 

 O sistema de avaliação da estatura e vitalidade da marca da PMMG, aqui proposto, 

torna-se uma metodologia de trabalho que pode ser aplicada em todo Estado de Minas Gerais, 

pois traz indicadores da marca representada pela percepção de dois polos: o público interno e 

o externo.  

 

 A estatura e vitalidade são essenciais para medir o impacto das estratégias e atividades 

empregadas no plano de construção da imagem, bem como no direcionamento das ações que 

impactem a criminalidade. 

 

 Todas as informações apresentadas neste estudo representam uma avaliação da 

situação atual da marca segundo o público, interno e externo na 13ª RPM, levando à 

possibilidade de identificar novas oportunidades e programar melhores novas práticas. 

 

 A percepção do cliente sobre o desempenho da marca da PMMG é o que controla seu 

sucesso. Para tanto, os oficiais da PMMG devem enxergar o mundo de emprego da Policia 

Militar pelos olhos dos usuários do serviço, sob um prisma diferente, e a partir daí 

desenvolver estratégias direcionadas, ações diferentes, visando as necessidades, desejos e 

demandas da comunidade, a qual deve, também, orientar para onde a PMMG deve ir, isto sim, 

é uma parceria da comunidade e PMMG.  

 

 É com a diferenciação que se inicia a formação da imagem, com isto tem-se que 

inovar, ser diferente, perceber as razões para mudar, além de ser relevante para o cliente–

comunidade. 

 

 Diante do que foi citado acima, a pergunta norteadora do estudo foi no sentido de 

investigar se eram coincidentes a percepção sobre a estatura e a vitalidade da marca da 

PMMG, nos Municípios-sede de UEOp da 13ª RPM, sob a ótica interna e externa à 
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Organização; e, a partir de toda a pesquisa documental realizada, para tentar responder o 

questionamento do estudo em pauta, delineou-se como hipótese que não havia coincidência 

nessas percepções, o que foi comprovado na interpretação dos dados obtidos. 

 

 Como é que se sabe que uma marca é bem sucedida? Tal pergunta fora antes 

apresentada e estudada por Kotler (2000), que verificou que marcas bem-sucedidas têm duas 

qualidades: vitalidade e estatura da marca, representativas de como ela está na mente do 

“consumidor”, sendo relevante para sua necessidade, bem como o seu custo e familiaridade 

no mercado-alvo da organização. Nesse contexto, vitalidade da marca compreende relevância, 

diferenciação ao que o cliente deseja, e estatura, o apreço, familiaridade com seu público-

alvo.  

 

 Conclui-se que pode existir uma marca muito familiar, porém que ninguém gosta 

muito tratando-se, assim, de uma marca com problemas. Em contrapartida, pode-se ter uma 

marca muito boa, querida, mas que poucos conhecem. O fato pretendido é que se tenha uma 

marca, PMMG, conhecida, familiar, eficiente.  

 

 A responsabilidade, ação, participação ou não do policial-militar nas questões 

criminais e sociais estão presentes não apenas no cotidiano e, de igual maneira, nas próprias 

respostas das comunidades questionadas. 

 

 As pesquisas realizadas e apresentadas neste trabalho apontaram que a marca da 

Polícia Militar na 13ª RPM, não está mal sucedida, porém pode-se melhorar do ponto que 

está, uma vez que se tem uma comunidade ordeira, participativa e que acredita nos valores 

institucionais. 

 

 Observou-se que os valores, ou melhor, a comunidade vê, enxerga e acredita nos 

valores institucionais da PMMG, o que não é coincidente com as ações; oposto disto, o 

público interno, os oficiais aqueles que gerenciam, coordenam e direcionam os trabalhos da 

PMMG na região, os quais acreditam mais na execução do trabalho (ações e operações), 

visam e focam a operacionalidade, não que isto seja ruim, porém tem que haver um 

alinhamento e estreitamento das relações com a comunidade, visando seus anseios e 

necessidades, numa parceria entre a PMMG e comunidade. 
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 Dentro do universo da segurança pública, a estatura reflete a imagem dos serviços ou 

produtos que a PMMG produz junto às comunidades, enquanto a vitalidade representa os 

valores que a constituem. 

 

 Pela Tabela 30, verificou-se que, enquanto 92% do público interno pesquisado 

concordam total ou parcialmente que a marca da PMMG possui estatura, 64% do público 

externo compartilha essa opinião.  

 

 Quanto à vitalidade, apresentada na Tabela 36, o total de 86% do público interno 

concorda total ou parcialmente sobre a vitalidade da marca da PMMG e 80% do público 

externo tem a mesma opinião. 

 

 Contudo, esta realidade pode ser melhorada, sobretudo, com um esforço de 

reaproximação da instituição com a comunidade, é fundamental a redução de tensões e o 

desenvolvimento de uma confiança mútua. 

 

 Pretende-se que este trabalho seja um início de uma nova visão a ser implementada na 

PMMG, onde a comunidade espera ter do policial-militar toda a atenção, respeito, fonte de 

proteção e, portanto, é necessário quebrar alguns paradigmas e mudar as crenças tanto da 

comunidade quanto do Policial Militar, eliminando associações negativas e ampliando as 

positivas ou introduzindo novas. 

 

  Resumidamente, abstraindo-se os dados da pesquisa, pode-se fazer a seguinte 

constatação: 

 

 Daí extrai-se que o público interno quer fazer atividades, ações e operações, porém se 

esquece de que seus propósitos operacionais podem trazer insegurança e medo. Acredita-se, 

assim, que a contribuição deste trabalho é importante para base de dados que pode ser 

utilizada em pesquisas futuras. 

 

 Público interno Público externo 

Vitalidade – valores Percepção negativa Percepção positiva 

Estatura - ações Percepção positiva Percepção negativa 
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 Um dos objetivos da monografia foi observar a estatura e examinar a vitalidade da 

marca da PMMG, no espaço da 13ª RPM. Alcançou-se tal objetivo, conforme evidenciado nas 

tabelas 30 e 36. O outro objetivo foi propor uma metodologia de avaliação da marca. Isso foi 

obtido conforme figuras 5 e 6 e gráficos 16 a 18. A hipótese foi totalmente confirmada, tendo-

se apurado uma diferença de percepções dos públicos interno e externo quanto à estatura e 

vitalidade da marca. 

