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RESUMO 

O desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis vem ganhando espaço nas 

organizações públicas e privadas, pois estas ferramentas buscam conectar as 

instituições às novas tendências de integração da sociedade na solução de 

problemas, por meio do controle e participação social. O controle social das ações do 

Estado se fortalece e possibilita que usuários, por meio de tecnologias colaborativas, 

forneçam informações para avaliação e medição de serviços públicos. A participação 

social pode estabelecer um diálogo entre o usuário e a Administração Pública. Neste 

sentido, o presente estudo teve como objetivo desenvolver um aplicativo de 

colaboração de usuários para avaliação e medição de resultados de serviços em 

instituições públicas de ensino. O procedimento metodológico da pesquisa envolveu 

um levantamento bibliográfico em catálogos de editoras, periódicos, bibliotecas 

públicas, estudo prospectivo de registros de softwares e publicações científicas onde 

foi possível verificar a maturidade tecnológica e outros aspectos relacionados à 

utilização de aplicativos, além de análise documental para exame de instrumentos 

contratuais, interpretando-os de acordo com a proposta de incorporação de inovações 

tecnológicas na fiscalização destes instrumentos. Como resultado foi alcançado o 

desenvolvimento da aplicação, provendo aos atores envolvidos na execução e 

fiscalização dos contratos administrativos uma ferramenta para melhoria contínua dos 

procedimentos e métodos de avaliação e medição dos serviços contratados. 

Palavras-Chave: Aplicativo. Colaboração. Serviços. Prospecção. Propriedade 

Intelectual. 

 



ABSTRACT 

The development of applications for mobile devices has gaining headway in public and 

private organizations, as these tools aim at connecting institutions to new trends in the 

integration of society in solving problems through social control and participation. The 

social control of state actions is strengthened and enables users, through collaborative 

technologies, to provide information for the evaluation and measurement of public 

services. Social participation can establish a dialogue between the user and the Public 

Administration. In this sense, the objective of the present study was to develop a user 

collaboration application for the evaluation and measurement of service outcomes in 

public educational institutions. The methodological procedure of the research involved 

a bibliographic survey in catalogs of publishers, periodicals, public libraries, 

prospective study of software records and scientific publications. It was possible to 

verify the technological maturity and other aspects related to the use of applications, 

in addition to document analysis for examination of contractual instruments, 

interpreting them according to the proposal to incorporate technological innovations in 

the inspection of these instruments. As a result, application development was 

achieved, providing the actors involved in the execution and inspection of 

administrative contracts a tool for continuous improvement of the procedures and 

methods of evaluation and measurement of contracted services. 

Keywords: App. Collaboration. Services. Prospection. Intellectual Property. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis vem ganhando 

espaço nas organizações. A disponibilidade de tecnologias inovadoras para registro 

de ocorrências e avaliação de serviços possibilitam maior controle de atividades e 

atendimentos rotineiros. Na Administração Pública essas ferramentas buscam 

conectar as instituições às novas tendências de integração da sociedade na solução 

de problemas por meio do controle e participação social. Segundo a Controladoria 

Geral da União (CGU) “cada cidadão possui fundamental importância na tarefa de 

participar de gestão e de exercer o controle social do gasto público” (CGU, 2019). 

O controle social das ações do Estado se fortalece dentro da legislação, 

possibilitando que usuários, por meio de tecnologias colaborativas, forneçam 

informações para avaliação e medição de serviços públicos. A participação social 

pode estabelecer um diálogo entre o usuário e a Administração Pública. Esta dinâmica 

consiste em identificar os desejos deste público, que é participar ativamente das 

soluções propostas, possibilitando ao gestor uma abordagem realista dos problemas 

e preferências da sociedade por um serviço público de qualidade. Somando-se a esta 

tendência de participação e controle social, está o uso de aplicativos em dispositivos 

móveis, como celulares e tablets (BRESSER-PEREIRA, 2008; PALUDO, 2013). 

Comprovadamente, as soluções de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) nestes dispositivos possibilitam maior agilidade na interação entre 

público e órgãos públicos no registro de manifestações e reinvindicações por serviços 

públicos de qualidade, envolvendo um processo de participação e colaboração entre 

os diversos agentes de decisão (ALMEIDA et al., 2012). A necessidade de definir 

critérios de avaliação claros permite a realização de atividades de avaliação focadas 

nos aspectos dos resultados (WU et al., 2014, p. 128). 

Este contexto norteia um universo de pesquisas no qual, utilizando 

conceitos e aplicações de propriedade intelectual e inovação tecnológica, vislumbra-

se a possibilidade de disponibilizar ao público e gestores de contratos administrativos, 

uma ferramenta colaborativa para avaliação de serviços. Essas questões são apenas 

algumas das quais servirão de guias para o desenvolvimento da proposta desse 
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estudo, definindo a problemática da seguinte maneira: como possibilitar a participação 

e controle social das ações do Estado, atendendo dispositivos legais, por meio de 

mecanismo digital que registre as ocorrências e estabeleça um canal de comunicação 

com o público? 

Neste sentido, a proposta consiste no desenvolvimento de uma aplicação 

capaz de realizar o registro de ocorrências; permitir a colaboração de usuários na 

avaliação de serviços em instituições públicas de ensino; e possibilitar a medição do 

resultado dos serviços acordados, dentro das normas que regulamentam a 

participação e controle social das ações do Estado. Para definir os critérios de 

avaliação, pretende-se utilizar os contratos de vigilância orgânica patrimonial. A 

escolha destes serviços se deu pela sua relevância e importância na proteção do 

patrimônio público, controle de acesso, manutenção das condições de normalidade 

do ambiente acadêmico e pelo alto valor de recursos públicos despendidos nessas 

contratações. A presente pesquisa utilizou informações de documentos institucionais 

disponíveis no portal de compras governamentais do governo federal, acessadas pelo 

endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Por meio desses dados foi 

possível parametrizar as questões a serem acompanhadas e avaliadas durante a fase 

de execução contratual do objeto pertinente aos serviços contratos pela instituição 

(GOVERNO FEDERAL, 2020). 

Tal situação de estudo tem se desdobrado nos últimos anos no Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Marabá 

Industrial, em ações de gestão relacionadas ao planejamento orçamentário e 

financeiro, especificamente as despesas com serviços de vigilância orgânica 

patrimonial. Estas ações demandaram estudos técnicos, cuja as implementações 

exigem uma base conceitual em inovações legislativas relacionadas aos temas de 

licitações e contratos administrativos, bem como as formas de proteção da 

propriedade intelectual dos programas de computadores que serão desenvolvidos por 

meio de patentes e/ou direitos autorais, dado que a ascensão de smartphones e 

aplicativos móveis está mudando a maneira como vivemos e nos comunicamos, 

possibilitando confiança e qualidade da informação (SCHMITZ et al., 2016; SHARMA 

et al., 2018). 
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Atualmente, os serviços de vigilância orgânica patrimonial são prestados 

de forma indireta, por meio da formalização de contratos administrativos, com 

fornecimento de dedicação exclusiva de mão de obra pela empresa contratada. Esses 

contratos representam o maior dispêndio de recursos orçamentários para o Campus; 

logo, a efetiva fiscalização com o auxílio de ferramenta tecnológica, poderá tornar 

mais efetiva à atuação dos agentes envolvidos neste processo. Convém mencionar 

que, até o presente momento, não foi possível identificar a produção de alguma 

reflexão teórica, descritiva, avaliativa e memorial sobre a incorporação de inovações 

tecnológicas no processo de gestão e fiscalização de contratos administrativos no 

âmbito do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará. Facilitar a 

participação do usuário e aprimorar a interação entre o governo e os cidadãos pode 

demonstrar o nível da qualidade do serviço prestado (WANG; TEO, 2020). 

Em pesquisa realizada por Nishiyama et al. (2017), visualiza-se a pressão 

da sociedade e da mídia pela prestação de serviços mais eficientes, cabendo a 

Administração Pública direcionar esforços para instrumentalizar uma gestão 

transparente e cientificamente reconhecida como eficiente na busca da valorização 

dos recursos do Estado, na satisfação do cidadão-cliente, valorização dos 

funcionários públicos, e ambiente moral do Estado. 

O resultado alcançado com o desenvolvimento e disponibilização da 

aplicação tecnológica foi prover aos atores envolvidos na execução e fiscalização dos 

contratos administrativos uma ferramenta tecnológica que materialize, de forma 

efetiva, a atuação de todos os agentes envolvidos neste processo, visando a melhoria 

contínua nos procedimentos e métodos de avaliação e medição dos serviços 

contratados. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente foi desenvolver um aplicativo de colaboração de 

usuários para avaliação e medição de resultados de serviços em instituições públicas 

de ensino. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Abordar sobre inovações tecnológicas em licitações e contratos 

administrativos; 

b) Descrever as formas de proteção de softwares no contexto da 

propriedade intelectual; 

c) Realizar uma prospecção tecnológica de aplicativos de colaboração de 

usuários para avaliação e medição de resultados de serviços em 

instituições públicas de ensino; 

d) Desenvolver um aplicativo de colaboração de usuários para avaliação e 

medição de resultados de serviços em instituições públicas de ensino. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

No presente capítulo será apresentado uma reflexão teórica sobre 

inovações tecnológicas em licitações e contratos administrativos e se abordará as 

diferentes formas e regimes de proteção de Propriedade Intelectual (PI) para 

programas de computador, à luz da doutrina e instrumentos legais que fundamentam 

os novos paradigmas tecnológicos e proteção jurídica destes instrumentos a favor da 

Administração Pública.  

Frisa-se que no Brasil existem duas formas de proteção de programas de 

computadores. A primeira, realizada por meio dos direitos autorais, é regulamentada 

de forma específica pela Lei de Softwares (Lei 9.609/1998) e de forma subsidiária pela 

Lei de Direitos Autorais - LDA (Lei 9.610/1998). Por outro lado, no que tange a 

proteção patentária, as invenções implementadas por programas de computador, que 

atendam os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, são 

protegidas pela Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei 9.279/1996) (BRASIL, 1996; 

BRASIL, 1998a; BRASIL, 1998b). 

Ao investigar temas de inovação do setor público (inovações tecnológicas 

em licitações e contratos), foi dada ênfase às recentes alterações legislativas que 

proporcionaram incentivos ao desenvolvimento tecnológico do país, um gargalo 

presente no setor público onde qualquer iniciativa nesse sentido envolve uma quebra 

dos paradigmas atuais. Feitas estas considerações iniciais, a seguir serão abordados 

contextos doutrinários e legais sobre inovações tecnológicas em licitações e contratos 

com o objetivo de identificar especificidades e requisitos considerados importantes 

para o processo de desenvolvimento do aplicativo para materialização do 

cumprimento das diretrizes previstas na legislação de licitações e contratos 

administrativos no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará. 
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3.1. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

Nos últimos anos, o estado brasileiro vem adotando estratégias em 

inovação tecnológicas para viabilizar políticas públicas nas áreas da ciência, 

tecnologia e inovação, dinamizando a participação dos usuários por meio de um 

ambiente interativo e colaborativo, de modo a ampliar o relacionamento com o público 

usuário. Esse contexto direciona as instituições ao acompanhamento tecnológico de 

suas atividades. No âmbito da Administração Pública este acompanhamento ocorre 

por meio do controle e participação social das funções estatais, ambas reguladas pelo 

direito público. Temas relacionados à globalização, ao combate à desigualdade social, 

ao respeito à diversidade, e à busca constante pela boa governança e por uma gestão 

pública eficiente, são alguns dos desafios enfrentados pelo estado no século XXI, 

exigindo criatividade e abordagens inovadoras (SCHWELLA, 2005). 

As recentes alterações legislativas que incluem margens de preferências 

e tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte no 

atendimento das necessidades de consumo da Administração Pública são exemplos 

de incentivo à inovação no setor público, e colocam o poder de compra do Estado 

como forma de incentivo à produção tecnológica, conforme dispõe a Lei nº 12.349, de 

15 de dezembro de 2010, que alterou diversos dispositivos legais de licitações e 

contratos administrativos no Brasil (BRASIL, 2010). 

Após a conclusão de todo o procedimento de contratação pública, grande 

atenção deve ser dada ao arcabouço legal de normas e regulamentos que devem ser 

observados na execução do objeto contratado. Na Administração Pública Federal a 

temática é regulamentada por diferentes legislações, os primeiros direcionamentos 

estão previstos na Constituição Federal de 1988 (CF/88). O artigo 37 da CF/88 

disciplina os princípios basilares da Administração Pública, popularmente conhecidos 

como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O inciso I do 

parágrafo 3º, do citado artigo, expressa que a lei disciplinará as formas de participação 

do usuário na administração pública, regulando especialmente, às reclamações sobre 

a prestação dos serviços públicos, de modo a assegurar a manutenção de serviços 

de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade 

dos serviços (BRASIL, 1988). 
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Por meio da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe 

sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 

administração pública, o parágrafo 3º, inciso I da constituição federal, dentre outros 

dispositivos constitucionais, foi regulamentado (BRASIL, 2017a). 

