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RESUMO
A Lei nº 13.243/2016 regulamentou novas competências aos Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs), concedendo privilégios legais e criando um ambiente mais
favorável à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nas universidades, os NITs têm
como objetivo principal promover a inovação preservando a propriedade intelectual.
Sendo assim, os NITs asseguram serviços e oferecem atendimento para tratar
assuntos relacionados à política de proteção e desenvolvimento de novas tecnologias
no ambiente acadêmico, incluindo a responsabilidade no processo de pedido de
proteção e acompanhamento das criações, estudos prospectivos e processos de
transferência das tecnologias, o que demanda esforço e tratamento de elevado
número de informações. Nesse sentido, objetivou-se o desenvolvimento do SGPI PRO
– Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual Profissional, com a finalidade
de promover maior celeridade, confiabilidade, segurança e eficiência aos trâmites
internos dos NITs. Para isto, utilizou-se a linguagem PHP para os pedidos, lógica da
aplicação e acesso ao banco de dados MySQL, e as linguagens HTML/CSS e
Javascript para interface gráfica. O Sistema foi validado por gestores dos NITs do IF
SERTÃO-PE, da Univasf e da UnB. Como resultado, foram gerados os produtos: o
SGPI PRO, com resultados promissores quanto às suas funcionalidades e
usabilidade; pedido de depósito do registro junto ao órgão competente - INPI; manual
de uso do sistema; desenvolvimento da identidade visual do sistema e pedido de
registro da marca junto ao INPI; manual da marca; submissão de artigo de prospecção
em revista científica e aceite de capítulo de livro com apresentação no III Workshop
de Gestão da Inovação FORTEC.
Palavras-chave: Gestão, Propriedade Intelectual, Inovação, Registro de software.
.

BRITO, C. V. S. P. DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND ANALYSIS OF THE
“SGPI PRO” SYSTEM IN INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT AT
UNIVASF NIT. Professional Master in Intellectual Property and Technology Transfer
for Innovation - PROFNIT. Federal University of the São Francisco Valley, 2020 .

ABSTRACT

Law No. 13,243 / 2016 regulated new skills for the Technological Innovation Centers
(NITs), granting legal privileges and creating a more favorable environment for
research, development and innovation. In universities, NITs have as main objective to
promote innovation while preserving intellectual property. Therefore, NITs provide
services and offer assistance to address issues related to the policy of protection and
development of new technologies in the academic environment, including
responsibility for the process of requesting protection and monitoring of creations,
prospective studies and technology transfer processes, which demands effort and
treatment of a large number of information. In this sense, the objective was to develop
the SGPI PRO - Professional Intellectual Property Management System, with the
purpose of promoting greater speed, reliability, security and efficiency to the internal
procedures of the NITs. For this, the PHP language was used for requests, application
logic and access to the MySQL database, and the languages HTML / CSS and
Javascript for the graphical interface. The System was validated by managers of the
IF SERTÃO-PE, Univasf and UnB NITs. As a result, some products were generated:
the SGPI PRO, with promising results in terms of functionality and usability; application
for deposit of registration with the competent body - INPI; system usage manual;
development of the visual identity of the system and application for registration of the
brand with the INPI; brand manual; submission of a prospecting article in a scientific
magazine and acceptance of a book chapter with presentation at the III FORTEC
Innovation Management Workshop.