 

Tendo-se cumprido os propósitos desta pesquisa, é hora de encerrá-la, fazendo, antes, 

alguns apontamentos a título de sugestões: em primeiro lugar, sugere-se que o Comando da 

Organização, na área de resultados “comunicação organizacional”, passe a utilizar a 

metodologia de monitoramento da estatura e da vitalidade da marca da PMMG. Além disso, 

sugere-se que os itens de análise que desdobram a estatura e vitalidade (figuras 5 e 6) sejam 

aproveitados pela comissão elaboradora do Plano Estratégico 2009-2011 e suas edições 

posteriores, e, finalmente, que tais itens possam compor a grade de indicadores de 

acompanhamento do desempenho no longo prazo da Polícia Militar, quanto ao estudo de 

cenários, ora também introduzido dentre as ferramentas de gestão do Nível Estratégico da 

PMMG. Talvez, para fins de teste, sugere-se que a 13ª RPM continue sendo apontada como 

laboratório de acompanhamento de aspectos estudados nesta monografia. 

 

Na democracia brasileira, o trabalho de uma organização do porte e com a missão da 

PMMG é muito importante para o provimento de serviços de segurança pública. Um conto 

antigo, conhecido entre as gerações mais antigas de oficiais da Polícia Militar, denominado 

“Mensagem a Garcia”, ensinava que para a promoção do bem comum é preciso disposição 

para superar barreiras. No início desta monografia, utilizou-se o pensamento de um presidente 

norte-americano que diz o mesmo, com palavras diferentes. Talvez uma dessas barreiras seja 

a cultura de ouvir sempre os públicos interno e externo, como prática de gestão estratégica 

orientada para a promoção da cidadania em Minas Gerais. 
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APÊNDICE 1 – Questionário ao público interno 

 

 PESQUISA AVALIAÇÃO DA MARCA PMMG        
         
         

Cod Assertiva CT CP NP DP DT   
PIEA1 A marca da PMMG é reconhecida pelos serviços que presta à comunidade.         

         

PIEF1 Na sua área/subárea de atuação o Senhor possui uma estratégia para demonstrar a 
importância das ações de polícia a seus clientes.  

       
 

Exemplifique_____________________________        

         

PEEF1 Acredito que a presença de agentes da PMMG em determinado local aumenta a sensação 
de segurança. 

       
         

PIER1 O Senhor conhece o perfil da comunidade para a qual trabalha. 
 

Qual a principal característica ?  ______________________________________________ 
       

         

PIEP1 Em sua ação de comando existem estratégias próprias direcionadas a tornarem o serviço da 
PMMG  melhor recepcionado pela comunidade. 
 

Exemplifique_____________________________________________________________ 
       

         

PIEPD1 Quando do planejamento de ações/operações de polícia, existe uma análise prévia que vise 
uma melhor alocação dos recursos disponíveis. 

       
         

PIVCD1 O plano estratégico está sendo executado e sua atuação de comando tem diferenciado a  
prestação de serviço na sua área / subárea de responsabilidade de outro órgão de segurança 
pública ou privada. 
 

Cite:___________________________________________________________________ 

       

         

PIVC1 Existe envolvimento comunitário no local onde Vossa Senhoria atua com o fito na 
resolução dos problemas criminais e de qualidade de vida. 

       
         

PIVCO1 Na área/subárea sob seu comando o Senhor possui redes de marketing e de relacionamento 
com a comunidade que facilitam o planejamento e/ou o feedback de ações/operações 
realizadas pela PMMG. 
 

Exemplifique: _____________________________________________________________ 

       

         

PIVDS1 As ações desenvolvidas pela PMMG  em sua cidade, e em conjunto com a comunidade na 
área/subárea de atuação de Vossa Senhoria tem alterou a incidência criminal na localidade. 

       
         

PIVV1 Na área/subárea sob seu comando são desenvolvidos programas de polícia comunitária 
instituídos pela PMMG. 
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APÊNDICE 2 – Questionário ao público externo 

 

 PESQUISA AVALIAÇÃO DA MARCA PMMG        
         

 Bairro:                                                                         Cidade:        
         

 Sexo              1- Masculino          2-Feminino        
         

 Idade: (anote)__44_________________        
         

 Renda Familiar: (anote) _6.000_______________________        
         

 
Escolaridade: 1-Analfabeto 2-Primário Completo (1ºgrau incompleto) 3-1º grau 
completo (ginasial/2ºgrau incompleto) 4-2º grau completo (colegial/superior incompleto)  
5- superior  

       

         

 
Quando você vê algo que identifique a PMMG, qual o sentimento desperta  no(a) sr(a)?  
 A) medo b)Confiança c) segurança   d) Indiferença  e ) NRA – Qual 

       
         

 Você acredita  nas campanhas em que há a participação da PMMG?   1- Sim    2 – Não        
         
         

Cod Assertiva CT CP NP DP DT   
PEEA1 Você possui grande satisfação e confiança pelos serviços prestados pela PMMG para a 

prevenção e combate à criminalidade na sua cidade 
       

         

PEEA2 Ao ligar para o numero 190 acredito que  o ( a ) atendente irá deslocar agentes rapidamente 
para o atendimento no local solicitado. 

       
         

PEEF1 Acredito que a presença de agentes da PMMG em determinado local aumenta a sensação 
de segurança. 

       
         

PEEF2 Quando eu preciso é fácil encontrar um policial militar na minha cidade.        
         

PEER1 A percepção da prestação de serviço da PMMG na sua Cidade é baseada em sensações 
positivas de segurança. 

       
         

PEER2 Ao ser abordado em uma ação policial posso afirmar que confio na imparcialidade dessa 
atitude da PMMG. 

       
         

PEEP1 O trabalho de propaganda realizado pela PMMG atende as demandas de prevenção 
criminal de sua comunidade. 

       
         

PEEP2 A PMMG realizada propaganda na sua comunidade visando à prevenção criminal        
         

PEEPD1 O serviço de segurança publica desta cidade está distribuído de forma que atende as 
necessidades de prevenção e reação criminais. 

       
         

PEEPD2 O efetivo e a logística da PMMG no seu bairro/cidade são suficientes para atenderem as 
necessidades de combate à criminalidade 

       
         

PEVCD1 Conheço as atribuições dos diversos órgãos envolvidos na segurança pública (PM, PC, 
Ministério Público, Policia Judiciária, Policia Rodoviária Federal, Policia Federal) 

       
         

PEVCD2 Você paga pelos serviços de alguma empresa privada de segurança objetivando a 
segurança de seus bens. 

       
         

PEVC1 A mídia influencia na credibilidade que tenho na Polícia Militar.        
         

PEVC2 A credibilidade da Polícia Militar esta vinculada aos serviços prestados por ela        
         

PEVCO1 Existe envolvimento comunitário junto com a PMMG com o fito de resolução dos 
problemas criminais nesta cidade 

       
         

PEVCO2 Acredita que a solução para a redução da criminalidade está na parceria comunidade e 
PMMG. 

       
         

PEVV1 Consigo identificar facilmente um policial militar fardado no meio da multidão        
         

PEVV2 Consegue diferenciar os serviços prestados pela PMMG através do tratamento e 
ostensividade, bem como pela visualização da marca desta Instituição. 