Ao propor uma ferramenta tecnológica para registro de ocorrências e 

avaliação de serviços de vigilância orgânica patrimonial é importante descrever que 

no âmbito da União, a avaliação destes serviços foi regulamentada pela Instrução 

Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 (IN SEGES/MPDG nº 05/2017), da Secretaria 

de Gestão (SEGES), do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(MPDG) – atual Ministério da Economia -, a citada instrução trata das atividades de 

gestão e fiscalização de contratos administrativos (BRASIL, 2017b). 

Anteriormente a matéria era regulamentada de forma parcial pela 

Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 (IN SLTI/MPOG nº 02/2008), da 

Secretária de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do então Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), e foi revogada pela IN SEGES/MPDG 

nº 05/2017. A IN SLTI/MPOG nº 02/2008 regulamentava as regras e diretrizes para a 

contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes do 

Sistema de Serviços Gerais (SISG) da Administração Direta e Indireta, Autárquica e 

Fundacional do Executivo Federal. 

Assim, o artigo 39 da IN SEGES/MPDG nº 05/2017 disciplina que as 

ações de gestão e fiscalização de contratos administrativos são um conjunto de ações 

que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração 

para os serviços contratados. Por sua vez, o artigo 40 da IN SEGES/MPDG nº 05/2017 

define que estas ações competem ao gestor da execução dos contratos, auxiliado 

pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário. O inciso V, do 

artigo 40, conceitua a fiscalização pelo público usuário como sendo:  

“O acompanhamento da execução contratual por pesquisa de 
satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da 
prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos 
utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator 
determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto” 

(BRASIL, 2017b). 
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Neste sentido, cumpre à Administração Pública a obrigatoriedade de 

observar a existência de distintos dispositivos legais, que por vezes não são 

integralmente cumpridos pelos atores responsáveis pela fiscalização da execução 

contratual. Esse fato ganha relevância a partir do momento em que a legislação 

brasileira institui a obrigatoriedade de segregação de responsabilidade nas atividades 

de gestão e fiscalização da execução dos contratos administrativos (BRASIL, 2017b). 

Ressalta-se a pesquisa não identificou uma ferramenta tecnológica para 

inovação nos processos que envolvem a avaliação de serviços pelo público usuário 

no âmbito da Administração. Garantir a participação deste público ajuda identificar a 

percepção da sociedade quanto a satisfação pelos serviços prestados pelo Estado, 

principalmente em relação a divisão de responsabilidades relacionadas as atividades 

rotineiras de gestão e fiscalização de contratos administrativos que são atribuídas aos 

servidores públicos (WANG; TEO, 2020). 

O conjunto de atividades atribuídas aos atores envolvidos no processo de 

gestão e fiscalização da execução dos contratos administrativos, conforme dispõe o 

artigo 40, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, estão pormenorizados no Quadro 1 

(BRASIL, 2017b).Trata-se de inovações em serviços e processos que podem ser 

promovidos pelos próprios servidores públicos para a melhoria do desempenho dos 

serviços prestados à sociedade, de forma incremental, sem a necessidade de 

mudanças radicais e sistêmicas (KLUMB, HOLFFMANN, 2016). 

Quadro 1 – Atores envolvidos no processo de gestão e fiscalização contratual 

 
 

 

FISCAL 

SETORIAL 

FISCAL 

ADMINISTRATIVO 

FISCAL 

TÉCNICO 

PÚBLICO 

USUÁRIO 

Avalia aspectos 

técnicos e 

administrativos; 

 

Prestação ocorre 

simultaneamente: 

 

Setores Distintos; 

 

Unidades 

desconcentradas de 

um mesmo órgão ou 

entidade; 
 

Avalia aspectos 

administrativos da 

execução de serviços 

com regime de 

dedicação exclusiva de 

mão de obra; 

 

Obrigações 

previdenciárias, fiscais 

e trabalhistas; 

 

Providências tempestivas 

no caso de 

inadimplemento. 

Avalia a execução do 

objeto nos moldes 

contratados; 

 

Quantidade, qualidade, 

tempo e modo; 

 

Compatibilidade com os 

indicadores de 

desempenho; 

 

Subsidia o pagamento 

com base no resultado. 

Avalia aspectos 

qualitativos do 

objeto por meio 

de pesquisa de 

satisfação junto 

ao usuário; 

 

Avaliação dos 

resultados, 

recursos e 

procedimentos 

utilizados pela 

contratada. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da IN SEGES/MPDG nº 05/2017 (BRASIL, 2017b). 
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Muitos questionamentos surgem ao se tentar produzir algo inovador nos 

procedimentos de licitações e contratos administrativos. Não é um processo simples 

e demanda maturidade da equipe encarregada pelo planejamento da contratação 

pretendida. Para o Tribunal de Contas da União (TCU), as melhores práticas 

internacionais de gestão recomendam associar o processo de planejamento à adoção 

de sistemas de gerenciamento de riscos, de tomada de decisão e de execução dos 

trabalhos relevantes. Este controle possibilitará à Administração Pública a garantia de 

que as finalidades públicas sejam alcançadas, dentro da melhor relação custo-

benefício (TCU, 2018). 

Neste sentido, o desenvolvimento de aplicações tecnológicas que 

possibilitem a fiscalização dos serviços pelo público usuário, à avaliação qualitativa 

do objeto contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário do serviço público, 

na forma do inciso V, artigo 40, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, é uma demanda 

presente no processo de gestão e fiscalização dos contratos administrativos do IFPA-

Campus Marabá Industrial, o que, de certa maneira, mobiliza a realização de estudos 

para atendimento desta necessidade. Na próxima seção serão abordadas as formas 

de proteção do aplicativo proposto.  

 

3.2. FORMAS DE PROTEÇÃO DE SOFTWARES 

A história do homem com a tecnologia começou após a descoberta de 

que suas próprias criações poderiam melhorar e facilitar o modo de vida das pessoas. 

Isso acontece até os dias atuais a partir do surgimento de novos recursos 

tecnológicos, o que obriga o poder público e a sociedade a rapidamente se adaptarem 

a estas inovações. Lima et al. (2019, p. 161), ao abordar sobre a proteção jurídica de 

softwares e sua contribuição para o desenvolvimento brasileiro, evidencia que a 

proteção das criações que envolvem a propriedade intelectual dos programas de 

computadores é um assunto que demanda cada vez mais atenção, visto que esses 

programas têm solucionado inúmeras necessidades humanas (LIMA et al. 2019). 

A Propriedade Intelectual (PI) é considerada um gênero do qual são 

espécies a propriedade industrial, o direito autoral e os direitos conexos. Neste 
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contexto, diversas vertentes podem ser exploradas como entrada no campo da PI. 

Para o presente trabalho será dado ênfase ao aspecto “intelectual”, partindo da 

análise da legislação e regulamentos das diferentes formas e regimes de proteção de 

PI para programas de computador presentes no ordenamento jurídico brasileiro 

(proteção autoral e proteção patentária). 

Caso a pesquisa leve em conta o aspecto “propriedade”, torna-se 

necessário adentrar na tradição romanística do direito civil, na teoria do 

estabelecimento do direito comercial, no aspecto publicístico da defesa da 

concorrência, ou ainda no enfoque prático (BARBOSA, 2010). 

Assim, visando delimitar o tema, será realizada uma análise crítica e 

reflexiva do percurso que levou ao desenvolvimento do regime atual de proteção e a 

sua extensão a proteção dos programas de computadores. Acrescente-se que, saber 

distinguir a forma que melhor se enquadra a proteção, pode determinar maior 

segurança jurídica aos interesses do desenvolvedor individual e/ou equipe de 

desenvolvimento da ferramenta tecnológica. 

Portanto, esta seção teve como objetivo abordar as diferentes formas e 

regimes de proteção de programas de computadores, por meio da análise dos 

dispositivos legais e doutrinários, que estabeleceram a escolha dos direitos autorais, 

que será abordado no próximo tópico, como forma de proteção mais adequada à 

ferramenta proposta no presente trabalho.  

 

3.2.1. Dos Direitos Autorais 

A carta constitucional vigente, antes de relacionar os direitos sociais 

(educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção 

maternidade, infância e assistência aos desamparados), na forma do artigo 6º, elenca, 

dentre outros, em seu art. 5º, entre os direitos e garantias fundamentais, os seguintes: 

“o direito exclusivo dos autores quanto à utilização de suas obras” (inciso XXVII); “a 

proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e 

voz humanas, inclusive nas atividades desportivas” (inciso XXVIII, alínea “a”); e, “o 

direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que 
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participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais 

e associativas” (inciso XXVIII, alínea “b”) (COSTA NETTO, 2019, p. 34-36). 

De tal modo, a norma geral brasileira definiu os programas de 

computadores como obras intelectuais, podendo ser protegidos pelo direito autoral, 

sendo o marco legal estabelecido pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei 

de Direitos Autorais - LDA), que alterou, atualizou e consolidou a legislação sobre 

direitos autorais no país. Esta legislação prevê que observadas às disposições 

aplicáveis pela norma geral de direitos autorais, os programas de computadores serão 

objeto de legislação específica (BRASIL, 1998b). 

A legislação específica por sua vez é a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 

1998 (Lei de Softwares), que dispõe sobre regulação jurídica dos diretos autorais dos 

programas de computadores, bem como a comercialização destes produtos no Brasil 

(BRASIL, 1998a). O artigo 1º da Lei de Softwares conceitua programa de computador, 

como a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou 

codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário 

em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou 

equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los 

funcionar de modo e para fins determinados (BRASIL, 1998a). 

Neste sentido, ao regular sobre a proteção aos direitos do autor e do 

registro, a Lei de Softwares, em seu artigo 2º, dispõe que o regime de proteção do 

programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos 

autorais e conexos vigentes no País. Consequentemente, observa-se que regime de 

proteção deste tipo de obra intelectual é basicamente o mesmo aplicável às obras 

literárias e as obras musicais pela originalidade, que é o direito autoral, tendo em vista 

que o legislador equiparou estruturalmente o programa de computador ao regime de 

proteção jurídica de uma obra literária (BRASIL, 1998a). 

Apesar de não estar expresso na LDA e nem na Lei de Softwares, o 

requisito de proteção da obra por meio do direito autoral prevê que a mesma seja 

original e não seja cópia de outra obra preexistente. Tal entendimento já é de 

consenso dos tribunais que a obra intelectual deve apresentar um mínimo de 

originalidade e de criatividade, sem adentrar, propriamente, na valoração qualitativa 
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artística, ou seja, sem juízo de valores do que seja arte ou não (GHESTI et al., 2018, 

p. 37). 

Acrescente-se que, para garantir segurança jurídica aos desenvolvedores 

de programas de computador, o registro no Brasil é realizado pelo INPI. Para isso, o 

detentor do programa, ao efetuar o pedido de registro, deverá disponibilizar o texto 

criptografado do código-fonte na forma de resumo hash, junto a uma plataforma 

eletrônica desenvolvida especificamente para este fim. Esta plataforma foi lançada 

pelo INPI em 12 de setembro de 2017 e apresenta uma série de benefícios para o 

usuário, possibilitando a este a realização do procedimento de registro de maneira 

segura, rápida, sem burocracia e sem papel (INPI, 2017). 

Anteriormente, para registrar um programa de computador, todo o 

procedimento era realizado de forma tradicional (em papel), nos termos da Instrução 

Normativa/INPI/PR nº 071, de 02 de maio de 2017. O INPI destaca que a 

regulamentação instituída em maio de 2017 foi uma norma transitória e propiciou a 

desburocratização por agilizar na decisão para obtenção do registro de programa de 

computador em papel, servindo de base para a implantação do sistema totalmente 

eletrônico e automatizado, o e-RPC (BRASIL c; INPI, 2017). 

O e-RPC, novidade estabelecida pela Instrução Normativa/INPI/PR nº 074 

de 01 de setembro de 2017, que revogou a Instrução Normativa/INPI/PR nº 071, 

simplificou o processo de pedido de registro ao disciplinar os procedimentos relativos 

ao registro de programa de computador e o formulário eletrônico e-RPC. O sistema 

fez parte de medidas desburocratizantes da gestão do então Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC), que instituiu grupo de trabalho específico para 

este fim (BRASIL c; BRASIL d; INPI, 2017). 