Keywords: Management, Intellectual Property, Innovation, Software registration.
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1. INTRODUÇÃO
As Instituições de Ensino e Pesquisa constituem Instituições de Ciência e
Tecnologia (ICTs) públicas que tem por finalidade o ensino, a pesquisa e a extensão,
sendo organizadas para a formação de profissionais que atuarão, profissionalmente,
na sociedade (RODRIGUES, 2006).
A Lei de Inovação nº 10.973/2004 trata-se de um marco para inovação no Brasil
no que concerne aos incentivos à inovação científica e tecnológica no ambiente
produtivo e dá outras providencias, entre elas, a criação dos Núcleos de Inovação
Tecnológica – NITs (BRASIL, 2004), responsáveis pela gestão da propriedade
intelectual das instituições. Posteriormente, foi promulgada a Lei nº 13.243/2016,
conhecida como o novo marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que
regulamentou novas competências aos NITs, concedendo privilégios legais e criando
um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas
universidades, nos institutos e nas empresas (BRASIL, 2016).
Conforme as leis supracitadas, os NITs têm como finalidade essencial
promover a política institucional de inovação, garantindo e promovendo o
gerenciamento propriedade intelectual. As universidades, utilizam os NITs para
assegurar serviços e oferecer atendimento para tratar assuntos relacionados à política
de acesso às tecnologias desenvolvidas no ambiente acadêmico.
Na Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, o NIT foi
regulamentado pela Resolução CONUNI nº 20/2014 e integra a Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPPGI), oferecendo à comunidade o
atendimento a assuntos relacionados à propriedade intelectual (PI) e as tecnologias
desenvolvidas no âmbito da Universidade, além de conceder orientações acerca da
de assuntos relativos à proteção da PI (CONUNI, 2014). É responsável, entre as
competências descritas no novo marco, pelo monitoramento da proteção das criações
e a transferência de tecnologias por meio de licenciamento.
Em 30 de novembro de 2018, através da Resolução CONUNI nº 11/2018 foi
estabelecida a política de inovação do NIT/Univasf, que regulamenta a Política
Institucional de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia, Inovação e
Incentivos à Pesquisa Científica e Tecnológica da Univasf e dá outras providências
(CONUNI, 2018).
Nessa conjuntura, ressalta-se-se que organizar e gerenciar informações de
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maneira controlada é algo bastante complicado de ser efetuada manualmente (SILVA,
2018). Assim sendo, a equipe do NIT tem dificuldade para validar os trabalhos
realizados de uma maneira ágil e eficiente. Surge então a necessidade do
desenvolvimento de sistema ou sistemas para organizar as informações e os
processos, de forma a facilitar tanto o gerenciamento de dados, quanto a proteção das
informações geradas internamente.
Os NITs também são responsáveis por orientar os inventores/autores,
auxiliando na elaboração dos documentos para depósito de patentes e para registros
de software e de marca, entre outras demandas. Na Univasf, o processo requer além
do envio de informações por meio eletrônico, também emissão de ofícios, termos de
referência para obtenção de empenhos para pagamentos, relatórios, etc.
Considerando todas as competências do NIT descritas por Lei, o aumento das
demandas administrativas do NIT/Univasf e com a equipe reduzida no caso particular
do NIT na Univasf, surgiu a necessidade da criação de um sistema para automatizar
as atividades do setor.
Com o propósito de contribuir com a otimização dos procedimentos e reduzir
os desafios enfrentados pelos NITs na efetiva realização de suas competências, foi
proposto o desenvolvimento de um Sistema para o Gerenciamento de Propriedade
Intelectual Profissional – SGPI PRO elaborado nesse estudo com a finalidade de
promover maior celeridade e confiabilidade aos trâmites internos dos NITs, conforme
os padrões de uma boa gestão, como também proporcionar mais segurança e
eficiência. Destaca-se que o referido sistema é derivado do SGPI, contendo
funcionalidades relevantes e complementares, de modo que trata-se de uma inovação
incremental
O estudo prospectivo contido no Capítulo 6, contém a busca de anterioridade
acerca dos desenvolvimentos, de modo que o desenvolvimento foi direcionado ao
atendimento de demandas adicionais, ainda não solucionadas a partir dos sistemas
já existentes, tanto na literatura científica, softwares livres ou em bases de Registro
de Programas de Computador (RPCs) e patentes.
Assim, o SGPI PRO é um programa de computador (PC) que foi desenvolvido
com objetivo de automatizar os processos de controle e gestão da inovação nos
núcleos de inovação das universidades federais, otimizando o trabalho da equipe
técnica, com foco na sua usabilidade, recursos para pesquisa na Revista de
Propriedade Intelectual (RPI), com vistas à celeridade da pesquisa, bem como servir
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de auxílio na obtenção de documentos específicos para demandas do setor, vitrine
tecnológica dos pedidos de patentes e agenda para controle dos compromissos e
outras providências.
Destaca-se a relevância para o NIT Univasf, devido ao aumento do quantitativo
de produtos da PI, o SGPI PRO permite acessar a Revista de Propriedade Industrial
– RPI e a partir da escolha de palavras chave para pesquisa, obter as notificações
direcionadas à ICT cadastrada, no caso específico, a Universidade Federal do Vale
do São Francisco e, em seguida, possibilita o envio de informações para o e-mail dos
inventores/autores.
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1.1. Objetivos
Objetivo Geral:
Desenvolver o Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual, nomeado SGPI
PRO.
Objetivos Específicos:
1. Prospectar sistemas de gestão da Inovação.
2. Avaliar o impacto laboral com a implementação do sistema para a equipe
responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da Univasf;
3. Registrar o sistema SGPI PRO junto ao INPI;
4. Elaborar manual do sistema;
5. Elaborar a marca, registrar junto ao INPI, bem como elaborar o manual de
identidade visual da marca;
6. Avaliar o índice de satisfação e confiabilidade pelos usuários do sistema.