       
         

PEVDS1 O número de agentes da PMMG no seu bairro/cidade atende as necessidades de prevenção 
e repressão á criminalidade 

       
         

PEVDS2 Os serviços prestados pela PMMG na cidade correspondem aos anseios da sociedade no 
tocante à prevenção e ao combate à criminalidade. 
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ANEXO 1 – Informações do Tutorial 

 

O software R Likert é um programa livre que pode ser baixado gratuitamente em http://cran.r-project.org/, 
possuindo versões para as plataformas Linux, Mac, OS e para Windows. E bastante utilizado pela comunidade 
acadêmica, pois além de fornecer varias funcionalidades permite que cada usuário possa programar sua analise 
estatística conforme sua necessidade. Em especial neste trabalho, foi necessário seu uso, pois e único software 
que produz box-plot para variáveis categóricas. Os gráficos de barras e o box-plot (com correções de 
continuidade: a função do R Likert utiliza pseudo-quartis) desta forma torna melhor sua visualização e 
interpretação. A seguir o código fonte construído. 
 
 
CÔDIGO EM LINGUAGEM R PARA CONSTRUCAO DAS ANALISES ESTATISTI CAS. 
 
 A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda parcialmente 
","Indiferente","Concordo parcialmente","Concordo totalmente "))) 
 
 attach(externo) 
 
# require(monash) 
 
# A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda parcialmente 
","Indiferente","Concordo parcialmente","Concordo totalmente "))) 
 
# plot(A_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda parcialmente 
","Indiferente","Concordo parcialmente","Concordo totalmente "),cex.main = 0.8)) 
 
# plot(A_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda parcialmente 
","Indiferente","Concordo parcialmente","Concordo totalmente "),cex.labels = 0.8)) 
 
# plot(A_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda parcialmente 
","Indiferente","Concordo parcialmente","Concordo totalmente "))) 
 
# plot(A_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))) 
 
# plot(A_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))) 
 
# plot(A_2,xlab="Frequência") 
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# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))) 
 
# plot(A_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente",cex.labels=0.5))) 
 
# plot(A_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente",))cex.labels = 0.4) 
+ plot(A_2,xlab="Frequência") 
+ title("Pergunta Externa Estatura Apreço 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente",))cex.main = 0.4) 
+ plot(A_2,xlab="Frequência") 
+ title("Pergunta Externa Estatura Apreço 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))ces.main=0.4) 
+ plot(A_2,xlab="Frequência") 
+ title("Pergunta Externa Estatura Apreço 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))ces.labels=0.4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))ces.labels=0.4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))cex.labels=0.4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))cex.labels=0.4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))cex.main=0.4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))cex.main=0.4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))cex.main=0.4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))cex.main=0.4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concordo totalmente"))) 
 
# plot(A_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 2", 
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+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda total","Discorda parcial","Indiferente","Concorda 
parcial","Concordo total"))) 
 
# plot(A_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda total","Discorda parcial","Indiferente","Concorda 
parcial","Concorda total"))) 
 
# plot(A_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(A_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(A_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(A_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# par(mfrow=c(2,1)) 
 
# F_1 <- likert(PEEF1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(F_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Familiaridade 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# F_2 <- likert(PEEF2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(F_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Familiaridade 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(A_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
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# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(A_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# par(mfrow=c(2,1)) 
 
# A_1 <- likert(PEEA1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(A_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# A_2 <- likert(PEEA2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(A_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Apreço 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# par(mfrow=c(2,1)) 
 
# F_1 <- likert(PEEF1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(F_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Familiaridade 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# F_2 <- likert(PEEF2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(F_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Familiaridade 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# R_1 <- likert(PEER1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(R_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Relacionamento 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# R_2 <- likert(PEER2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(R_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Relacionamento 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# P_1 <- likert(PEEP1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(P_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Publicidade 1", 
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+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# P_2 <- likert(PEEP2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(P_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Publicidade 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# D_1 <- likert(PEEPD1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(D_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Ppontos de Distribuição 1 ", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# D_2 <- likert(PEEPD2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(D_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura Ppontos de Distribuição 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# D_1 <- likert(PEEPD1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(D_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura pontos de Distribuição 1 ", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# D_2 <- likert(PEEPD2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(D_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Estatura pontos de Distribuição 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# VD_1 <- likert(PEVCD1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(VD_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Vitalidade Concorrência Diferenciação 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# VD_2 <- likert(PEVCD2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(VD_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Vitalidade Concorrência Diferenciação 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# C_1 <- likert(PEVC1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(C_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Vitalidade Credibilidade 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
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# C_2 <- likert(PEVC2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(C_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Vitalidade Credibilidade 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# VCO_1 <- likert(PEVCO1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(VCO_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Vitalidade Comunicação 1 ", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# VCO_2 <- likert(PEVCO2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(VCO_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Vitalidade Comunicação 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# VV_1 <- likert(PEVV1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(VV_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Vitalidade Visibilidade 1  ", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# VV_2 <- likert(PEVV2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(VV_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Vitalidade Visibilidade 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# DS_1 <- likert(PEVDS1,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(DS_1,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Vitalidade Demanda Social 1", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# DS_2 <- likert(PEVDS2,upper = 5,labels=paste(1:5,c ("Discorda totalmente","Discorda 
parcialmente","Indiferente","Concorda parcialmente","Concorda totalmente"))) 
 
# plot(DS_2,xlab="Frequência") 
 
# title("Pergunta Externa Vitalidade Demanda Social 2", 
+       cex.main = 1,   font.main= 4) 
 
# ########## box plot 
 
# par(mfrow=c(1,1)) 
 
# 
boxplot(list(A_1,A_2,F_1,F_2,R_1,R_2,P_1,P_2,D_1,D_2,VD_1,VD_2,C_1,C_2,VCO_1,VCO_2,VV_1,VV_2,DS_
1,DS_2)) 
 
# par(mfrow=c(1,1)) 
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# 
boxplot(list(A_1,A_2,F_1,F_2,R_1,R_2,P_1,P_2,D_1,D_2,VD_1,VD_2,C_1,C_2,VCO_1,VCO_2,VV_1,VV_2,DS_
1,DS_2)) 
 
# showData(externo, placement='-20+200', font=getRcmdr('logFont'), maxwidth=80, maxheight=30) 
 
# EXTERNO <- sqlQuery(channel = 4, select * from [Plan1$]) 
 
# showData(EXTERNO, placement='-20+200', font=getRcmdr('logFont'), maxwidth=80, maxheight=30) 
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ANEXO 2 – Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI)  
 
 

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 
 

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

 
 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 
Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: 
 I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 
 II - concessão de registro de desenho industrial; 
 III - concessão de registro de marca; 
 IV - repressão às falsas indicações geográficas; e 
 V - repressão à concorrência desleal. 
Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei: 
 I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção 
assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e 
 II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a 
reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. 
Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e 
jurídicas nacionais ou domiciliadas no País. 
Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. 
 