Posteriormente, observando as constantes mudanças que envolvem o 

mundo tecnológico, o INPI editou da Instrução Normativa/INPI/PR nº 099, de 08 de 

fevereiro de 2019, atualizando diversos procedimentos administrativos no que tange 

ao registro de programas de computador, esta norma revogou a Instrução 

Normativa/INPI/PR nº 074, e trouxe como novidade algumas inovações regulatórias 

ao dispor que o pedido de registro de programa de computador será apresentado 

exclusivamente por meio do formulário eletrônico e-Software (BRASIL, 2019). No 
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próximo tópico será abordada a proteção conferida pela Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). 

 

3.2.2. Dos Direitos de Propriedade Industrial 

A regulamentação brasileira sobre os direitos de propriedade industrial 

definiu que um programa de computador, por si só, não receberá proteção patentária. 

Para fazer jus a esta forma de proteção, o produto da criação industrial deverá estar 

associado a um processo executado por programa de computador que resolva um 

problema identificado na técnica, e que o alcance do efeito técnico não dependa 

exclusivamente da forma que o programa de computador foi escrito. É importante 

ressaltar que, segundo o INPI, caso os efeitos técnicos sejam decorrentes de 

mudanças no código-fonte do programa de computador, e não no método, a criação 

não será considerada invenção (BRASIL, 2016). 

O artigo 5º, inciso XXIX da CF/88 prevê que lei específica assegurará aos 

autores de inventos industriais o privilégio temporário para utilização e proteção às 

criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 

e econômico do País. Passados mais de sete anos da promulgação da CF/88 e após 

inúmeras críticas ao Brasil frente à ausência de uma norma específica sobre a 

temática prevista no artigo 5º, inciso XXIX, foi sancionada a Lei nº 9.279, de 14 de 

maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), que regula os direitos e obrigações 

relativas à propriedade industrial. 

Sobre a proteção patentária para invenções praticadas por programas de 

computadores, de acordo com a LPI, por se basear em um processo, este seguimento 

pode ser enquadrado somente na natureza de patente de invenção. Conforme 

estabelece o artigo 9º da LPI, o pedido de patente de modelo de utilidade deve referir-

se a “um objeto de uso prático, que apresente nova forma ou disposição”. O artigo 10, 

inciso V, é taxativo em não considerar invenção, nem modelo de utilidade os 

programas de computadores, em si, com efeito, o pedido de patente de invenção, que 

envolve criação implementada por programas de computadores, deverá observar os 
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requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, para reinvindicação 

da proteção por meio da patente de invenção (BRASIL, 1996). 

O requisito de novidade estabelece que a tecnologia ainda não tenha sido 

tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, 

pudesse reproduzi-la. Já a atividade inventiva dispõe que a inovação não decorra 

obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la 

simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis. Por seu turno, o requisito 

de aplicação industrial determina que a tecnologia seja capaz de emprego, 

modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer (BARBOSA, 

2010). 

Neste cenário, os procedimentos para análise de exame de pedidos de 

patentes envolvendo invenções implementadas por programas de computadores foi 

regulamentado por meio da edição da Resolução INPI/PR nº 158 de 28 de novembro 

de 2016. Este documento, conforme citado anteriormente, além de estabelecer as 

diretrizes de exame adotadas pelo INPI, visa auxiliar o exame técnico, em 

conformidade com a LPI, e com os procedimentos estabelecidos nos atos normativos 

vigentes (BRASIL, 2016). 

Para tanto, como qualquer outro pedido de patente, o detentor da 

invenção deverá comprovar em documento próprio os requisitos para patenteabilidade 

(novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), o que difere da forma de 

proteção regulamentada pela Lei de Software, onde estabelece que o pedido de 

registro deva conter, pelo menos, os trechos do programa e outros dados que se 

considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade (BRASIL, 

1996; BRASIL, 1998a). 

 

3.2.3. Proteção Autoral versus Proteção Patentária 

A regulação jurídica da propriedade intelectual dos programas de 

computadores trouxe várias consequências e possibilidades frente aos desafios 

apresentados pela evolução das tecnologias digitais, como exemplo, temos a 
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realidade do processo de desenvolvimento de aplicativos que envolvem um ciclo de 

desenvolvimento muito rápido. 

Neste ciclo de desenvolvimento, caso fosse incluído o processo de 

proteção patentária, a aplicação perderia a razão de ser, pois o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas se baseia numa ideia onde a criatividade e o tempo de 

respostas às necessidades da sociedade é fundamental para a concepção da 

ferramenta tecnológica. 

Portanto, tendo em vista a corrida tecnológica no processo de 

desenvolvimento de programas de computadores, é evidente que as instituições de 

estado, com o objetivo de reduzir a burocracia estatal, mantenham uma 

regulamentação firme, considerando o interesse social, desenvolvimento econômico 

e social do país. 
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4. METODOLOGIA 

No presente trabalho, pretendeu-se realizar uma pesquisa bibliográfica do 

assunto pertinente ao tema em estudo. À medida que se dispõe de um sistema de 

classificação, torna-se possível reconhecer as semelhanças e diferenças entre as 

diversas modalidades de pesquisa (GIL, 2010). Nas próximas seções são 

apresentados a estrutura do trabalho e a metodologia do levantamento bibliográfico e 

prospectivo. 

 

4.1. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho foi organizado em tópicos. O primeiro tópico abordou 

a parte introdutória, em tópico posterior foram apresentados os objetivos da pesquisa, 

o seguinte apresenta o referencial teórico que estimulou o desenvolvimento da 

aplicação e as formas e regimes de proteção da Propriedade Intelectual (PI) para 

programas de computador. Neste quarto tópico, são descritas todas metodologias 

adotadas para a elaboração do trabalho. 

No quinto tópico são apresentados os resultados e as discussões, num 

primeiro momento foi detalhado a prospecção tecnológica, que teve como objetivo 

verificar a maturidade tecnológica e outros aspectos relacionados à utilização de 

aplicativos, a pesquisa buscou identificar registros de softwares na plataforma online 

de pesquisa do INPI, levantando o quantitativo, evolução no tempo, concentração de 

solicitações de registros de softwares, principais inventores, e linguagens de 

programação próximas às tendências e recursos disponíveis no mercado, e 

publicações científicas na base de dados da RSP. Em um segundo momento, foi 

abordado o processo de desenvolvimento do aplicativo, partindo da análise conceitual 

e descrição dos artefatos de softwares (casos de uso, diagramas de classes, 

requisitos e demais documentos pertinentes ao projeto), esses documentos servirão 

para orientar a função, a arquitetura e design do programa de computador. 

Por fim, serão apresentadas as conclusões e propostas para trabalhos 

futuros. 
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4.2. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E PROSPECTIVO 

No levantamento bibliográfico, foi realizada a busca por catálogos 

publicados por editoras ou pertencentes a bibliotecas públicas, bem como a busca por 

catálogos específicos de periódicos visualizando o rol de artigos publicados. Num 

segundo momento, tendo em mãos o livro ou periódico, foi levantado o tema dos 

assuntos abordados e ainda, o resumo, este último por oferecer elementos de 

identificação do trabalho de forma analítica. Por último, foi verificada a bibliografia ao 

final do livro e do artigo, constituído, em geral, pela indexação de artigos de livros, 

teses, folhetos, periódicos, relatórios, comunicações e outros documentos sobre o 

mesmo tema (LAKATOS, 2017). 

Por meio da análise documental, foram estudados os instrumentos 

contratuais e documentos pertinentes, de forma analítica, interpretando-os de acordo 

com a proposta de incorporação de inovações tecnológicas no processo de gestão e 

fiscalização dos contratos administrativos no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Marabá Industrial. 

A análise documental permitiu o exame de documentos institucionais para 

compreensão de determinadas particularidades e circunstâncias do processo 

licitatório de contratação dos serviços de vigilância orgânica patrimonial e identificação 

das possibilidades jurídicas e administrativas para implementação e desenvolvimento 

do aplicativo proposto (RICHARDSON et al., 1999, p. 230). 

Por meio dessa metodologia, foi possível identificar as possibilidades 

jurídicas e administrativas para implementação e desenvolvimento do aplicativo 

proposto, que serão detalhados em tópico próprio do presente trabalho. 

Posteriormente, para verificar a maturidade tecnológica e outros aspectos 

relacionados à utilização de aplicativos, foi realizado um estudo prospectivo utilizando-

se palavras-chaves relacionadas ao presente trabalho. A base científica de dados foi 

a Revista do Serviço Público (RSP), através do Portal de Periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e a de depósito de pedido 

de registro de softwares, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 
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A prospecção foi realizada com base nas publicações científicas do 

período de 2001 a 2018, e a de depósito de registro de softwares realizados no 

intervalo de 1994 a 2019.  

As atividades envolvendo o processo de desenvolvimento da aplicação 

ocorreram no Laboratório de Computação Cientifica (LCC), da Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Está dinâmica permitiu a escolha da 

linguagem de programação, banco de dados, Application Programming Interfaces 

(APIs), entre outras tecnologias. Após a definição das ferramentas e tecnologias a 

serem utilizadas, partiu-se para a modelagem e desenvolvimento do aplicativo. 

Como resultados esperados, será apresentada uma solução de tecnologia 

da informação, a partir do desenvolvimento de um aplicativo colaborativo onde 

qualquer pessoa que saiba operar um celular tenha condições de voluntariamente 

efetuar avaliação de serviços de vigilância orgânica patrimonial das instituições 

públicas de ensino. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE APLICATIVOS DE COLABORAÇÃO DE 

USUÁRIOS PARA AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS 

A literatura metodológica apresenta diversas formas para o início de uma 

busca de anterioridade, e alguns fatores determinantes vão além do desejo pessoal 

do pesquisador, perpassando pelos objetivos da pesquisa e setores possivelmente 

impactados. Neste contexto, segundo Quintella et al. (2018) a busca de anterioridade 

pode ser uma forma simples de prospecção tecnológica, o que leva muitos a acharem 

que essa busca se refere apenas à avaliação da possibilidade de uma solicitação de 

patente. Porém, a busca de anterioridade vai muito além da avaliação desse aspecto 

e dependendo da maturidade da tecnologia, ela pode ser utilizada para identificar 

existência de publicações e avanços no desenvolvimento da tecnologia e sua 

demonstração no ambiente comercial. Diante disso, é possível afirmar que os estudos 

prospectivos visam evitar a perda de tempo e recursos destinados ao 

desenvolvimento tecnológico da aplicação proposta no presente trabalho. 

Na presente prospecção, optou-se por utilizar bases de dados públicos, 

no qual foi escolhido a Revista do Serviço Público (RSP) para pesquisas de 

publicações científicas - por abordar temas de políticas públicas e gestão 

governamental -, e a base do INPI para buscas de registros de programas de 

computadores, por tratar-se de autarquia federal encarregada de oferecer segurança 

jurídica por meio da emissão do certificado de registro de programas de computadores 

no Brasil. Para Uchôa (2018, p. 101) a combinação de informações relacionadas aos 

dados de prospecção tecnológica, aliada ao conhecimento específico do tema a ser 

estudado, permite a avaliação de cenários de tendências. No próximo tópico serão 

apresentados os resultados e discussões da prospecção. 

A prospecção foi realizada nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 

2019 com base nas publicações científicas do período de 2001 a 2018, e depósito do 

pedido de registro de softwares realizados no intervalo de 1994 a 2019. Conforme 

citado anteriormente, a base de dados de publicações científicas foi a RSP, através 

do Portal de Periódicos da CAPES, e a de depósito de pedido de registro de 

aplicativos, foi o INPI. 
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Dentre os critérios de busca estabelecidos, foi realizada a identificação de 

trabalhos que apresentassem a seguinte temática: controle social, participação 

popular, registro de ocorrências e avaliação de serviços públicos. Neste sentido, foram 

localizados 45 registros de softwares e 07 publicações científicas (artigos, trabalhos 

de conclusão de projetos e cursos específicos). 

 

5.1.1. Da Prospecção de Softwares 

A pesquisa teve início na plataforma online de pesquisa do INPI, no campo 

de pesquisa “título”. No Quadro 2, constam as palavras-chave pesquisadas e o 

número total de registros de softwares analisados. 

Quadro 2 – Resultado da pesquisa no INPI 

PALAVRAS-CHAVE 
BASE DE DADOS 

INPI 

Usuário 28 

Serviços Públicos 01 

Públicos 15 

Aplicativo de Ocorrências 01 

TOTAL DE REGISTROS DE SOFTWARES ANALISADOS 45 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INPI (2020). 

Na prospecção foi observada a existência de vários aplicativos, a maioria 

relacionados a operações de atendimento ao usuário e registro de ocorrência que, de 

certa maneira, são pertinentes ao tema do presente estudo, no entanto, a pesquisa 

restou ausente a existência de aplicativos de colaboração de usuários para avaliação 

e medição de resultados de serviços. 