1.2. Justificativa
O Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (13.243/2016) é
conceituado como o começo de uma nova etapa para a pesquisa e inovação
tecnológica no Brasil, tendo como um dos princípios mais importantes o
desenvolvimento e transferência do conhecimento inovador à sociedade (BRASIL,
2016). As modificações promovidas pelo Novo Marco Legal afetaram a política de
inovação dos NITs, demandando a elaboração de resoluções internas, bem como
ambientes de trabalho mais seguros.
A criação dos NITs nas instituições está aumentando a cada dia (FORMICT
2012 /ano-base 2011), com isso, percebe-se que fazer a gestão e o acompanhamento
das atividades de inovação de forma manual está muito difícil. Nos NITs são
desenvolvidas atividades complexas relacionadas à propriedade intelectual, que
exigem sigilo e segurança.
A utilização de ferramentas tecnológicas é fundamental para gerenciar rotinas
administrativas e organizacionais, sendo importante para controlar e administrar
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melhor as rotinas de trabalho. As empresas passaram a utilizar sistemas que ajudam
desde simples tarefas até as mais complexas como: estoques, logística, distribuição,
financeiro, relacionamento com o cliente, entre outros.
Os benefícios de migrar do gerenciamento manual para o gerenciamento
automatizado são bem vantajosos, dessa forma, implantando-se esse sistema na
Univasf existirá a possibilidade de desenvolver as atividades de maneira célere e
eficaz. O controle e monitoramento dos resultados ocorrerão em tempo real. O
gerenciamento das informações se tornarão mais simples, seguro e confiável,
diminuindo a margem de erro.

1.3. Metodologia
A metodologia tem o caráter experimental, visto que um protótipo foi
desenvolvido a fim de proporcionar vantagens de se automatizar o processo de gestão
dos NITs. Como estudo inicial foi realizado o levantamento e análise das demandas à
partir, ou seja, das atividades desenvolvidas no cotidiano dos NITs. Para este fim,
ocorreram reuniões para identificação dos gargalos durante a rotina no Núcleo de
Inovação Tecológica da Univasf.
Em seguida, foi realizada a etapa da análise científica por meio de buscas por
artigos científicos relacionados ao tema gerenciamento da propriedade intelectual. Os
bancos

de

dados

eletrônicos

pesquisados

foram:

Periódicos

Capes

(http://www.periodicos.capes.gov.br), Scielo (https://www.scielo.org) e o Science
Direct