TÍTULO I 
DAS PATENTES 

 

CAPÍTULO I 
DA TITULARIDADE 

 

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a 
propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. 
§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. 
§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por 
aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. 
§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente 
poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos 
respectivos direitos. 
§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. 
Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o 
direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de 
invenção ou criação. 
Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito 
imediatamente posterior. 
 

CAPÍTULO II 
DA PATENTEABILIDADE 

 

Seção I 
DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS 

 
Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 
Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, 
que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em 
sua fabricação. 
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
 I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
 II - concepções puramente abstratas; 
 III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e 
de fiscalização; 
 IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; 
 V - programas de computador em si; 
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 VI - apresentação de informações; 
 VII - regras de jogo; 
 VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação 
no corpo humano ou animal; e 
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, 
inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 
Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. 
§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de 
patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos 
arts. 12, 16 e 17. 
§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será 
considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, 
mesmo que subsequentemente. 
§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou 
convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. 
Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida 
durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: 
 I - pelo inventor; 
 II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente 
depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele 
realizados; ou 
 III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por 
este realizados. 
Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas 
condições estabelecidas em regulamento. 
Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira 
evidente ou óbvia do estado da técnica. 
Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira 
comum ou vulgar do estado da técnica. 
Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser 
utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. 
 

Seção II 
Da Prioridade 

 

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, 
que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não 
sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 
§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias 
por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 
§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, 
relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito 
ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do 
depositante. 
§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do 
depósito. 
§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º 
deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional. 
§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma 
declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. 
§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 
(cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no 
processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem. 
§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade. 
§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação 
deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. 
Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação 
de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado 
no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. 
§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova 
introduzida. 
§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado. 
§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade. 
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Seção III 
Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis 

 

Art. 18. Não são patenteáveis: 
 I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; 
 II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas 
propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação 
do núcleo atômico; e 
 III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de 
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera 
descoberta. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou 
de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica 
normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. 
 

CAPÍTULO III 
DO PEDIDO DE PATENTE 

 

Seção I 
Do Depósito do Pedido 

 

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 
 I - requerimento; 
 II - relatório descritivo; 
 III - reivindicações; 
 IV - desenhos, se for o caso; 
 V - resumo; e 
 VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será 
protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. 
Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao 
depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem 
cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. 
Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo. 
 

Seção II 
Das Condições do Pedido 

 

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-
relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. 
Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma 
pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade 
técnico-funcional e corporal do objeto. 
Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no 
assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. 
Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser 
descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do 
material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. 
Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido 
e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. 
Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final 
do exame, desde que o pedido dividido: 
 I - faça referência específica ao pedido original; e 
 II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original. 
Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado. 
Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso. 
Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes. 
Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. 
§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do depósito ou da 
prioridade mais antiga. 
§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente 
posterior. 
 

Seção III 
Do Processo e do Exame do Pedido 
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Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da 
prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. 
§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. 
§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das 
reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. 
§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação 
de que trata este artigo. 
Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de 
documentos e informações para subsidiarem o exame. 
Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido. 
Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento 
do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. 
Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 
(trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. 
Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) 
dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo. 
Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de 
arquivamento do pedido: 
 I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros 
países, quando houver reivindicação de prioridade; 
 II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e 
 III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração 
prevista no § 5º do mesmo artigo. 
Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: 
 I - patenteabilidade do pedido; 
 II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; 
 III - reformulação do pedido ou divisão; ou 
 IV - exigências técnicas. 
Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada 
ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias. 
§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 
§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação 
sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame. 
Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. 

 

CAPÍTULO IV 
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE 

 

Seção I 
Da Concessão da Patente 

 

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, 
expedindo-se a respectiva cartapatente. 
§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
do deferimento. 
§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto 
no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de 
arquivamento definitivo do pedido. 
§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. 
Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o 
disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as 
reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade. 
 

Seção II 
Da Vigência da Patente 
 

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) 
anos contados da data de depósito. 
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a 
patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder 
ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. 
 

CAPÍTULO V 
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE 

 

Seção I 
Dos Direitos 
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Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com 
base no relatório descritivo e nos desenhos. 
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar 
à venda, vender ou importar com estes propósitos: 
 I - produto objeto de patente; 
 II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os 
atos referidos neste artigo. 
§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não 
comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso 
daquele protegido pela patente. 
Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: 
 I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não 
acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; 
 II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas 
científicas ou tecnológicas; 
 III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional 
habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; 
 IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno 
diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; 
 V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto 
patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e 
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem 
um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de 
licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em 
causa. 
VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados 
exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de 
comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a 
expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) 

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive 
em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. 
§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à 
publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da 
exploração. 
§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 
24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. 
§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da 
patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41. 

 

Seção II 
Do Usuário Anterior 

 

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no 
País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. 
§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta 
que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento. 
§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente 
através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da 
divulgação. 

 

CAPÍTULO VI 
DA NULIDADE DA PATENTE 

 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

 

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei. 
Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as 
reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas. 
Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. 
Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, 
a adjudicação da patente. 

 

Seção II 
Do Processo Administrativo de Nulidade 
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Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: 
 I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; 
 II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; 
 III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou 
 IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão. 
Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com 
legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente. 
Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. 
Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o 
titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. 
Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será 
decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 
Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção. 

 

Seção III 
Da Ação de Nulidade 

 

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer 
pessoa com legítimo interesse. 
§ 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. 
§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos 
processuais próprios. 
Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no 
feito. 
§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias. 
§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros. 

 

CAPÍTULO VII 
DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES 

 

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente. 
Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações: 
 I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 
 II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e 
 III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 
Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 

 

CAPÍTULO VIII 
DAS LICENÇAS 

 

Seção I 
Da Licença Voluntária 

 

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. 
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. 
Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. 
§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. 
Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte 
contratante o direito de preferência para seu licenciamento. 

 

Seção II 
Da Oferta de Licença 

 

Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. 
§ 1º O INPI promoverá a publicação da oferta. 
§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da 
oferta. 
§ 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta. 
§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, 
não se aplicando o disposto no art. 66. 
Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da 
remuneração. 
§ 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73. 
§ 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação. 
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Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a 
concessão da primeira licença, a qualquer título. 
Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva 
dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem 
obedecidas as condições para a exploração. 