Este cenário ratifica o entendimento de que atualmente a Administração 

Pública Federal não dispõe de ferramenta tecnológica para mensuração e avaliação 

de serviços, sendo uma demanda crescente que, alinhada aos recursos tecnológicos 

disponíveis atualmente no mercado de softwares, possibilita respostas às 

inquietações que se verificam em cada tempo, legitimando a atuação das instituições, 

por meio da avaliação do público usuário. 
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Na Figura 2, é apresentado o quantitativo total de registros realizados 

junto ao INPI, e a evolução no tempo referente aos registros de softwares analisados 

de 1994 a 2018. 

Figura 2 – Evolução de tecnologias no tempo. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INPI (2020). 

Os números apresentados na Figura 2 representam o total de 46 registros 

de softwares, o parâmetro para busca destes registros são as palavras-chave 

indicadas no Quadro 2. 

Deste total, foram contabilizados 45 registros. O motivo da contabilização 

a menor foi a duplicidade de um mesmo registro em 2005 a partir do tratamento dos 

dados por meio da utilização das palavras-chave “Serviços Públicos” e “Públicos”. 

Assim, analisando a evolução no tempo dos registros realizados no 

intervalo de 1994 a 2019, em uma ordem crescente, dentro dos parâmetros 

estabelecidos no Quadro 2, pode-se observar um aumento no número de registros a 

partir de 2005, embora esse aumento seja irregular ao longo do tempo. 

No que tange às solicitações de registros de softwares, percebe-se maior 

interesse de registros concentrados a pessoas jurídicas, conforme Figura 3, com 
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grande destaque a centros especializados em pesquisas, pessoa jurídica de direito 

privado, cuja titularidade está especificada na Figura 4. 

Figura 3 – Evolução dos depósitos por depositante nas bases de dados do INPI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INPI (2020). 

Do maior percentual das solicitações de registros de softwares 

parametrizados no Quadroa 3, 20% são de institutos de pesquisas, 6,67% de 

empresas públicas, universidades públicas representam 20%, demais órgãos públicos 

6,67%, universidades privadas 2,22% e demais pessoas jurídicas de direito privado, 

24,44%. 

As Figuras 4 e 5 representam os dados pertinentes à evolução dos 

depósitos por titular, no período de 1994 a 2019, e a evolução dos principais 

inventores. 

A Figura 4 mostra o quantitativo de registro por titularidade, com destaque 

para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), que 

apresentou nove registros. Para melhor visualização, foi colocado em destaque o 

grupo dos primeiros dez registros, e, diferente da titularidade de “Toledo, I. F. et al. – 

SP” e “Neto, E. J. M. – RN”, que apresentaram dois registros, convém mencionar que 

os demais só apresentaram um registro. 
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Figura 4 – Evolução dos depósitos por titular nas bases de dados do INPI. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INPI (2020). 

Até onde foi pesquisado não há registros anteriores de aplicativos para 

acompanhamento da execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, 

algo que pode estar relacionado às recentes atualizações legislativas, bem como a 

cultura de não proteção de softwares pela comunidade que os desenvolvem. Neste 

sentido, registra-se que a proteção de softwares constitui importante indicador 

tecnológico e revela a excelência tecnológica do público desenvolvedor, atribuindo 

segurança jurídica e benefícios econômicos da exploração dessas criações 

intelectuais (LIMA et al., 2019). A Figura 5 apresenta os principais autores e ao mesmo 

tempo evidencia que os maiores números de registro de softwares estão apropriados 

ou licenciados em nome dos titulares identificados na Figura 4. 

Figura 5 – Evolução dos principais autores. 

 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INPI (2020). 
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JAVA SCRIPT
(15)

JAVA
(10)

HTML
(10)

CSS
(8)

PHP
(7)

C
(4)

PYTHON
(4)

XML
(3)

HTML5
(3)

MYSQL 
(3)

Por fim, referente à prospecção tecnológica de aplicativos junto à base do 

INPI, por meio da Figura 6 foi identificado as principais linguagens de programação 

utilizadas no desenvolvimento dos aplicativos. Para melhor visualização serão 

apresentadas as dez principais linguagens de programação cadastradas em cada 

registro de software analisado. 

          Figura 6 – Principais linguagens de programação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INPI (2020). 

Através destas informações torna-se possível delimitar as linguagens 

próximas às tendências e recursos disponíveis no mercado de softwares, eliminando 

discrepância em um eventual cenário de desenvolvimento de aplicativos. 
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5.1.2. Da Prospecção de Publicações Científicas 

A busca por publicações científicas consiste na segunda etapa da busca 

de anterioridade e determina se o conhecimento já está em domínio público por meio 

da publicação de artigos ou de defesas de trabalhos de conclusão de projetos ou 

cursos, por exemplo, de bolsistas de iniciação científica ou tecnológica, graduandos, 

mestrandos, doutorandos ou alunos de especialização. Segundo a citada autora, a 

busca concentra-se em homepages de eventos ou em base de dados de periódicos 

científicos, como Scielo, Scopos, ScienceDirect, PubMed, Google Acadêmico e Web 

of Science, portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e editoras mais conhecidas, como Elsevier, Thompson 

Reuters e TaylorFrancis, entre outros. (QUINTELLA et al., 2018, p. 115). 

No Quadro 3, são mostradas publicações de artigos ou defesas de 

trabalhos de conclusão de projetos ou cursos relacionados ao tema, que serviram de 

motivação para o desenvolvimento do presente estudo. 

Quadro 3 – Resumo das publicações. 

REFERÊNCIAS TEMA ABORDADO 

[ENAP, 2018a] Pesquisa sobre serviços públicos de atendimento. 

[ENAP, 2018] 
Gestão e fiscalização de contratos de serviços 

terceirizados. 

[MARINHO, et al, 2018] 
Fiscalização de contratos de serviços terceirizados: 

desafios para a universidade pública. 

[EVANGELISTA et al., 2016]  

Avaliação da capacidade das organizações da 

administração pública federal para a adoção de software 

como serviço público. 

[LIMA et al., 2011] 
Desenvolvimento de sistemas como instrumento da 

gestão do conhecimento de Políticas Sociais. 

[MIRANDA, 2010] A gestão da informação e a modelagem de processos. 

[SOUZA, 2016] 
Participação cidadã na interação com o controle externo 

da União no Estado brasileiro do século XXI. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

Nas produções citadas no Quadro 4, buscou-se amadurecimento em 

assuntos relacionados à gestão e fiscalização de contratos administrativos, os quais 

são regulamentados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que instituiu normas 

para licitações e contratos da Administração Pública, entre outras providências. O 

monitoramento do cumprimento de obrigações contratuais assumidas pela contratada 
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durante a execução contratual, referente à prestação de serviços, tem sido um grande 

desafio para a equipe de fiscalização, representada por servidores das mais diversas 

áreas de conhecimento (BRASIL, 1993). 

Para Marinho et al. (2018), os fiscais de contrato não constituem 

propriamente um grupo organicamente estruturado e isso dificulta a utilização do 

treinamento convencional. Afirma a pesquisadora que “o papel do fiscal de contratos 

nas universidades públicas requer habilidades e conhecimentos heterogêneos, 

incluindo o domínio da legislação e práticas operacionais voltadas à manutenção de 

uma política de gestão eficiente que satisfaça o interesse público” (MARINHO et al., 

2018, p. 444). 

Neste sentido, para identificar publicações próximas à temática, foi 

identificada a Revista do Serviço Público (RSP) do repositório institucional da Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), instituição que tem como finalidade 

promover, elaborar e executar os programas de capacitação de recursos humanos 

para a Administração Pública Federal, visando ao desenvolvimento e à aplicação de 

tecnologias de gestão que aumentem a eficácia e a qualidade permanente dos 

serviços prestados pelo Estado aos cidadãos, nos termos da Lei nº 8.140, de 28 de 

dezembro de 1990 (BRASIL, 1990). 

Assim, ao analisar a pesquisa ENAP sobre o atendimento de serviços 

públicos, percebe-se a necessidade de verificar diferentes tipos de usuários aos quais 

esses serviços se destinam, e, ainda, documentação necessária para que estes 

tenham acesso aos serviços públicos de atendimento apresentados (ENAP, 2018a). 

Os temas observados têm sido aqueles que objetivam amadurecer a 

cultura do planejamento e controle na administração pública, possibilitando a 

avaliação, pelo público usuário, aos serviços prestados pelo Estado. Ainda nesta 

perspectiva, a partir dos estudos levantados, considerando as recentes atualizações 

na legislação brasileira, constatou-se que o desenvolvimento de aplicativos atende a 

uma demanda que a cada dia se alinha aos recursos tecnológicos disponíveis no 

mercado. No próximo tópico serão descritas algumas considerações sobre a 

prospecção. 
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5.1.3. Considerações sobre a Prospecção 

Por meio da base de dados do INPI a pesquisa identificou a existência de 

vários aplicativos, a maioria relacionada a operações de atendimento ao usuário e 

registro de ocorrência que, de certa maneira, são pertinentes ao tema do presente 

estudo. 

Pela análise das publicações científicas verifica-se que o amadurecimento 

em assuntos relacionados à gestão e fiscalização de contratos administrativos, 

alinhados às recentes atualizações da legislação, é necessário para o 

desenvolvimento de tecnologias colaborativas em harmonia com a legislação aplicável 

à matéria. 

Assim, partindo dos pressupostos e resultados da prospecção como um 

todo (análise da evolução temporal, depósitos por pessoa física e jurídica, principais 

titulares e autores, principais linguagens de programação, e publicações científicas), 

foi possível determinar que o desenvolvimento de aplicativos, alinhado aos recursos 

tecnológicos disponíveis no mercado, atende a uma demanda social e possibilita à 

administração pública maior disponibilidade de serviços. 

Por fim, convém mencionar que o resultado preliminar e parcial desta 

prospecção foi submetido e aceito para publicação na “Revista Cadernos de 

Prospecção”, v. 12, n. 5, Edição Especial dezembro de 2019, conforme Anexo I. 

 



38 
 

5.2. DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO PROPOSTO 

Na presente seção será abordado o processo de desenvolvimento do 

aplicativo, partindo da análise conceitual e descrição dos artefatos de softwares 

(casos de uso, diagramas de classes, requisitos e demais documentos pertinentes ao 

projeto), documentos estes que orientam a função, a arquitetura e design do programa 

de computador. 

Um ponto importante a ser definido no início do projeto está relacionado 

às ferramentas de desenvolvimento serão utilizadas no processo de desenvolvimento 

do aplicativo, considerando que a qualidade do produto tecnológico está relacionada 

à qualidade do desenvolvimento do programa de computador, associado às 

necessidades e propósitos do software no cumprimento das tarefas para o qual ele 

será desenvolvido (SOMMERVILLE, 2011). 

Conforme aponta Pressman (2010), no contexto da engenharia de 

software, o processo de desenvolvimento não é uma imposição rigorosa de como 

desenvolver um programa de computador e, sim, uma abordagem adaptável que 

possibilita às pessoas realizar o trabalho de selecionar e escolher o conjunto 

apropriado de ações e tarefas. 

O objetivo desses procedimentos é entregar o software dentro do prazo, 

com qualidade suficiente para satisfazer às necessidades daqueles que patrocinaram 

sua criação e/ou àqueles que irão utilizá-lo (PRESSMAN, 2010). 

 

5.2.1. Tecnologias e Ferramentas Utilizadas 

No presente tópico, serão apresentadas as tecnologias e ferramentas 

utilizadas no desenvolvimento da aplicação. Esta triagem partiu da escolha da 

linguagem de programação, banco de dados, Application Programming Interfaces 

(APIs), entre outras tecnologias. No quadro abaixo, estão detalhadas as tecnologias 

e ferramentas utilizadas no desenvolvimento da aplicação. 
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Quadro 4 - Tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do aplicativo 
FERRAMENTA/ 
TECNOLOGIA 

VERSÃO DISPONÍVEL EM APLICAÇÃO 

Android Studio 3.5.1 https://developer.android.com/ 

Ambiente de desenvolvimento 
integrado (IDE) para 
desenvolvimento da 
aplicação. 

PostgreSQL 12.0 https://www.postgresql.org/ 
Ferramenta de banco de 
dados de código aberto. 

PostgREST 6.0.2 http://postgrest.org/en/v6.0/ 
Servidor web para integração 
do banco com o aplicativo. 

RetroFit 2.0 https://square.github.io/retrofit/ 
Cliente HTTP com segurança 
de tipo para Android e Java. 

GitHUb 2.25.0 https://git-scm.com/ 
Controle de versão para os 
códigos-fonte. 

Astah Community 8.1 http://astah.net/ 
Ferramenta utilizada na 
modelagem de soluções de 
software com uso da UML 

Bizagi 3.1 https://www.bizagi.com/ 
Ferramenta utilizada na 
modelagem de processos. 