(https://www.sciencedirect.com),

com

estratégia

de

busca

avançada

considerando os campos: “título”, “resumo” e “palavras-chave”.
Durante o estudo também foi realizada a busca referente aos programas de
computador para gerenciamento de propriedade intelectual na base de dados do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2020), utilizando como palavraschaves os descritores: (propriedade intelectual), (gerenciamento da propriedade
intelectual), (gestão da propriedade intelectual), (gestão de NIT), contendo (qualquer
uma das palavras) no campo (título), a fim de conhecer o cenário brasileiro dos
registros de softwares, o estudo compreendeu o intervalo de 2000 a 2020
Adicionalmente, para a prospecção tecnológica internacional, foram analisados
os bancos de registro de patentes disponíveis no software ©Questel Orbit (2020)
(ORBIT, 2020), as palavras-chave utilizadas foram: (intellectual property), (intellectual
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property or propriedade intelectual) e (management and intellectual property). Para
melhor apuração dos resultados, foram utilizadas durante a coleta de dados os
operadores booleanos “and” e “or”. A metodologia completa desse estudo prospectivo
está apresentado no Capítulo 6.
De forma adicional e com o objetivo de garantir exclusividade e agregar valor
ao sistema, foi elaborada a identidade visual do sistema. O processo de escolha dos
elementos que constituem a marca, dividiu-se em duas etapas: a primeira direcionada
ao desenho das letras iniciais de cada palavra e a segunda a definição dos elementos
como tipografia, cores e formas.
Para desenvolvimento do SGPI PRO, foram utilizadas tecnologias livres e
amplamente difundidas na academia e indústria de software, divididas em lado do
cliente, lado do servidor e banco de dados.
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2. PRODUTO 1 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL PROFISSIONAL – SGPI PRO E REGISTRO DO
SISTEMA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
INPI

2.1 Apresentação
O SGPI PRO é um programa de computador que foi desenvolvido com objetivo
de automatizar os processos de controle e gestão da inovação nos núcleos de
inovação das universidades federais, otimizando o trabalho da equipe técnica.
Com o levantamento e análise das demandas e atividades desenvolvidas no
cotidiano do NIT/Univasf, foram idealizadas ferramentas para automatizar os
processos. A ideia foi a criação de um sistema para inovação incremental, elencado
por vários ciclos curtos, onde as funcionalidades são introduzidas, feedbacks colhidos
e requisitos revisados. Assim o SGPI PRO é uma versão derivada do programa
Sistema de Gerenciamento de Propriedade

Intelectual - SGPI com algumas

funcionalidades complementares e de grande relevância para gestão dos NITs,
principalmente nos institutos e universidades federais.
Nesse contexto, o objetivo do processo de desenvolvimento incremental é que
o aperfeiçoamento do produto ocorra por etapas, até que o resultado pretendido seja
alcançado, (LARMANE; BASILI 2003). É possível que novas funções sejam inseridas
no sistema ao longo do período de construção. Como vantagens, podemos citar: fluxo
dos requisitos que são mostrados em pequenas partes funcionais; constatação exata
de erros e falhas durante a criação do sistema; possibilidade de aperfeiçoar a
ferramenta continuamente, entre outras.
Ressalta-se a relevância da busca de anterioridade referente aos programas
de computador, bem como de patentes para identificação de tecnologias e tendências
de mercado. Foram encontrados dois programas comerciais o Nitdesk e o Apol que
fazem gestão de atividades dos NITs, porém após análise foi possível verificar que o
SGPI PRO terá funções diferenciadas dos demais, tais como: a geração de
documentos necessários para aprovação de processos e empenhos para pagamentos
de taxas do INPl, pagamentos de anuidades de associações de inovação, vitrine
tecnológica dos pedidos de patentes, cadastro e acompanhamento interno de pedidos
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de registro de patentes, gera diversos relatórios financeiros e administrativos,
incluindo gráficos, distribuição de PI por lotação e outros.
Neste estudo, o levantamento dos requisitos foram elicitados através de análise
local, bem como de reuniões com os coordenadores e diretoria do NIT para identificar
os serviços desenvolvidos no setor. Foi gerado o Diagrama de Casos de Uso (Figura
1), que após aprovado, serviu de base para a implementação do sistema.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso

LOGIN

REGISTRAR/
TRATAR
DADOS

GERAR/
ATUALIZAR
DOCUMENTOS

SERVIDOR DO NIT
Fonte: Elaborada pela autora

O sistema tem como finalidade automatizar os processos de controle e gestão
dos NITs. Um dos requisitos levantados foi a usabilidade do sistema, ou seja, o
sistema desenvolvido será utilizado inicialmente para gerir o NIT da Univasf, porém,
deverá permitir o uso na gestão de qualquer NIT das universidades federais.
O caso de uso “REGISTRAR/TRATAR DADOS” (Figura 1) é o início do Fluxo
de Processos, sendo assim, à medida que as informações são inseridas no sistema
pelo responsável, permitindo tratamento dos dados e gerando vários documentos,
como também relatórios financeiros e administrativos. A estruturação do sistema foi
definida levando em consideração o levantamento dos requisitos, características do
servidor da Univasf, onde a aplicação será armazenada.

2.2. Metodologia
2.2.1. Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Propriedade
Intelectual Profissional – SGPI PRO

O SGPI PRO foi desenvolvido utilizando tecnologias livres e amplamente
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difundidas na academia e indústria de software, divididas em lado do cliente, lado do
servidor e banco de dados.
No lado do cliente, que representa a interface e as interações que o usuário
efetua com a ferramenta, foi utilizada a linguagem HTML/CSS para desenho e
interface das ferramentas e Javascript para tratar pedidos e ações. Do lado do servidor
foi utilizada a linguagem PHP prata tratamento dos pedidos, lógica da aplicação e
acesso ao banco de dados MySQL.
A a linguagem HTML / CSS empregada na composição da interface gráfica do
sistema, como menus, textos, links, botões, imagens e todos os recursos visuais,
embora visualmente atrativa, a interface isolada não é capaz de produzir ações
dinâmicas, como animações de avatares, respostas ao clique de botões, validação de
dados fornecidos pelos usuários ou ações mais complexas. Para contornar essa
limitação e tratar as ações dentro da ferramenta utiliza-se a linguagem Javascript. Em
conjunto, HTML e Javascript são chamados de lado cliente da aplicação (Client Side)
e conseguem desempenhar com excelência a parte de interatividade com o usuário
final, entretanto, não são capazes de armazenar dados de forma permanente,
necessitando para isso do uso de um banco de dados e uma linguagem que consiga
enviar comandos e receber respostas deste banco. Para suprir essa necessidade,
a linguagem Javascript é capaz de enviar requisições ao servidor.
As requisições, ou pedidos, que chegam ao servidor são tratados pela
linguagem PHP, que é capaz de estabelecer comunicação com o banco de dados
MySQL e criar comandos de inserção, atualização, exclusão ou consultas de registros,
formando o lado do servidor do sistema (Server side).
Para desenvolvimento da aplicação foram utilizados editores de texto simples
sem uso frameworks ou bibliotecas de terceiros (third party libraries). Todo o
desenvolvimento foi efetuado por um profissional com experiência e formação
acadêmica na área, utilizando um servidor externo com distribuição Línux
(Recomendação: CentOS 7.6), Apache 2+, banco de dados Mysql 5.7+, PHP 7.2+,
servidor de Email, 256 MB de RAM , 2 Gb de espaço livre e um núcleo de
processamento de 2.20GHz. Posteriormente será instalado em servidor da Reitoria da
Univasf, campus centro Petrolina/PE.
O desenvolvimento do sistema seguiu a metodologia MVC (Model View
Control), amplamente difundida na indústria para tornar o sistema fácil de manter e
atualizar. Foram efetuados testes de uso com usuários reais e testes de fronteira via
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sistema para validação do mesmo.