 

Seção III 
Da Licença Compulsória 

 

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de 
forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão 
administrativa ou judicial. 
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 
 I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do 
produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, 
quando será admitida a importação; ou 
 II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 
§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para 
realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, 
extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior. 
§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe 
fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da 
licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será 
igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, 
desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da 
patente. 
Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular: 
 I - justificar o desuso por razões legítimas; 
 II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou 
 III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. 
Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses: 
 I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; 
 II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e 
 III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior. 
§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da 
utilização do objeto de patente anterior. 
§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto 
respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo. 
§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente 
dependente. 
Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o 
titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, 
temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. 
Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. 
Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento. 
Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da 
patente. 
§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o 
qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas. 
§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar 
documentação que o comprove. 
§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente 
comprovar a exploração. 
§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá 
incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. 
§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as 
informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração. 
§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, 
obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. 
§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) 
dias. 
§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo. 
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Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da 
concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. 
§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo. 
§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. 
§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a 
cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore. 

 

CAPÍTULO IX 
DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL 

 

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso 
e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. 
§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será 
processado normalmente. 
§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa 
nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente. 
§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia 
autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do 
titular. (Vide Decreto nº 2.553, de 1998) 
 

CAPÍTULO X 
DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO 

 

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição 
específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, 
mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. 
§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente 
publicado. 
§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no 
parágrafo anterior. 
§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo. 
§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido 
de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis. 
Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os 
efeitos legais. 
Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja 
analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente. 

 

CAPÍTULO XI 
DA EXTINÇÃO DA PATENTE 

 

Art. 78. A patente extingue-se: 
 I - pela expiração do prazo de vigência; 
 II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 
 III - pela caducidade; 
 IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e 
 V - pela inobservância do disposto no art. 217. 
Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. 
Art. 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros. 
Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) 
anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou 
desuso, salvo motivos justificáveis. 
§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo 
processo, não tiver sido iniciada a exploração. 
§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente. 
Art. 81. O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus 
da prova quanto à exploração. 
Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo 
anterior. 
Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de 
ofício do processo. 

 

CAPÍTULO XII 
DA RETRIBUIÇÃO ANUAL 
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Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início 
do terceiro ano da data do depósito. 
§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. 
§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser 
feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional. 
Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no 
Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser 
efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data. 
Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a 
extinção da patente. 

 

Capítulo XIII 
DA RESTAURAÇÃO 

 

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 
3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de 
retribuição específica. 
 

CAPÍTULO XIV 
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO 

 

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de 
trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da 
natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. 
§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao 
salário ajustado. 
§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, 
cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício. 
Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, 
participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou 
conforme disposto em norma da empresa. (Regulamento) 
Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado. 
Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que 
desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou 
equipamentos do empregador. (Regulamento) 
Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da 
contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, 
ressalvada expressa disposição contratual em contrário. (Regulamento) 
§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em 
contrário. 
§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa 
remuneração. 
§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) 
ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da 
patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas. 
§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência. 
Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o 
estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. (Regulamento) 
Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e 
fundacional, federal, estadual ou municipal. (Regulamento) 
Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou 
regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o 
pedido ou com a patente, a título de incentivo. 

 

TÍTULO II 
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS 

 

CAPÍTULO I 
DA TITULARIDADE 

 

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas 
condições estabelecidas nesta Lei. 
Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º. 

 

CAPÍTULO II 
DA REGISTRABILIDADE 

 

Seção I 
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Dos Desenhos Industriais Registráveis 
 

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e 
cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e 
que possa servir de tipo de fabricação industrial. 
Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. 
§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no 
Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. 
§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, 
e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade 
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. 
§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante 
os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas 
situações previstas nos incisos I a III do art. 12. 
Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a 
outros objetos anteriores. 
Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. 
Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. 

 

Seção II 
Da Prioridade 

 

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que 
será de 90 (noventa) dias. 
 

Seção III 
Dos Desenhos Industriais Não Registráveis 

 

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: 
 I - o que for 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 ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração; 
 II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações 
técnicas ou funcionais. 

 

CAPÍTULO III 
DO PEDIDO DE REGISTRO 

 

Seção I 
Do Depósito do Pedido 

 

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 
 I - requerimento; 
 II - relatório descritivo, se for o caso; 
 III - reivindicações, se for o caso; 
 IV - desenhos ou fotografias; 
 V - campo de aplicação do objeto; e 
 VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa. 
Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será 
protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação. 
Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao 
depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as 
exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. 
Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. 

 

Seção II 
Das Condições do Pedido 

 

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de 
variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, 
limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. 
Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a 
possibilitar sua reprodução por técnico no assunto. 
Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados 
da data do depósito. 
Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao 
depósito imediatamente posterior. 
 

Seção III 
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Do Processo e do Exame do Pedido 
 

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será 
automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. 
§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado. 
§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para 
o processamento do pedido. 
§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) 
dias, sob pena de arquivamento definitivo. 
§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido. 
 

CAPÍTULO IV 
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO 

 

Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do art. 6º, o 
nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade 
estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações. 
Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos 
sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 
§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o 
comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo 
nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. 
 

CAPÍTULO V 
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO 

 

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. 
Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e 
IV do art. 43. 
Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto 
no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. 
§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, 
que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento. 
§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro 
através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses 
contados da divulgação. 

 

CAPÍTULO VI 
DO EXAME DE MÉRITO 

 

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, 
quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. 
Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos 
definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro. 

 

CAPÍTULO VII 
DA NULIDADE DO REGISTRO 

 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

 

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei. 
§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. 
§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do 
registro.  
 

Seção II 
Do Processo Administrativo de Nulidade 

 

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 
94 a 98. 
§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo 
interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único 
do art. 111. 
§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada 
no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão. 
Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação. 
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Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o 
titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. 
Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será 
decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 
Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro. 

 

Seção III 
Da Ação de Nulidade 

 

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA EXTINÇÃO DO REGISTRO 

 

Art. 119. O registro extingue-se: 
 I - pela expiração do prazo de vigência; 
 II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 
 III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou 
 IV - pela inobservância do disposto no art. 217. 

 

CAPÍTULO IX 
DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL 

 

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data 
do depósito. 
§ 1º O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro. 
§ 2º O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108. 
§ 3º O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo 
estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional. 

 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, 
disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93. 

 

TÍTULO III 
DAS MARCAS 

 

CAPÍTULO I 
DA REGISTRABILIDADE 

 

Seção I 
Dos Sinais Registráveis Como Marca 

 

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas 
proibições legais. 
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
 I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, 
de origem diversa; 
 II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas 
normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia 
empregada; e 
 III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada 
entidade. 

 

Seção II 
Dos Sinais Não Registráveis Como Marca 

 

Art. 124. Não s„o 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 ideia 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; 
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 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; 
 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. 
 

Seção III 
Marca de Alto Renome 
 

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos 
de atividade. 
 

Seção IV 
Marca Notoriamente Conhecida 
 

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União 
de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente 
depositada ou registrada no Brasil. 
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. 
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca 
notoriamente conhecida. 
 