Fonte: Elaboração própria. 

O Android Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE, na 

sigla em inglês) da empresa Google que possui diversas funcionalidades, técnicas 

avançadas e testes automatizados (ANDROID, 2020). Trata-se de ferramenta gratuita 

para o desenvolvimento de produtos tecnológicos natos específicos para arquitetura 

de aplicativos do sistema operacional Android (BRITO, 2017). Assim, considerando 

as habilidades da equipe de desenvolvimento, optou-se pela sua utilização. 

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) escolhido foi o 

PostgreSQL, arquitetura permite aos desenvolvedores criar seus próprios métodos 

para armazenamento de dados. Trata-se de um poderoso sistema de banco de dados 

relacional de objetos de código aberto, com mais de 30 anos de desenvolvimento 

ativo, com forte reputação de confiabilidade, robustez de recursos e desempenho. 

Além de ser gratuito e de código aberto, este SGBD é altamente extensível, permite a 

definição de tipos de dados próprios, funções personalizadas e o registro de código 

de diferentes linguagens de programação sem a necessidade alteração do banco de 

dados (POSTGRESQL, 2020). 

O PostgREST foi utilizado para a integração do PostgreSQL com o 

aplicativo. Trata-se de um servidor web independente que transforma o banco de 

dados diretamente em uma API RESTful (POSTGREST, 2019). No ambiente 

tecnológico, uma API é um código programável que permite que dois softwares 

diferentes se comuniquem entre si, utilizando requisições de protocolo de 
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transferência de hipertexto (HTTP, na sigla em inglês) para extrair, inserir, postar e 

deletar dados. 

Neste sentido, a API RESTful tem como base a tecnologia “REST”, a qual 

é muito utilizada no desenvolvimento de serviços web, sendo muito escolhida na 

construção de APIs por permitir ao usuário conectar e interagir com aplicações em 

nuvem (ISET, 2020). 

Já RetroFit é uma biblioteca de HTTP Client para Java, produzida pela 

Square Inc. O Retrofit permite realizar uma conexão Web Service sem grande 

complexidade, tornando sua implementação simples (SQUARE, 2020). 

O Git é um sistema de controle de versão distribuído de código aberto e 

gratuito, projetado para lidar tanto com projetos pequenos a quanto grandes, com 

velocidade e eficiência. Este permite e incentiva o desenvolvimento em unidades de 

trabalho independentes, com curto tempo para criação, mesclagem e exclusão das 

linhas de desenvolvimento (GIT, 2020). 

O Astah Community foi a ferramenta utilizada na modelagem do diagrama 

de caso de uso. Ele permite o mapeamento mental das funcionalidades do sistema 

com uma linguagem mais próxima do pensamento humano. Trata-se de instrumento 

que auxilia a identificação da essência do problema, mesclando o conhecimento dos 

indivíduos ao entendimento coletivo da equipe de desenvolvimento (CHANGEVISION, 

2020). 

O Bizagi foi a ferramenta de notação e modelagem de processos de 

negócio (BPMN) utilizada na modelagem dos processos do aplicativo. Trata-se de 

programa que possui ferramentas acessível e comumente empregada em notação 

BPMN capazes de oferecer requisitos práticos na hora de modelar processos (BIZAGI, 

2020). 
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5.2.2. Modelagem do Aplicativo 

Após a definição das ferramentas e tecnologias utilizadas no 

desenvolvimento da aplicação, efetuou-se a modelagem do aplicativo iniciando pela 

definição dos requisitos funcionais do sistema. A análise e definição dos requisitos, 

por compreender a essência do sistema, são apontadas como pontos desafiadores 

no fluxo do processo de desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2007). 

No Quadro 5, consta a definição dos requisitos funcionais (RF), os quais 

estão listados abaixo. 

Quadro 5 - Requisitos Funcionais do aplicativo 
# REQUISITO DESCRIÇÃO 

RF01 Efetuar login 
O login deve ser realizado pelo gmail (Após o primeiro login 
armazenar usuário no banco, devendo ser possível ser alterado 
posteriormente). 

RF02 
Realizar notificações 

de chamados 

O app deve ser capaz de enviar ao “fiscal” uma notificação de 
recebimento de chamados, além de enviar ao “usuário” uma 
notificação de chamado em atendimento/concluído. 

RF03 Chamado 

1. O chamado será composto por cinco status: aberto, em 
atendimento, em espera, reaberto e finalizado. 

2. Em sua visualização será possível trocar mensagens com o 
fiscal.  

3. Será possível fazer a avaliação do serviço após o 
encerramento do chamado. 

4. Após o chamado concluído o usuário poderá reabrir o 
chamado. 

5. Após o chamado ser finalizado pelo Administrador ou Fiscal, 
deverá ser especificada a categoria na qual o chamado 
pertence. 

RF04 
Banco de dados 

centralizado. 
O SGBD deverá ser o PostgreSQL, centralizado no servidor do LCC. 

RF05 Gerar relatórios 
O Fiscal e o Administrador poderão gerar relatórios das avaliações 
de satisfação dos chamados. 

RF06 Cadastrar contrato 

Deverá conter informações do contrato do serviço. Ex: número, data 
de início e fim.  
Um contrato poderá ser cadastrado, atualizado e removido pelo 
Administrador. 

RF07 
Gerenciamento de 
usuário do sistema. 

O gerenciamento de usuários do sistema e seus respectivos níveis 
de acesso é responsabilidade exclusiva do Administrador. (Primeiro 
usuário a se cadastrar deve ser o administrador) 

RF08 Nível de permissão. 
O sistema contará de três níveis de permissão: “administrador”, 
“fiscal” e “usuário”. 

RF09 
Realizar a alteração 

dos dados do 
usuário. 

Após cadastrado no sistema, o usuário pode alterar os seus dados, 
bem como adicionar o departamento na qual pertence. 

RF10 Cadastrar categorias 
Deverá ser possível cadastrar, atualizar ou remover as categorias 
do chamado. 

RF11 
Cadastrar 

departamentos 
Deverá ser possível cadastrar, atualizar ou remover os 
departamentos pelo “administrador”. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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O aplicativo tem como objetivo possibilitar ao público usuário o registro de 

ocorrências relacionadas aos serviços de vigilância orgânica patrimonial. O público 

usuário compreende o público interno, aqueles que possuem vínculos com a 

instituição (servidores do quadro técnico, docentes e discentes) e público externo. 

A partir do registro da ocorrência, o gestor do contrato realizará o 

direcionamento da demanda ao fiscal do contrato. De posse da demanda, o fiscal 

analisará o mérito e providenciará a notificação da empresa contratada visando o 

saneamento do ocorrido. 

Tendo por base os requisitos funcionais foi possível desenvolver o 

diagrama de caso de uso, conforme evidenciado na Figura 7. 

Figura 7 – Diagrama de caso de uso 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Para visualização da ferramenta como um todo, foi desenvolvido o 

diagrama de atividade. Este foi dividido em três partes, dois atores (cliente e 

atendente) e a aplicação como um todo, conforme evidenciado na Figura 8.  

Figura 8 – Diagrama de atividades 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2.3. Apresentação do Aplicativo 

Inicialmente, foi criado o banco de dados com todas as tabelas referente 

ao desenvolvimento do projeto, neste mesmo ambiente foram realizadas as 

operações básicas de um banco de dados (Create, Read, Update, Delete - CRUD). 

O próximo passo foi o desenvolvimento do back-end da aplicação, etapa 

esta que consiste na implementação das regras de negócio estabelecidas por meio 

da programação das funcionalidades do aplicativo. 

Em seguida desenvolveu-se o front-end e junção com o back-end da 

aplicação que consiste na construção das interfaces gráficas em que os usuários irão 

utilizar para navegar entre as funcionalidades do aplicativo. 

O aplicativo trabalhará com três tipos de usuários: o administrador (gestor 

do contrato), fiscal (atendente) e o usuário (público usuário do serviço público). 
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Na Figura 9 é possível observar a interfaces principais para cada um 

destes usuários. 

Figura 9 – Interface dos usuários. 

 
(a) administrador 

 
(b) fiscal (atendente) 

 
(c) usuário 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 6 exibe as funcionalidades que cada perfil possui. 

Quadro 6 - Funcionalidades de cada perfil de usuário 

Administrador Fiscal Usuário 

Atender Chamados Atender Chamados Abrir Chamado 

Gerenciar Usuários Alterar Dados Pessoais Visualizar Chamados 

Gerenciar Departamentos Gerar Relatórios Alterar Dados Pessoais 

Gerenciar Categorias Visualizar Contratos  

Alterar Dados Pessoais   

Gerenciar Contratos   

Gerar Relatórios   
 

Fonte: Elaboração própria. 

As Figuras 10, 11 e 12 exibem as funcionalidades do gerenciamento das 

categorias, departamentos e contratos, respectivamente. Basicamente, essas 

funcionalidades consistem na realização de seus CRUD’s, podendo criar, visualizar, 

atualizar e excluir registros. 
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Figura 10 – CRUD da categoria. 

 
(a) listar categorias (b) inserir categorias (c) alterar categorias 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 11 – CRUD do departamento. 

 
(a) listar departamentos 

 
(b) inserir departamentos 

 
(c) alterar departamentos 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 12 – CRUD do contrato. 

 
(a) listar contratos 

 
(b) inserir contratos 

 
(c) alterar contratos 

Fonte: Elaboração própria. 

Na funcionalidade de atender chamado (Figura 13) é possível visualizar 

todos os chamados do perfil de usuário comum, sendo que só é possível observar os 

chamados aberto por ele.  

Figura 13 – Atendimento de chamados. 

 (a) 

chamados (b) descrição (c) chat 

Fonte: Elaboração própria. 
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Entretanto, ambos os perfis (fiscal e administrador) podem visualizar 

todos os chamados cadastrados pelos usuários. E possível observar os chamados em 

seus cinco estados: chamados abertos, em atendimento, em espera, reabertos e 

finalizados. 

O gerenciamento de perfil é uma das funcionalidades do administrador, 

permitindo que este realize as alterações no perfil dos demais usuários, possibilitando 

a autoridade definir se os usuários serão administradores, fiscais ou usuários comuns. 

A interface utilizada para este gerenciamento de perfis pode ser 

observada na Figura 14. Na mesma figura pode ser observado a interface utilizada 

para realizar as alterações dos dados cadastrais, tais como: nome, e-mail, 

departamento. 

 
 
 

 

Figura 14 – Alteração dos dados pessoais e do perfil dos demais usuários. 

 
(a) alterar dados 

 
(b) usuários 

 
(c) alterar perfil 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 15 apresenta as interfaces “gerar relatórios”, “abrir chamados” e 

“avaliar atendimento”. 
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Figura 15 – Relatórios e visão do usuário (abrir chamado e avaliar atendimento). 

   
(a) relatórios (b) abrir chamado (c) avaliar atendimento 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Na funcionalidade “gerar relatórios” são exibidos dois gráficos. O primeiro 

em relação à satisfação do público usuário, e o segundo em relação a quantidade de 

chamados em todos os status. No primeiro gráfico é possível realizar um filtro em 

relação a data, podendo ser alterado o período em análise. 

Na interface “abrir chamado” é exibida a funcionalidade utilizada pelo o 

usuário comum para a abertura de um chamado, inserindo o título do chamado e a 

sua descrição. Outra funcionalidade também exclusiva para o usuário comum é a 

possibilidade “avaliar o atendimento” dos chamados finalizados por meio da atribuição 

de uma nota que vai de zero a cinco e, ainda, uma observação sobre o chamado 

avaliado. 
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5.2.4. Considerações sobre o Desenvolvimento do Aplicativo 

O registro do programa de computador consiste em importante indicador 

científico dotado de significado social de interesse teórico para pesquisa acadêmica, 

ou programático para a formulação de políticas (JANNUZZI, 2012). 

Neste sentido, concluído esta fase de desenvolvimento da ferramenta, foi 

realizado a reivindicação da proteção dos direitos autorais para autores e titulares, por 

meio do registro do aplicativo junto ao INPI, na forma do Anexo I. 

Por fim, a partir do processo de desenvolvimento do aplicativo foi 

produzido um artigo tecnológico para submissão em periódico específico e 

relacionado à temática. 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

6.1. CONCLUSÕES 

Com o forte debate sobre a crise fiscal brasileira, a escassa força de 

trabalho das instituições, o investimento em propostas que buscam a eficiência 

administrativa da Administração Pública, e a valorização da avalição de serviços pelo 

público usuário, pode-se afirmar que além de ganhos monetários a proposta auxiliará 

as instituições no cumprimento de normas relacionadas à gestão e fiscalização de 

contratos, em observância a mandamentos constitucionais vigentes, como o princípio 

da economicidade – um braço sensível do princípio da eficiência. 