2.2.2. Validação Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual
Profissional – SGPI PRO

Para validar a ferramenta foram efetuados testes com usuários reais e testes
de fronteira via sistema para avaliação do mesmo. O grupo de usuários foi integrado
por 04 (quatro) participantes, sendo eles: gestores dos NITs da Univasf e do IFSERTÃO-PE, por professora da Universidade de Brasília – UnB e por um analista de
sistemas da Univasf aluno do PROFNIT, ponto focal de Juazeiro-BA.
Em seguida, para verificação do nível de usabilidade do sistema foi elaborado
um formulário de avaliação online por meio do Google Forms (GOOGLE, 2020).
Ademais, a ferramenta do Google oferece a apresentação dos dados em tabela do
Excel, permitindo obtenção de representações gráficas que facilitam a análise dos
resultados.
O formulário foi elaborado contendo 08 (oito) perguntas fechadas referentes à
facilidade e rapidez no acesso ao sistema, interface, compreensão e utilidade das
funcionalidades, satisfação, complementado com 03 (três) perguntas abertas relativas
à otimização das demandas, recomendações e melhorias na usabilidade, para
respostas facultativas, onde os respondentes escreveram suas considerações, dando
um retorno de sua experiência ao utilizar o sistema. Os quesitos são:
01- Quão rápido foi o acesso ao nosso sistema?
02- Quão fácil foi efetuar o cadastro do nosso sistema?
03- Quão amigável é a interface do nosso sistema?
04- Quão fácil foi compreender as funcionalidades do nosso sistema?
05- Quanto à realização das funções que se propõe a fazer, quão bem-sucedido
é o nosso sistema?
06- Quanto à utilidade das funcionalidades para o gerenciamento das
atividades administrativas dos NITs, como podem ser classificadas?
07- De forma geral, quão satisfeito ou insatisfeito está com o nosso sistema?
08- Qual é a probabilidade de recomendar o nosso sistema para outras ICTs
e/ou órgãos públicos?
09- Do seu ponto de vista, como esse sistema colaborará na otimização das
demandas dos NITs?
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10- Quais são suas recomendações para aprimorarmos o sistema?
11- Quais são suas sugestões para melhoria da usabilidade do sistema?
Posteriormente, foi enviado um convite ao grupo dos usuários, através de email, contendo uma pequena apresentação do SGPI PRO, junto com o link de acesso.
Após o uso do SGPI PRO, os participantes receberam e-mail com link para
preenchimento do formulário de avaliação do Google Forms.
A análise dos dados foi feita a partir do recebimento das respostas, em seguida
as informações foram exportadas para planilha Microsoft Excel (MS Excel) onde foram
gerados gráficos com os resultados.

2.3. Funcionalidades do Sistema SGPI PRO
O acesso inicial ao SGPI PRO é através do Cadastro de Usuários, permitindo
o cadastro, edição e exclusão de informações pessoais de servidores, terceirizados
ou estagiários que desenvolvem atividades nos NITs. Na Figura 2, pode ser observada
a tela inicial da exibição do sistema, onde o usuário fará o cadastro ou login. Nesta
tela, a identidade visual do sistema é levada ao conhecimento do usuário.

Figura 2. Tela inicial para acesso ao sistema com teclas de login ou cadastro do usuário.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.
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Após o preenchimento dos dados, o usuário recebe a confirmação do cadastro
por e-mail, com informações sobre o login e a senha definidas durante o
cadastramento (Figura 3).
Com a finalidade de utilizar um padrão no sistema, tanto as telas como o código
fonte foram criados de forma semelhante uns aos outros, para que, no caso de futuras
manutenções ou derivações, essas sejam realizadas de forma mais ágil e consistente.
Figura 3. Tela de confirmação de cadastro no e-mail dos usuários.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.

Ao efetuar o login no sistema, o usuário terá acesso ao menu principal (Figura
4). Nele estão listadas as principais funcionalidades do sistema. É recomendado que
sempre que não estiver em utilização o usuário clique em sair do sistema para
encerrar a sessão presente.
No menu principal (Figura 4), o usuário entra em contato com as principais
funcionalidades do sistema. O SGPI PRO possui 6 funções principais:
1. Informações acerca das notificações a partir do INPI por meio de pesquisa
de palavras chave na Revista de Propriedade Industrial – RPI, automaticamente
baixada pelo sistema e envio de e-mails com as notificações para o administrador do
NIT e autores/inventores;
2. Cadastro e acompanhamento da avaliação Interna de Propriedade Industrial;
3. Cadastro de reuniões e eventos;
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4. Vitrine Tecnológica das tecnologias da ICT;
5. Geração de relatórios técnicos e administrativos e
6. Elaboração automática de documentos: Ofícios para pagamento de taxas
INPI e Termos de Referência.
Figura 4. Tela de entrada do menu principal do SGPI PRO.