CAPÍTULO II 
PRIORIDADE 

 

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização 
internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no 
acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 
§ 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, 
por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 
§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a 
reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do 
depositante. 
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§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do 
depósito, sob pena de perda da prioridade. 
§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o 
próprio documento de prioridade. 

 

CAPÍTULO III 
DOS REQUERENTES DE REGISTRO 

 

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. 
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e 
licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio 
requerimento, esta condição, sob as penas da lei. 
§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá 
exercer atividade distinta da de seus membros. 
§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no 
produto ou serviço atestado. 
§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA 

 

Seção I 
Aquisição 

 

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo 
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de 
certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca 
idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de 
precedência ao registro. 
§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que 
tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. 

 

Seção II 
Da Proteção Conferida Pelo Registro 

 

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: 
 I - ceder seu registro ou pedido de registro; 
 II - licenciar seu uso; 
 III - zelar pela sua integridade material ou reputação. 
Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos 
relativos à atividade do titular. 
Art. 132. O titular da marca não poderá: 
 I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca 
do produto, na sua promoção e comercialização; 
 II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas 
as práticas leais de concorrência; 
 III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, 
ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e 
 IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem 
conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. 

 

Capítulo V 
DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES 

 

Seção I 
Da Vigência 

 

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável 
por períodos iguais e sucessivos. 
§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o 
comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo 
nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. 
§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128. 

 

Seção II 
Da Cessão 

 



147 

 

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para 
requerer tal registro. 
Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou 
semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou 
arquivamento dos pedidos não cedidos. 

 

Seção III 
Das Anotações 

 

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:   
 I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 
 II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e 
 III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 
Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 
Art. 138. Cabe recurso da decisão que: 
 I - indeferir anotação de cessão; 
 II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135. 

 

Seção IV 
Da Licença de Uso 

 

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da 
marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos 
respectivos produtos ou serviços. 
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem 
prejuízo dos seus próprios direitos. 
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. 
§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. 
Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso. 

 

CAPÍTULO VI 
DA PERDA DOS DIREITOS 

 

Art. 142. O registro da marca extingue-se: 
 I - pela expiração do prazo de vigência; 
 II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
 III - pela caducidade; ou 
 IV - pela inobservância do disposto no art. 217. 
Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da 
sua concessão, na data do requerimento: 
 I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou 
 II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca 
tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do 
certificado de registro. 
§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. 
§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca 
ou justificar seu desuso por razões legítimas. 
Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar 
parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente 
usada. 
Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu 
desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. 
Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso. 

 

CAPÍTULO VII 
DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições 
de uso da marca. 
Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 
(sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 
Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá: 
 I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e 
 II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. 
Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser 
protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 
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Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, 
contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada. 
Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização. 
Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se 
quando: 
 I - a entidade deixar de existir; ou 
 II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização. 
Art. 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou 
estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização. 
Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, 
observado o disposto nos arts. 143 a 146. 
Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão 
ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro. 

 

CAPÍTULO VIII 
DO DEPÓSITO 

 

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 
 I - requerimento; 
 II - etiquetas, quando for o caso; e 
 III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua 
portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do 
depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento. 
Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, 
será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. 
Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao 
depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências 
a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. 
Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. 

 

CAPÍTULO IX 
DO EXAME 

 

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. 
§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 
§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 
124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro 
da marca na forma desta Lei. 
Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante 
o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. 
§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 
§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame. 
Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. 

 

CAPÍTULO X 
DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO 

 

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições 
correspondentes. 
Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro 
decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. 
Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste 
artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento 
definitivo do pedido. 
Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato. 
Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, 
os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira. 

 

CAPÍTULO XI 
DA NULIDADE DO REGISTRO 

 

Seção I 
Disposições Gerais 

 

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei. 
Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte 
subsistente poder ser considerada registrável. 
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Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da 
Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos 
previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção. 
Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido. 

 

Seção II 
Do Processo Administrativo de Nulidade 

 

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do 
disposto nesta Lei. 
Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com 
legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro. 
Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será 
decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 
Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. 

 

Seção III 
Da Ação de Nulidade 

 

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. 
Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do 
registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. 
Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. 
Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no 
feito. 
§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. 
§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros. 

 

TÍTULO IV 
DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. 
Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, 
que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de 
prestação de determinado serviço. 
Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, 
que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 
geográfico, incluídos fatores aturais e humanos. 
Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à 
representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica. 
Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será 
considerado indicação geográfica. 
Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de 
elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência. 
Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-
se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. 
Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. 

 

TÍTULO V 
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADEINDUSTRIAL 

 

CAPÍTULO I 
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES 

 

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: 
 I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou 
 II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. 
  Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: 
 I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, 
produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo 
patenteado; ou 
 II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo 
patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo 
diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. 
  Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
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Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo 
patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração 
do objeto da patente. 
  Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se 
restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. 

 

CAPÍTULO II 
DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOSINDUSTRIAIS 

 

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial 
que possa induzir em erro ou confusão. 
  Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem: 
 I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, 
objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou 
confusão; ou 
 II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em 
erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente 
pelo titular ou com seu consentimento. 
  Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

 

CAPÍTULO III 
DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS 

 

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: 
 I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir 
confusão; ou 
 II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. 
  Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem 
em estoque: 
 I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou 
 II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca 
legítima de outrem. 
  Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DEPROPAGANDA 

 

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais 
nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de 
estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins 
econômicos. 
  Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas 
marcas. 

 

CAPíTULO V 
DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕESGEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES 

 

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa 
indicação geográfica. 
  Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou 
propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", 
ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto. 
  Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer 
outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. 
  Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

 

CAPÍTULO VI 
DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 

 

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
 I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; 
 II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; 
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 III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; 
 IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou 
estabelecimentos; 
 V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe 
ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 
 VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu 
consentimento; 
 VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; 
 VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou 
dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui 
crime mais grave; 
 IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever 
do emprego, lhe proporcione vantagem; 
 X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de 
empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; 
 XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis 
na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam 
evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o 
término do contrato; 
 XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, 
obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou  
 XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de 
desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou 
patenteado, ou registrado, sem o ser; 
 XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja 
elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para 
aprovar a comercialização de produtos. 
  Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que 
incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. 
§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a 
comercialização de produto, quando necessário para proteger o público. 