A implementação de políticas públicas de incentivo à produção 

tecnológica, e a vigência de normas que regulamentaram a participação, proteção e 

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, evidencia que a Administração 

Pública tem direcionado as instituições ao acompanhamento tecnológico de suas 

atividades, incentivando a participação e controle social por meio de inovações em 

procedimentos e métodos de fiscalização da execução do objeto contratado. 

No que tange às formas de proteção dos programas de computador, 

convém mencionar que os atuais normativos para proteção de software foram 

editados ainda no século IXX, com base em uma realidade social completamente 

diferente e, mesmo assim, permanecem praticamente inalteradas, o que de certa 

maneira, obriga o estado a expedir regulamentações complementares frente aos 

novos recursos tecnológicos disponíveis no mercado, em decorrência das 

especificidades inerentes aos programas de computadores. 

Nos estudos prospectivos foi possível observar (por meio da análise da 

evolução temporal, depósitos por pessoa física e jurídica, principais titulares e autores, 

e principais linguagens de programação) que o desenvolvimento de aplicativos para 

dispositivos móveis tem crescido de forma exponencial visando atender a demanda 

presente em nosso cotidiano. Com efeito, vem a preocupação com a segurança 

jurídica conferida pela PI que mantenha o equilíbrio dos interesses do titular da criação 

(na exploração dos benefícios econômicos) bem como os benefícios da obra para a 
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sociedade. Importante ressaltar que formalização da proteção constitui importante 

indicador tecnológico de produção científica.  

O desenvolvimento e disponibilização do aplicativo representa um avanço 

nos indicadores governamentais de controle e participação social, pois estabelece um 

meio de comunicação entre o público usuário e a Administração Pública. Na atual 

conjuntura social, o uso de aplicativos em dispositivos móveis ganha espaço, por 

possibilitar maior controle de atividades e atendimentos rotineiros, dado a maneira 

como vivemos e nos comunicamos, com confiança e qualidade da informação. O 

produto tecnológico desenvolvido auxiliará os servidores na execução de atividades 

relacionadas a gestão e fiscalização de contratos administrativos, tendo em vista os 

desafios impostos pela extensão territorial que compreende a estrutura multicampi das 

18 unidades do IFPA. Permitirá a avaliação periódica dos serviços contratados, e 

consequentemente o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, estimulando 

e materializando boas práticas na gestão dos recursos públicos. 

Por fim, no processo de desenvolvimento do aplicativo se verificou a 

necessidade de aprimoramentos e desenvolvimento de módulos complementares à 

ferramenta proposta, visando alcançar a avaliação e medição de resultados de um 

número maior de serviços contratados pela instituição. 

 

6.2. TRABALHOS FUTUROS 

Em trabalhos futuros, vislumbra-se a possibilidade de desenvolvimento de 

um projeto tecnológico com a idealização de módulos complementares à ferramenta 

proposta. Para isso será necessário estimar os custos com o desenvolvimento 

(análise conceitual e descrição dos artefatos de softwares - casos de uso, diagramas 

de classes, requisitos  e demais documentos pertinentes ao projeto), assinaturas junto 

às lojas de aplicativos (App Store (iOS) e Google Play Store), proteção com direitos 

autorais, orçamento com publicidade e infraestrutura física mínima. 
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Resumo
O controle social das ações do estado se fortalece dentro da legislação pátria, possibilitando que usuários, por meio 
de tecnologias colaborativas, forneçam informações para avaliação e medição de serviços públicos, fortalecendo 
a atuação das instituições. Este trabalho teve como objetivo abordar a prospecção tecnológica de aplicativos de 
colaboração de usuários, com vistas à criação de banco de dados, para avaliação e medição de resultados de 
serviços. Foram identificados em bases de dados, nacionais e internacionais, artigos sobre a temática, a fim de 
verificar a maturidade tecnológica e outros aspectos relacionados à utilização de aplicativos na avaliação e medição 
de resultados de serviços. Dos resultados obtidos, constatou-se a existência de estudos distintos; no entanto, a 
pesquisa identificou proposições pertinentes à temática proposta. Ao analisar os aspectos da prospecção, concluiu-se 
que o desenvolvimento de aplicativos atende a uma demanda que a cada dia se alinha aos recursos tecnológicos 
disponíveis no mercado.
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The social control of state actions is strengthened within the national legislation, enabling users, through collaborative 
technologies, to provide information for evaluation and measurement of public services, strengthening the performance 
of institutions. This work aimed to address the technological prospection of user collaboration applications, with a 
view to database creation, for evaluation and measurement of service results. Articles on the theme were identified 
in national and international databases, in order to verify technological maturity and other aspects related to the 
use of applications in the evaluation and measurement of service results. From the obtained results, it was verified 
the existence of distinct studies; However, the research identified propositions pertinent to the proposed theme. By 
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aligns with the technological resources available in the market.

Keywords: Applications. Evaluation. Prospection.

Área Tecnológica: Propriedade Intelectual. Prospecção Tecnológica.

Artigo recebido em: 03/08/2019 
Revisado em: 27/11/2019 

Aprovado em: 06/01/2019

Direito autoral e licença de uso: Este artigo está licenciado sob uma Licença Creative 
Commons.Com essa licença você pode compartilhar, adaptar, para qualquer fim, desde que 
atribua a autoria da obra, forneça um link para a licença, e indicar se foram feitas alterações.



1573Cadernos de Prospecção – Salvador, v. 12, n. 5, p. 1572-1583, dezembro, 2019

Prospecção Tecnológica de Aplicativos de Colaboração de Usuários para Avaliação e Medição de Resultados de Serviços

1 Introdução

A disponibilização de soluções de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) que 
possibilitem melhor atendimento aos usuários é crescente e, habitualmente, são respostas às 
grandes demandas que se verificam em cada tempo, no presente caso, a resolução de proble-
mas relacionados à infraestrutura, segurança, acesso, sinalização, serviços, entre outros, nas 
instituições públicas. A questão é tratada como tópico relevante e central na Administração 
Pública, dado que os investimentos em TIC criam condições para o surgimento das sociedades 
do conhecimento, se tornando um instrumento capaz de permitir a interação entre sociedade, 
empresas e governos (FILHO; GOMES, 2004; BRAGA et al., 2014).

Considerando que a participação social e o controle das ações do estado, no que diz respeito 
à execução e gestão de políticas públicas, têm muitas limitações, uma solução de tecnologia de 
informação que registre as ocorrências e estabeleça um canal de comunicação com o público 
usuário, poderá possibilitar maior qualidade na execução de serviços públicos. Segundo a Con-
troladoria Geral da União (CGU, 2019), “[...] cada cidadão possui fundamental importância na 
tarefa de participar de gestão e de exercer o controle social do gasto público”.

Trata-se de inovações tecnológicas em serviços ou processos, que podem ser promovidas 
pelos próprios servidores públicos para a melhoraria do desempenho dos serviços prestados à 
sociedade, de forma incremental, sem a necessidade de mudanças radicais e sistêmicas (KLUMB; 
HOLFFMANN, 2016).

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) direcionou normativas relacionadas à atividade 
estatal, entre elas, o artigo 37, o qual disciplina que “[...] a administração pública direta e in-
direta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” 
(BRASIL, 1988, art. 37).

O parágrafo 3º e o inciso I, do citado artigo, expressam que a lei disciplinará as formas de 
participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, 
às reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção 
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade 
dos serviços. 

Por meio da Lei Federal n. 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, 
proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, o pará-
grafo 3º, inciso I, entre outros dispositivos constitucionais, foi regulamentado (BRASIL, 2017b).

Popularmente, a Lei n. 13.460/2017 ficou conhecida como código de defesa do usuário do 
serviço público; para o professor Emerson Gabardo (2017), “[...] trata-se de uma importante 
regulação, mas que demorou quase trinta anos para ser editada”. Segundo o citado professor, 
“[...] não que inexistissem normas assemelhadas, mas a Constituição de 1988 e a Reforma 
do Estado de 1998 exigiam mais em termos de controle do Estado na gestão e execução dos 
serviços públicos prestados” (GABARDO, 2017). 

Logo, torna-se necessário o desenvolvimento de mecanismos que possibilitem o controle e 
gestão dos serviços, aqui destacados os serviços prestados de forma indireta pala Administração 
Pública, quais sejam, os serviços terceirizados que são prestados por empresas contratadas por 
meio das diversas modalidades de licitação pública.
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Nesse sentido, a Instrução Normativa n. 5, de 26 de maio de 2017 (IN n. 05/2017), da Se-
cretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dispõe sobre as 
regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta 
no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, estabelecendo 
atividades de gestão e fiscalização da execução dos contratos administrativos (BRASIL, 2017a).

Assim, o artigo 39 da citada instrução assegura que as atividades de gestão e fiscalização 
da execução contratual são o conjunto de ações que têm por objetivo aferir o cumprimento 
dos resultados previstos pela Administração para os serviços contratados. O artigo 40 define 
que o conjunto de atividades de que trata o artigo anterior compete ao gestor da execução dos 
contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, 
conforme o caso (BRASIL, 2017a).

O inciso V, do artigo 40 da IN n. 05/2017, conceitua a fiscalização pelo público usuário, 
discorrendo ser 

[...] o acompanhamento da execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao 
usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos 
materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro 
fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto. (BRASIL, 
2017a, art. 40)

Até onde foi pesquisado, não há registros anteriores de aplicativos para acompanhamento 
da execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, algo que pode estar rela-
cionado às recentes atualizações legislativas, bem como a cultura de não proteção de softwares 
pela comunidade que os desenvolve. Nesse sentido, registra-se que a proteção de softwares 
constitui importante indicador tecnológico e revela a excelência tecnológica do público desen-
volvedor, atribuindo segurança jurídica e benefícios econômicos da exploração dessas criações 
intelectuais (LIMA; LIMA; GUIMARÃES, 2019).

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo abordar a prospecção tecnológica 
de aplicativos de colaboração de usuários para avaliação e medição de resultados de serviços. 
Foram identificados, em bases de dados nacionais, artigos e proteções de aplicativos sobre a 
temática, para verificar a maturidade tecnológica e outros aspectos relacionados à utilização de 
aplicativos na avaliação e medição de resultados de serviços.

2 Metodologia

A prospecção foi realizada nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 com base 
nos artigos publicados no período de 2001 a 2018, e depósito do pedido de registro de apli-
cativos realizados no intervalo de 1994 a 2018. A base de dados de artigos foi a Revista do 
Serviço Público1, através do Portal de Periódicos Capes, a de depósito de pedido de registro de 
aplicativos, foi o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)2.

Foi realizado, ainda, uma pesquisa exploratória, sendo bibliográfica em relação meios de 
busca do assunto pertinente ao tema em estudo. À medida que se dispõe de um sistema de 

1 Disponível em: https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP. Acesso em: 2 jan. 2019.
2 Disponível em: http://www.inpi.gov.br/. Acesso em: 2 jan. 2019.
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classificação, torna-se possível reconhecer as semelhanças e diferenças entre as diversas moda-
lidades de pesquisa (GIL, 2010).

No levantamento bibliográfico realizou-se a busca por catálogos, estes são publicados pelas 
editoras, ou pertencem a bibliotecas públicas. Buscou-se, ainda, catálogos específicos de perió-
dicos, visualizando o rol de artigos publicados. Em um segundo momento, tendo em mãos o 
livro ou periódico, levantou-se o tema dos assuntos abordados, e ainda, o resumo, este último 
por oferecer elementos de identificação do trabalho de forma analítica. Por último, foi realizada 
a verificação da bibliografia ao final do livro e do artigo, constituído, em geral, pela indexação 
de artigos de livros, teses, folhetos, periódicos, relatórios, comunicações e outros documentos 
sobre o mesmo tema (LAKATOS, 2017).

Para Ribeiro (2018), a busca de publicações científicas consiste na segunda etapa de uma 
busca de anterioridade e determina se o conhecimento já está em domínio público por meio da 
publicação de artigos ou de defesas de trabalhos de conclusão de projetos ou cursos, por exem-
plo, de bolsistas de iniciação científica ou tecnológica, graduandos, mestrandos, doutorandos 
ou alunos de especialização. Segundo a citada autora, a busca concentra-se em homepages de 
eventos ou em base de dados de periódicos científicos, como Scielo, Scopos, Science Direct, 
Pub Med, Google Acadêmico e Web of Science, portal de periódicos da CAPES e editoras mais 
conhecidas, como Elsevier, Thompson Reuters e Taylor Francis, entre outros (RIBEIRO, 2018, 
p. 115).

Entre os critérios de busca estabelecidos, foi realizado a identificação de trabalhos que 
apresentassem a seguinte temática: controle social, participação popular, registro de ocorrências 
e avaliação de serviços públicos. Nesse sentido, foram localizados 37 registros de softwares e 
oito artigos e/ou defesas de trabalhos de conclusão de projetos ou cursos.