Fonte: extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.

2.3.1. Informações acerca das notificações a partir do INPI por meio de pesquisa
de palavras chave na Revista de Propriedade Industrial – RPI e envio de e-mails;

O sistema permite obter informações acerca das notificações a partir do INPI por
meio de pesquisa de palavras chave na Revista de Propriedade Industrial – RPI,
automaticamente baixada pelo sistema (Figura 5 e 6) e fazer o envio de e-mails com
as notificações para o administrador do NIT e autores/inventores (Figura 7).
É na RPI onde todas as decisões do INPI, referente aos registros de pedidos, são
publicadas para que todos tenham acesso. Essa disponibilização é realizada através
de publicação das decisões. A disponibilização acontece semanalmente, mais
precisamente, todas as terças- feiras
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Figura 5 - Tela de acompanhamento da revista RPI.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI PRO.

Figura 6. Tela de acompanhamento da revista RPI.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.
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Figura 7 - Tela de envio de e-mails.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.

2.3.2. Cadastro e acompanhamento da avaliação Interna de Propriedade
Industrial
No SGPI PRO é possível cadastrar e fazer o devido acompanhamento das etapas
de todo o processo interno de avaliação da PI para análise da viabilidade de sua
proteção. Nesse sentido, o SGPI PRO confere maior praticidade, celeridade,
segurança e confiabilidade ao depósito de patente e registro de software, permitindo
mais adequado monitoramento do cumprimento dos prazos previstos em cada etapa
do referido processo. (Figura 8).
Figura 8 - Tela de controle e acompanhamento do processo interno de PI.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.
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2.3.3. Cadastro de reuniões e eventos;
Quanto ao cadastro de reuniões e eventos, o agendamento é bastante útil para o
usuário, que registra e controla seus compromissos em relação aqueles de todo setor,
eliminando problemas com sobreposição de agendamentos. O sistema viabiliza o
cadastro de reuniões, eventos e providências. Assim, com o preenchimento dos dados
(Figura 9 e 10), é possível otimizar a organização da rotina e evitar perdas de prazos.
Figura 9 - Tela do sistema onde o usuário cadastra reuniões, eventos e agendar prazos.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.

Figura 10 - Tela do sistema onde o usuário visualiza o cadastro das reuniões, eventos e prazos.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.

32

2.3.4. Vitrine Tecnológica das tecnologias da ICT
Quanto à Vitrine das Tecnologias da Univasf, o sistema possibilita o cadastro das
produções intelectuais desenvolvidas e devidamente protegidas na ICT, tais como as
patentes, marcas e programas de computador. Essas inovações estarão descritas em
um modelo estruturado com a proposição dos espaços, formatos e conteúdos
adaptados para facilitar no processo de transferência e licenciamento das tecnologias.
Além disso, conforme pode ser visualizado na Figura 11, além das informações
descritas para a PI, é possível inserir imagem da tecnologia (Figura 12).
Figura 11 - Tela do sistema onde o usuário faz o cadastro e controle das tecnologias da Univasf.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.

Figura 12 - Tela do sistema com imagem de tecnologias na vitrine.
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Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.

2.3.5. Geração de relatórios técnicos e administrativos
Diante da necessidade de envio de relatórios técnicos solicitados anualmente,
destaca-se a importância da geração automática de relatórios. O sistema viabiliza
emissão desses relatórios que permitirão analisar e ajudar na otimização dos
resultados da propriedade intelectual da Univasf (Figura 13).
Figura 13 - Tela de acompanhamento e geração dos relatórios.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

2.3.6. Elaboração automática de documentos: Ofícios para pagamento de taxas
INPI e Termos de Referência.

No dia a dia do processo de gestão da inovação nas Universidades Federais,
faz-se necessária a elaboração de diversos documentos, tais como ofícios e Termos
de Referência, requisitos para solicitação de pagamentos das GRUs geradas a partir
do sítio do INPI. Nesse sentido, verificando os aspectos que constituem padrão em
todos os documentos, o SGPI PRO gera automaticamente os referidos documentos
(Figura 14) apenas pelo preenchimento de pequeno número de campos, diretamente,
na tela do sistema.
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Figura 14 - Tela do sistema onde o usuário elabora documentos em modelos específicos
previamente cadastrados.