 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se: 
 I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, 
ainda, do seu licenciado; ou 
 II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva. 
Art. 197. As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e 
sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal. 
Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do 
agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior. 
Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de 
conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de 
procedência. 
Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em 
que a ação penal será pública. 
Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, 
regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo. 
Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o 
oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz 
ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado. 
Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer: 
 I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de 
utilizada para fins criminosos; ou 
 II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que 
fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos. 
Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando 
publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, 
não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente exercida. 
Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-
fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro. 
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Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se 
fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada 
pela ação competente. 
Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que 
se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo 
prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades. 
Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na 
forma do Código de Processo Civil. 
Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse 
ocorrido. 
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos 
de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a 
prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou 
prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. 
§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente 
a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em 
dinheiro ou garantia fidejussória. 
§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas 
as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. 
Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: 
 I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou 
 II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou 
 III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que 
lhe permitisse legalmente explorar o bem. 

 

TÍTULO VI 
DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DAFRANQUIA 

 

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares 
para produzirem efeitos em relação a terceiros. 
Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro. 

 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 
DOS RECURSOS 

 

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 
§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes 
ao exame de primeira instância, no que couber. 
§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que 
deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca. 
§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 
Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contrarrazões ao recurso. 
Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que 
deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso. 
Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa. 

 

CAPÍTULO II 
DOS ATOS DAS PARTES 

 

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. 
§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, 
dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma. 
§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no 
processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do 
pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca. 
Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no 
País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. 
Art. 218. Não se conhecerá da petição: 
 I - se apresentada fora do prazo legal; ou 
 II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação. 
Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: 
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 I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei; 
 II - não contiverem fundamentação legal; ou 
 III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. 
Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis. 

 

CAPÍTULO III 
DOS PRAZOS 

 

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após 
seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa. 
§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato. 
§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI. 
Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. 
Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante 
publicação no órgão oficial do INPI. 
Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias. 

 

CAPÍTULO IV 
DA PRESCRIÇÃO 

 

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. 
 

CAPÍTULO V 
DOS ATOS DO INPI 

 

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da 
sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados: 
 I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei; 
 II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; 
e 
 III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes. 

 

CAPÍTULO VI 
DAS CLASSIFICAÇÕES 

 

Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não 
fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil. 

 

CAPÍTULO VII 
DA RETRIBUIÇÃO 

 

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão 
estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI. 

 

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos 
pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos 
obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, 
químicofarmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou 
modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão 
considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos 
indeferimentos.(Redação dada pela Lei nº 10.196, de 2001) 

 
Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido 
depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na 
data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da 
concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput 
do art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) 

Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 
de maio de 1997, aos quais o art. 9o, alínea "c", da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, 
devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) 

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o 
art. 9o, alíneas "b" e "c", da Lei no 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a 
faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) 

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) 
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Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou 
processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químicofarmacêuticos e medicamentos 
de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida 
em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu 
objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu 
consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do 
objeto do pedido ou da patente. 
§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do 
primeiro depósito no exterior. 
§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer 
interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo. 
§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a 
concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como 
concedida no país de origem. 
§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi 
depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se 
aplicando o disposto no seu parágrafo único. 
§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por 
meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 
medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar 
novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. 
§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste 
artigo. 
Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou 
pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido 
colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido 
realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido. 
§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei. 
§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei. 
§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos 
contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil. 
§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá 
apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em 
andamento. 
Art. 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por 
meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 
medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que 
protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no 
Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei. 
§ 1º Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos 
produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo. 
§ 2º Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em 
vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo 
referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país. 
Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente 
arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser 
prorrogados. 
Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro 
de 1971, até o término do prazo em curso. 
Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. 
Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de 
dezembro de 1971., será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para 
todos os efeitos legais, a publicação já feita. 
Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição 
qüinqüenal devida. 
Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 
5.772, de 21 de dezembro de 1971., não se aplicará o disposto no art. 111. 
Art. 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., serão decididos na forma nela 
prevista. 
Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia 
autonomia financeira e administrativa, podendo esta: 
 I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público; 
 II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e 
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 III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o 
INPI. 
Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI. 
Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação: 
 "Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade 
industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à 
conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade 
industrial." 
Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual. 
Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, 
a harmonização desta Lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do 
MERCOSUL. 
Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 
1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos. 
Art. 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e 
as demais disposições em contrário. 
 
Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 
Sebastião do Rego Barros Neto 
Pedro Malan 
Francisco Dornelles 
José Israel Vargas 
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ANEXO 3 - Instrução Nº  003/01 – CG 

 

 

INSTRUÇÃO Nº  003/01 – CG 

Disciplina o uso da logomarca e das faixas heráldicas  

da Polícia Militar 

 

1. FINALIDADE 

    Estabelecer normas que disciplinem o uso correto da logomarca e das faixas heráldicas da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Despertar o público interno para importância da logomarca e das faixas heráldicas no processo de 
comunicação da Corporação e em suas ações de marketing institucional. 

2.2 Promover uma melhor identidade visual da Polícia Militar junto ao seu público alvo, através da prestação 
de serviço por seus diversos segmentos de atuação. 

2.3 Padronizar as normas para uso e aplicação da logomarca e das faixas heráldicas da Polícia Militar pelos 
diversos segmentos da Corporação. 

2.4 Dar subsídios às diversas unidades da Polícia Militar para usar, com acerto, a logomarca e as faixas 
heráldicas da Instituição nos diversos instrumentos de comunicação usados no dia-a-dia, para comunicação 
com seus públicos. 

 

3. CONCEITUAÇÃO 

O conceito de marca já ultrapassou diversas tendências de evolução, mas, somente neste século, é que se 
tornou ponto central para as empresas que a utilizam em suas estratégias, para diferenciação de seus 
produtos/serviços em relação aos do concorrente. 

Marca é um nome, termo, signo, símbolo ou design, distinto ou combinado, com a função de identificar, o 
que aumenta o valor do produto/serviço ou da organização/empresa, além de seu propósito funcional, tendo 
uma vantagem diferencial e sustentável. 

A logomarca é um símbolo ou sinal com significação própria, para representar uma marca nominal. A 
logomarca de uma empresa é tida como a síntese mais visível de sua identidade de marketing. 

 

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

4.1 A marca 

A logomarca da Polícia Militar de Minas Gerais foi concebida a partir da idéia da fácil identificação 
corporativa. As letras foram padronizadas em corpo e caixa mais espessas, de forma a denominar uma base 
forte e estrutural da Instituição.  

O fio auxiliar, além de transmitir idéia de uma empresa homogênea, coesa, pontual e significativa, destaca 
o nome Polícia Militar, proporcionando mais equilíbrio à logomarca.  

A inscrição DE MINAS GERAIS, que forma a base da logomarca, identifica o Estado a que pertence a 
Corporação. 
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A cor vermelha, significa a paixão e a devoção ao trabalho com que os integrantes da Polícia Militar se 
entregam, mantendo sempre a razão e o uso da ciência, nas busca por melhores soluções para os clientes da 
Instituição, na preservação da ordem pública. 