3 Resultados e Discussão

A pesquisa teve início na plataforma on-line de pesquisa do Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial (INPI), no campo de pesquisa “título”. No Quadro 1, constam as palavras-chave 
pesquisadas e o número total de registros de softwares analisados.

Quadro 1 – Resultado da pesquisa

PALAVRAS-CHAVE
BASE DE DADOS

INPI

Usuário 22

Serviços Públicos 1

Públicos 13

Aplicativo de Ocorrências 1

TOTAL DE REGISTROS DE SOFTWARES ANALISADOS 37

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI (2019)

Na prospecção foi observada a existência de vários aplicativos, a maioria relacionados 
a operações de atendimento ao usuário e registro de ocorrência que, de certa maneira, são 
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pertinentes ao tema do presente estudo, no entanto, a pesquisa restou ausente a existência de 
aplicativos de colaboração de usuários para avaliação e medição de resultados de serviços. Este 
cenário ratifica o entendimento de que atualmente a Administração Pública Federal não dispõe 
de ferramenta tecnológica para mensuração e avaliação de serviços, sendo uma demanda cres-
cente que, alinhada aos recursos tecnológicos disponíveis atualmente no mercado de softwares, 
possibilita respostas às inquietações que se verificam em cada tempo, legitimando a atuação 
das instituições, por meio da avaliação do público usuário.

Em pesquisa realizada por Nishiyama et al. (2017, p. 10) visualiza-se a pressão da sociedade 
e da mídia pela prestação de serviços mais eficientes. Corroborando com esse entendimento, a 
pesquisa afirma que a administração, por meio de seus gestores, precisa direcionar esforços bus-
cando instrumentalizar uma gestão mais atualizada, transparente e cientificamente reconhecida 
como eficiente na busca da valorização dos recursos do Estado, na satisfação do cidadão-cliente, 
e na valorização dos funcionários públicos e ambiente moral do Estado.

No Gráfico 1, é apresentado o quantitativo total de registros realizados junto ao INPI, e a 
evolução no tempo referente aos registros de softwares analisados de 1994 a 2018.

Gráfico 1 – Evolução de tecnologias no tempo nas bases de dados do INPI (2019)

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI (2019)

Os números apresentados no Gráfico 1 representam o total de 38 registros de softwares, 
o parâmetro para busca destes registros são as palavras-chave indicadas na Tabela 1. Desse 
total, foram contabilizados 37 registros. O motivo da contabilização a menor foi a duplicidade 
de um mesmo registro em 2005 a partir do tratamento dos dados por meio da utilização das 
palavras-chave “Serviços Públicos” e “Públicos”.

Assim, analisando a evolução no tempo dos registros realizados no intervalo de 1994 a 
2018, em uma ordem crescente, dentro dos parâmetros estabelecidos na Tabela 1, pode-se 
observar um aumento no número de registros a partir de 2005, embora esse aumento seja 
irregular ao longo do tempo.

No que tange às solicitações de registros de softwares, percebe-se maior interesse de registros 
concentrados a pessoas jurídicas, conforme Gráfico 2, com grande destaque a centros espe-
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cializados em pesquisas, pessoa jurídica de direito privado, cuja a titularidade está especificada 
no Gráfico 3.

Gráfico 2 – Evolução dos depósitos por depositante nas bases de dados do INPI (2019)

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI (2019)

Do maior percentual das solicitações de registros de softwares parametrizados na Tabela 1, 
28,75% são de institutos de pesquisas, 10,53% de empresas públicas, universidades públicas 
representam 10,53%, demais órgãos públicos 5,26%, universidades privadas 2,63% e demais 
pessoas jurídicas de direito privado, 23,38%.

Nos Gráficos 3 e 4 serão mostrados os dados levantados a respeito da evolução dos depó-
sitos por titular, no período de 1994 a 2018, e a evolução dos principais inventores.

Gráfico 3 – Evolução dos depósitos por titular nas bases de dados do INPI (2019)

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI (2019)
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O Gráfico 3 representa o quantitativo de registro por titularidade, com destaque para o 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), que apresentou nove 
registros. Para melhor visualização, foi colocado em destaque o grupo dos primeiros cinco 
registros, e, diferente da titularidade de “Ismael Felicio de Toledo”, convém mencionar que os 
demais só apresentaram um registro.

Gráfico 4 – Evolução dos depósitos por titular nas bases de dados do INPI (2019)

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI (2019)

O Gráfico 4 apresenta os principais inventores. Foi verificado que a maioria dos registros 
estão apropriados ou licenciados em nome dos titulares identificados no Gráfico 3.

Por fim, o Gráfico 5 apresenta as principais linguagens de programação utilizada no de-
senvolvimento dos aplicativos.

Por meio das informações prospectadas torna-se possível delimitar as linguagens de pro-
gramação próximas às tendências e recursos disponíveis no mercado, eliminando discrepância 
em um eventual cenário de desenvolvimento de aplicativos.
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Gráfico 5 – Principais linguagens de programação 

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI (2019)

No Quadro 2, são mostradas publicações as de artigos ou defesas de trabalhos de conclusão 
de projetos ou cursos relacionados ao tema, que serviram de motivação para o desenvolvimento 
do presente estudo.

Quadro 2 – Resumo dos artigos pesquisados

REFERÊNCIAS TEMA ABORDADO

[ENAP, 2018a] Pesquisa sobre serviços públicos de atendimento.

[ENAP, 2018] Gestão e fiscalização de contratos de serviços terceirizados.

[MARINHO et al, 2018] Fiscalização de contratos de serviços terceirizados: 
desafios para a universidade pública.

[EVANGELISTA et al., 2016] Avaliação da capacidade das organizações da administração pública 
federal para a adoção de software como serviço público.

[LIMA; VIEIRA, 2011] Desenvolvimento de sistemas como instrumento da 
gestão do conhecimento de Políticas Sociais.

[MIRANDA et al., 2010] A gestão da informação e a modelagem de processos.

[NETO et al., 2018] Acessibilidade e Tecnologia.

[SOUZA et al., 2016] Participação cidadã na interação com o controle externo 
da União no Estado brasileiro do século XXI.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2019)



1580 Cadernos de Prospecção – Salvador, v. 12, n. 5, p. 1572-1583, dezembro, 2019

Adison Mascarenhas, Witalo Tedesco Paim, Emillyn Bárbara de Assunção Pantoja,
Leandro de Oliveira Ferreira, Elias Fagury Neto

Nas produções citadas na Tabela 2, buscou-se amadurecimento em assuntos relacionados à 
gestão e fiscalização de contratos administrativos, os quais são regulamentados pela Lei Federal 
n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que instituiu normas para licitações e contratos da Admi-
nistração Pública, entre outras providências. O monitoramento do cumprimento de obrigações 
contratuais assumidas pela contratada durante a execução contratual, referente à prestação de 
serviços, tem sido um grande desafio para a equipe de fiscalização, representada por servidores 
das mais diversas áreas de conhecimento.

Para Marinho (2018), os fiscais de contrato não constituem propriamente um grupo or-
ganicamente estruturado e isso dificulta a utilização do treinamento convencional. Afirma a 
pesquisadora que 

[...] o papel do fiscal de contratos nas universidades públicas requer habilidades e co-
nhecimentos heterogêneos, incluindo o domínio da legislação e práticas operacionais 
voltadas à manutenção de uma política de gestão eficiente que satisfaça o interesse 
público. (MARINHO, 2018, p. 444)

Nesse sentido, para identificar publicações próximas à temática, foi utilizado o Repositório 
Institucional da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), instituição que tem como 
finalidade promover, elaborar e executar os programas de capacitação de recursos humanos para 
a Administração Pública Federal, visando ao desenvolvimento e à aplicação de tecnologias de 
gestão que aumentem a eficácia e a qualidade permanente dos serviços prestados pelo Estado 
aos cidadãos, nos termos da Lei Federal n. 8.140, de 28 de dezembro de 1990.

Assim, ao analisar a pesquisa ENAP sobre o atendimento de serviços públicos, percebe-se 
a necessidade de verificar diferentes tipos de usuários aos quais esses serviços se destinam, e, 
ainda, documentação necessária para que estes tenham acesso aos serviços públicos de aten-
dimento apresentados (ENAP, 2018a).

Os temas observados têm sido aqueles que objetivam amadurecer a cultura do planeja-
mento e controle na administração pública, possibilitando a avaliação, pelo público usuário, 
aos serviços prestados pelo Estado. Ainda nesta perspectiva, a partir dos estudos levantados, 
considerando as recentes atualizações na legislação brasileira, constatou-se que o desenvolvi-
mento de aplicativos atende a uma demanda que a cada dia se alinha aos recursos tecnológicos 
disponíveis no mercado.

4 Considerações Finais

Diante de todo o exposto, por meio da base de dados do INPI, a pesquisa identificou a 
existência de vários aplicativos, a maioria relacionados a operações de atendimento ao usuário 
e registro de ocorrência que, de certa maneira, são pertinentes ao tema do presente estudo.

Na prospecção de artigos, verificou-se que o amadurecimento em assuntos relacionados a 
gestão e fiscalização de contratos administrativos, alinhados às recentes atualizações da legis-
lação, é necessário para o desenvolvimento de tecnologias colaborativas em harmonia com a 
legislação aplicável à matéria.
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Assim, o desenvolvimento de aplicativos atende a uma demanda que se alinha aos recursos 
tecnológicos disponíveis no mercado, possibilitando à administração pública maior disponibi-
lidade de serviços.
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Resumo
A conciliação é um meio alternativo de resolução de conflitos no qual as partes solucionam o litígio por meio de um 
acordo que atenda às suas vontades. Assim, na conciliação não há ganhadores e nem perdedores. O objetivo do 
presente trabalho foi realizar a prospecção tecnológica, análise do escopo e as características das patentes relacionadas 
a aplicativo de conciliação. Para isso foram utilizados os bancos de dados do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) e o Escritório Europeu de Patentes (ESPACENET). Os resultados obtidos indicam que a maioria 
dos depósitos de patentes relacionados a aplicativo de conciliação que facilita o acordo entre as partes foi feita em 
2002 com cinco depósitos, e o país com maior número de depósitos foi o Estados Unidos. No Brasil verifica-se que 
a temática é pouco explorada.

Palavras-chave: Conciliação. Prospecção. Patentes.

Abstract
Conciliation is an alternative means of conflict resolution in which the parties settle their dispute through an agreement 
in which they will meet their wishes. Thus, in conciliation there are no winners and no losers. The objective of the 
present work was to perform technological prospection, scope analysis and the characteristics of patents related 
to conciliation application. For this, the databases of the National Institute of Intellectual Property (INPI) and the 
European Patent Office (ESPACENET). The results obtained indicate that the majority of patent applications related 
to the conciliation application facilitating the agreement between the parties was in 2002 with five filings, and the 
country with the largest number of filings was the United States. In Brazil it is verified that the theme is little explored.

Keywords: Conciliation. Prospection. Patents.

1 Introdução

Os conflitos surgem a partir de uma sociedade formada por diversas pessoas com visões 
distintas sobre determinado tema. O significado de conflito na acepção jurídica é sinônimo de 
litígio, que quer dizer existência de disputa por uma pendência entre as partes que fazem parte 
de um processo judicial. O Estado, por meio do Poder Judiciário, é o responsável por resolver 
conflitos da sociedade, que aliás a cada dia se ampliam devido aumento das relações inter-
pessoais, que consequentemente acarretam esse aumento, ocasionando, em consequência, o 
aumento de demandas e crises no Judiciário (PESSANO HUSEK SILVA; MARION SPENGLER, 
2013, p. 131). 
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Todavia, a excessiva “judicialização” dos conflitos traz como consequência o congestio-
namento do Judiciário e a ideia de que os conflitos apenas se resolvem se acionado a justiça, 
conforme avalia Silva (2017, p. 76): 

A excessiva judicialização dos conflitos, seja pelo fato da disseminação de uma crença 
de que estes somente se resolvem se acionada a justiça, bem como em razão da litigio-
sidade contida, com o acesso fácil e a outorga de novos direitos ao cidadão, também 
contribuem para o congestionamento do Judiciário, imperando a prática do modelo 
conflitual em busca de uma sentença judicial, que nem sempre traz a paz social.

Gomes, Souza e Souza (2018, p. 492) ponderam que a utilização de meios alternativos de 
resolução de conflitos, entre eles a conciliação, é uma forma encontrada pelo Poder Judiciário 
para manobrar a grande quantidade de processos. 

Neste cenário, Pessano Husek Silva e Marion Spengler (2013, p. 132) alertam que a de-
mora em resolver o conflito acaba por gerar insatisfação das partes, e, a utilização dos meios 
alternativos, além de desafogar o judiciário, serve também como instrumentos capazes de fazer 
a justiça acontecer de forma mais rápida e eficaz. 

Diante disso, é necessário conceituar conciliação, que segundo Silvia (2009, p. 126) é 
um meio alternativo de resolução de conflitos no qual as partes chegam a um acordo fazendo 
prevalecer suas vontades. Nesse sentido, o mesmo autor conclui que a conciliação é mais be-
néfica do que a sentença, pois nesta última apenas prevalece a vontade do juiz, segundo seu 
entendimento sobre determinado assunto, enquanto que a primeira foi construída pelas partes.  
A utilização da conciliação também é mais barata e eficaz, pois não ficará na longa fila de espera 
para ser julgada e afasta o risco de injustiça social.

Assim, a conciliação tem como objetivo inserir na sociedade a cultura de que o entendi-
mento entre os litigantes sempre será a melhor solução para resolver seus conflitos, podendo 
ocorrer depois de já iniciado o processo judicial, e neste caso será desenvolvido em um ambiente 
judicial, e também poderá acontecer antes de iniciar o processo (pré-processual), evitando-se 
a busca pela tutela estatal e, consequentemente, diminuindo a demanda do Judiciário, o qual 
terá mais tempo para analisar casos mais complexos (PESSANO HUSEK SILVA; MARION 
SPENGLER, 2013, p. 135).

Cabe ressaltar que no Brasil há diversos diplomais legais autorizando a utilização dos meios 
alternativos de resolução de conflitos, dentre eles a própria Constituição Federal de 1988, que, 
em seu preâmbulo, dispõe, dentre outros, sobre o compromisso com a solução pacífica das 
controvérsias, e isso abrange a conciliação e mediação. Vejamos:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna 
e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 
proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 
1988) (grifos nossos) .
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Seguindo este entendimento o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu por meio da 
Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010, a Política Nacional de Tratamento Adequados 
de Conflitos, pela qual busca-se efetivar a mediação e conciliação de conflitos no âmbito do 
Poder Judiciário (BRASIL, 2010).

Considerando-se a importância do tema, a Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, instituiu 
no Novo Código de Processo Civil (NCPC), o qual privilegiou dentre outros temas a conciliação, 
inserindo no § 2º do artigo 3º, como norma fundamental, a seguinte proposição: “O Estado 
promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” (BRASIL, 2015).

Ainda neste contexto, o artigo 139, inciso V, do NCPC instituiu como dever do magistrado 
promover a qualquer tempo um meio de resolução consensual de conflitos, conhecida no meio 
jurídico como autocomposição. A lei em comento estabeleceu ainda procedimentos obrigató-
rios de tentativa de conciliação no âmbito do processo civil, a exemplo do § 1º, do artigo 334 
(SILVA, 2017, p. 82). 

Considerando-se a importância da utilização da conciliação para sociedade, bem como o 
fato de o desenvolvimento de tecnologias estar mudando a forma como as pessoas se relacio-
nam, isso se reflete em todas as relações, ocasionando diversas mudanças; e no mundo jurídico 
não é diferente, pois também deve acompanhar essas mudanças sociais. Antes a resolução de 
conflitos ficava restrita aos meios físicos, contudo o crescimento e a popularização das tecnologias 
permitem a utilização de novas ferramentas para resolver conflitos (AMORIM, 2017, p. 516).

Atualmente, verifica-se a crescente utilização de aplicativos como solução da tecnologia 
da informação e comunicação que facilitam a vida de pessoas, e isso também ocorre de forma 
crescente no ambiente jurídico (AMORIM, 2017, p. 517).

Neste cenário, é necessário realizar pesquisas, analisando a seguinte problemática: existe 
algum aplicativo que permite a negociação entre as partes litigantes ou não para resolução de 
conflitos de forma consensual?

Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo realizar uma prospecção tecnológica 
sobre a utilização de aplicativo que permite a negociação entre as partes litigantes ou não para 
a resolução de conflitos de forma consensual, por meio da análise de patentes, assim como a 
elaboração de um panorama geral no mundo sobre o tema.

2 Metodologia 

Métodos são várias atividades sistemáticas e racionais que, com segurança e economia, 
permitem alcançar o objetivo de produzir conhecimentos válidos e verdadeiros com vistas a 
definir o caminho a ser seguido, visualizar erros e auxiliar nas decisões do cientista. Assim, as 
ciências se revelam pela utilização dos métodos científicos (LAKATOS, 2017, p. 79).

O estudo prospectivo foi realizado por meio do levantamento de dados nas ferramentas 
de buscas de patentes disponibilizadas no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI), que é a base de dados de patentes concedidas que foram depositadas no Brasil, bem 
como a plataforma do Escritório Europeu de Patentes (ESPACENET), que por sua vez é a base 
de dados de patentes a qual contém publicações de patentes oriundas de mais de 90 países.  
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As escolhas das supracitadas plataformas ocorreram em razão de serem bases de dados gratuitas, 
que são atualizadas constantemente, de fácil acesso e com várias ferramentas.

Inicialmente, foram realizadas pesquisas sobre o tema aplicativo de conciliação e resolução 
de litígios e após a leitura do tema foram definidos os métodos para coleta, seleção, tratamento 
e análise de dados. Em seguida, foram selecionadas as palavras-chaves e a definição do banco 
de patentes que seriam utilizadas.

Também foi realizada uma pesquisa exploratória, sendo bibliográfica em relação aos meios 
de buscas do assunto pertinente ao tema em estudo, pois à medida que se dispõe de um siste-
ma de classificação, torna-se possível reconhecer as semelhanças e diferenças entre as diversas 
modalidades de pesquisa (GIL, 2002, p. 44).

Foram realizadas buscas por catálogos no levantamento bibliográfico, os quais são publica-
dos pelas editoras, ou pertencem a bibliotecas públicas. Também foram pesquisados catálogos 
específicos de periódicos, visualizando o rol de artigos publicados. Após isso, tendo em mãos o 
livro ou periódico, levantou-se o tema dos assuntos abordados, e ainda, o resumo, este último 
por oferecer elementos de identificação do trabalho de forma analítica. Por fim, foi realizada a 
verificação da bibliografia do livro e do artigo, constituído, em geral, pela indexação de artigos 
de livros, teses, folhetos, periódicos, relatórios, comunicações e outros documentos sobre o 
mesmo tema (LAKATOS, 2017, p. 173).

A estratégia de busca de patente foi realizada nos campos pesquisa básica e pesquisa 
avançada utilizando-se dos seguintes termos: conciliação (conciliation), conciliação judicial (ju-
dicial conciliation) resolução alternativa disputa (alternative dispute resolution), resolução judicial 
disputa (judicial resolution dispute), aplicativo (app), os quais forma inseridos no campo Título 
e Resumo de ambas as bases de patentes. 

Por meio da utilização das palavras-chaves foi selecionado o código da Classificação In-
ternacional de Patentes (IPC) relacionado com o objetivo da pesquisa, qual seja: G06Q50/18 
(Sistemas ou métodos especialmente adaptados para um setor de negócios específico, por exem-
plo, serviços públicos ou turismo; / Serviços; / Serviços legais; Manuseio de documentos legais).

Ressalte-se que as palavras-chaves foram associadas entre si por meio do conector boolea-
no AND e do operador de truncagem asterisco (*) para encontrar as derivações das palavras 
utilizadas (Tabela 1). 

Também foram associados o código IPC e a palavra-chave aplicativo (Tabela 1).

A pesquisa foi realizada no período de 08 a 17 de julho de 2019, tendo sido analisados 
os dados referentes às patentes depositadas por ano, por país, por depositante e por inventor.

Vale destacar que os dados que se referem aos depositantes foram analisados consideran-
do-se ainda as classificações pessoa física e pessoa jurídica.

As patentes relacionadas foram incluídas de forma manual na planilha eletrônica do Excel, 
e apresentadas por meio de gráficos, em termos do cenário tecnológico e desenvolvimento da 
tecnologia. 

O escopo da prospecção consta na Tabela 1.
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Tabela 1 – Escopo de busca INPI e ESPACENET

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI e ESPACENET (2019)

3 Resultados e Discussão

Após a realização das buscas e a leitura das patentes selecionadas foram extraídas as in-
formações abaixo discriminadas.

Os resultados indicam 3 (três) patentes na base do INPI e 23 (vinte e três) patentes na base 
de dados do ESPACENET, totalizando 26 (vinte e seis) documentos. 

Registre-se que esse número foi obtido após a triagem realizada, na qual foram retirados 
os documentos repetidos e selecionados os documentos efetivamente relacionados com o tema 
da pesquisa. 

No Gráfico 1 é possível analisar as patentes depositadas por ano.

Gráfico 1 – Patentes depositadas por ano

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI e ESPACENET (2019)

No Gráfico 1 foi analisada a evolução tecnológica no tempo relacionada ao depósito de 
patentes de conciliação e resolução de litígios, tendo ocorrido entre os anos de 1999 a 2019.
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Segundo o gráfico, o ano de 2002 apresenta o maior número de depósitos, com 5 (cinco) 
patentes depositadas. 

É possível observar que nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2010 houve uma 
diminuição e estabilização do número de depósitos, com registro de apenas 1 (um) depósito. 

Em 2013 também houve uma quantidade considerável de depósitos, apresentando 4 
(quatro) depósitos de patentes. E no ano seguinte (2014) houve uma baixa no número, pois 
somente foi depositada 1 (uma) patente; e nos anos seguintes (2016 e 2017) o número se 
mantém, com 2 (dois) depósitos.

Atualmente, verifica-se que o mercado apresenta pouco interesse pelo tema, tendo em vista 
que em 2018 e 2019 constam apenas 1 (um) depósito.

Gráfico 2 – Patentes depositadas por país

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI e ESPACENET (2019)

O Gráfico 2 mostra as patentes depositadas por país, sendo Estados Unidos o país que mais 
depositou patentes relacionados à conciliação e resolução de litígios, totalizando 19 (dezenove) 
de um total de 26 (vinte e seis). Logo atrás vêm o Brasil e a China com 3 (três) patentes depo-
sitadas e em seguida a República da Coreia com apenas 2 (duas) patentes.

Vale mencionar que os Estados Unidos têm cultura sedimentada na utilização de acordos 
para resolução de litígio, com vasta experiência na utilização de mecanismos alternativos de 
solução de conflitos, denominados de Alternative Dispute Resolutions (ADR), inclusive no âmbito 
criminal. (SALES; DE SOUSA, 2014). Sendo assim, isso explica o destaque e interesse deste 
país pelo tema.
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Gráfico 3 – Quantidade de patentes por depositante

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI e ESPACENET (2019)

Em relação aos principais depositantes, verifica-se que a empresa Clicknsettle lidera com 
três patentes depositadas.

Gráfico 4 – Patentes por inventor

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI e ESPACENET (2019)

Os principais inventores, conforme se denota do gráfico, são de nacionalidade norte-ameri-
cana. Destacam-se Israel Roy et al. e Collins Eric et al., que possuem duas patentes. Os demais 
possuem apenas uma patente depositada. 
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Gráfico 5 – Patentes por pessoas física e jurídica

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI e ESPACENET (2019)

O Gráfico 5 foi elaborado com o objetivo de saber a quantidade de pessoas físicas e jurí-
dicas que são depositantes. 

O Gráfico mostra que a maioria dos depositantes são pessoas jurídicas, representando 62%, 
enquanto que as pessoas físicas representam o percentual de 38%. Isso significa que as pessoas 
jurídicas têm mais interesse pelo tema.

4 Considerações Finais 

Por meio dos estudos de patentes de conciliação e resolução de litígios, verificou-se que a 
evolução no tempo ocorreu de 1999 a 2019, com destaque para 2002 e 2013, os quais foram 
os que mais houveram interesse pelo tema. 

Em relação ao país que mais realizou depósito destaca-se os Estados Unidos, com 19 (de-
zenove) de um total de 26 (vinte e seis).

Vale mencionar que o tema desperta mais interesse em pessoas jurídicas, conforme aponta 
o Gráfico 5.

No Brasil foram encontrados apenas quatro registros de patentes, o primeiro relacionado 
à conciliação de transações financeiras, o segundo a transações comerciais, o terceiro à reso-
lução de disputa não judicial e o quarto relacionado à resolução de disputa para resolver uma 
reivindicação entre as partes adversas.

Contudo, nota-se que em uma simples busca pela internet é possível verificar diversos 
Tribunais disponibilizando o aplicativo que permite essa negociação direta entre as partes para 
firmarem acordos para resolução consensual de seus conflitos, a exemplo do TRT5/BA, TJ/RJ, 
TRT/15, TRT/20, contudo não foram objeto de proteção patentária.
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