 

4.2 Estrutura e construção  

A construção da logomarca da Polícia Militar foi feita com base estrutura abaixo, que deverá ser fielmente 
observada todas as vezes que for utilizada, mantendo-se sempre os parâmetros de proporcionalidade.  

 

 

4.3 Logomarcas de segmentos 

As marcas de segmento identificam atividades especializadas realizadas pela Corporação, que são de 
domínio do público e que muitas vezes são relacionadas a instituições distintas da Polícia Militar.  

A utilização das logomarcas de segmento, na forma descrita a seguir, reforça a presença da Corporação na 
prestação destes serviços, já que na sua construção foram usados os mesmos elementos e a mesma 
diagramação da logomarca da Polícia Militar. 

Sua utilização em viaturas somente poderá ser feita após o Manual de Identificação da frota da Policia 
Militar assim o dispuser. 

1

1
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4.4 Tipologia: 

A logomarca da Polícia Militar utiliza o tipo Frankfurt Gothic Heavy, sempre na versão expandida e em 
caixa alta. A logotipia será blocada para que  a inscrição “DE MINAS GERAIS” fique na mesma proporção que a 
inscrição “POLÍCIA MILITAR” e o fio auxiliar. 
 

 

 

1

1

1

1

1

1
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4.5 Aplicação em cores 

Para aplicação da logomarca, em cores, deverão ser observadas as seguintes referências: 
a) impressão a duas cores:  

- preto 100%,  
- vermelho referência Pantone 1745U ou 1745C,  

b) impressão a quatro cores: 
- magenta 100%, 
- amarelo 100%,  
- preto 10%,. 

 

 

 

 

 

4.6 Aplicação em Preto e Branco 

Quando houver a necessidade do uso da logomarca, com a utilização de  apenas uma cor, como no caso 
de publicações diversas ou peças publicitárias, esta deverá ser aplicada como indicado no exemplo abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Ç̈ .,/ ?!&$%*()-’“^~̀ ´;=+-x:#        
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4.7 Marca em negativo 

      Quando a situação exigir, a aplicação da logomarca numa única cor deverá ser  feita sem variações de tom, 
podendo ser aplicada em qualquer matiz, conforme exemplos a seguir. 

 

 

4.8 Marca em traço 

      A aplicação da logomarca em traço destina-se à sua utilização na gravação de fotolitos e deverá ser 
esquematizada conforme modelo abaixo, quando for usada em policromia . 

 

 

 

Para impressão
em vermelho

Para impressão
em preto
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4.9 Redução da Marca 

      A representação da logomarca, de forma reduzida, poderá ser feita, desde que observados os padrões de 
sua construção, sendo desaconselhável sua redução além do indicado nos exemplos abaixo, visto que, 
tecnicamente, sua aplicação se torna ilegível. 

 

4.10 Uso cooperado 

Nas peças em que a logomarca da Polícia Militar for apresentada acompanhada de outra marca, ela deverá 
possuir, no mínimo, a largura da marca que a acompanha.  

Quando a logomarca for utilizada juntamente com a marca do Governo do Estado de Minas Gerais, deverão 
ser observadas as orientações contidas no respectivo manual de aplicação da marca. 

 

 

 

Mesma bitola (largura) sempre.

16 mm

13 mm 

12 mm

16 mm 16 mm 16 mm

13 mm 13 mm 13 mm 

12 mm 12 mm 12 mm
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4.11 Aplicação com Slogan 

Slogan é uma frase temporária, utilizada para servir de complemento a uma marca. É uma fórmula 
utilizada para na propaganda anunciar um novo produto ou marca.  

Na Polícia Militar, os slogans são sazonais e estão sempre associados à sua logomarca e devem ser 
necessariamente aplicados junto a ela. 

Sua tipia será a switizerland bold, na forma itálica, sendo que quando for utilizada o processo em 
impressão em policromia sua referência será o vermelho  Pantone 1745U ou 1745C,  

Suas dimensões não devem extrapolar os limites da logomarca da Polícia Militar, conforme 

modelo e estrutura de construção a seguir. 

 

 

4.112 Uso das faixas heráldicas 

As cores heráldicas da Polícia Militar representam a história e as tradições da Instituição e estão presentes 
em diversos símbolos, insígnias e estandartes, que fazem parte de seu cotidiano. 

Quando usadas em faixas, as cores heráldicas contribuem para a programação visual de aquartelamentos, 
de peças publicitárias, de peças gráficas, de viaturas e de tudo aquilo que diz respeito à Polícia Militar.  

Sua utilização deve se dar na forma abaixo descrita, de modo a se obter um padrão de aplicação que as 
identifique com a Polícia Militar. 

 

 

Azul blau1º 1º

2º

2º

3º

3º

Amarelo ouro

Vermelho goles

Horizontal Vertical

1

1

½

1
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 O Estado-Maior exercerá a supervisão sobre o uso e a aplicação correta da logomarca e das faixas 
heráldicas da Polícia Militar. 

5.2 O uso adequado da logomarca e das faixas heráldicas da Polícia Militar é de responsabilidade dos 
Comandantes/Diretores e Chefes, em todos os níveis, e deve ser sempre feito com estrita correção, baseado na 
presente Instrução. 

5.3 As unidades que não dispuserem da logomarca construída de forma correta, para uso geral, principalmente 
nos sistemas de computador e papelaria, poderão solicitar da PM5 cópia do arquivo correspondente. 

5.4 A aplicação e uso da logomarca e das faixas heráldicas, em situações diversas das elencadas na presente 
Instrução, deverá ser objeto de consulta ao EMPM. 

5.5 As unidades que estiverem utilizando a logomarca e/ou as faixas heráldicas da Instituição de forma diversa 
da tratada pela presente instrução deverão se adaptar às presentes normas nos seguintes prazos: 

a) peças gráficas e publicitárias: seis meses; 
b) placas indicativas e designativas de unidades: um ano. 
 
5.6 Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.  

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2001 

 

 

ÁLVARO ANTÔNIO NICOLAU, CORONEL PM 

Comandante-Geral 
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ANEXO 4 – Fotos da aplicação do Pré-Teste e Questionários à comunidade 

 

 

Registrando o Pré Teste (Casa do Serralheiro) 

 

 

 

Registrando o Pré Teste (Casa do Serralheiro) 
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Registrando o Pré Teste (CONSERGEL) 

 

 

 

Registrando o Pré Teste (CONSERGEL) 
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Aplicação do Questionário em Barbacena 

 

 

Aplicação do Questionário em Barbacena 
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Aplicação do Questionário em Conselheiro Lafaiete 

 

Aplicação do Questionário em Conselheiro Lafaiete 
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Aplicação do Questionário em São João Del Rei 

 

Aplicação do Questionário em São João Del Rei 
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Aplicação do Questionário em São João Del Rei 

 

 