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO.

2.4.

Validação

Sistema

de

Gerenciamento

de

Propriedade

Intelectual

Profissional – SGPI PRO
Conforme Raymundo (2009), a validação é o método de verificar a exatidão de
determinado teste, para que uma ferramenta a ser validada possua credibilidade e
dessa forma diminua a possibilidade de abstração. Assim, procedeu-se a análise da
usabilidade e aceitação do SGPI PRO para ratificação e ajustes da tecnologia diante
das demandas dos usuários.
O SGPI PRO teve uma avaliação muito positiva, os conceitos ficaram entre
“muito” e “extremamente” nas questões sobre rapidez, facilidade no acesso, interface,
funcionalidade, utilidade, satisfação e indicação do sistema. Para o quesito realização
das funções que o sistema se propõe a fazer, houve um conceito de “bem-sucedido”
(Figura 15 e 16). As referidas figuras contêm as respostas aos quesitos 1 a 8.
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Figura 15 - Tela do resultado das respostas dos avaliadores do SGPI PRO – perguntas 1,2,3 e 4.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
Figura 16 - Tela do resultado das respostas dos avaliadores do SGPI PRO – perguntas 5, 6, 7 e 8.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Posteriormente foram analisadas as 03 (três) perguntas abertas relativas à
otimização das demandas, recomendações e melhorias na usabilidade, as quais eram
respostas facultativas, onde os respondentes escreveram suas considerações, dando
um retorno de sua experiência ao utilizar o sistema (Figura 17).
Figura 17 - Tela do resultado das respostas abertas dos avaliadores do SGPI PRO – referentes às
perguntas 9, 10 e 11.

Fonte: Elaborada pela autora (2020)

Referente à colaboração do sistema na otimização das demandas dos NITs
(Figura 17), ressaltam-se os seguintes ganhos: evitar a perda de prazos nos
pagamentos de anuidades e proporcionar maior eficiência e produtividade nas
operações e atividades desempenhadas pelo NIT.
Como recomendações para melhoramento do sistema (Figura 14), destaca-se
a possibilidade de geração de gráficos e disponibilização do módulo “vitrine
tecnológica” para a sociedade em geral. Nesses apontamentos, o SGPI PRO
disponibiliza dados no formato de planilha eletrônica, a partir da qual podem ser
construídos os gráficos, ao passo que quanto a disponibilização da vitrine tecnológica
para a comunidade, o referido sistema não permite acesse de usuários externos, mas
permite ao usuário cadastrado copiar as informações para seu compartilhamento em
outros ambientes, tal como o site oficial dos NITs.
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Por fim, quanto às sugestões para melhoria na usabilidade do sistema, merece
destaque, com planejamento de análise e possível ajuste para inclusão de um menu
principal do sistema (menu lateral esquerdo), que poderia exibir os links agrupados
por funcionalidades.
2.5. Registro do SGPI PRO junto ao INPI

O registro de Programa de Computador é protegido pela lei do direito autoral,
garantindo a exclusividade na produção, uso e comercialização. O registro de
programa de computador é válido por 50 anos a partir do ano seguinte à criação. O
sigilo é mantido por 10 anos e este é prorrogado se solici-tado pelo titular (INPI, 2019).
Vale ressaltar que o registro de programa de computador é optativo, porém é
importante salientar que o certificado emitido pelo INPI garante os direitos patrimoniais
sobre a propriedade intelectual, como também é a maneira de garantir segurança
jurídica necessária do sistema (INPI, 2019).
Em consonância com a Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da
propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no País
(BRASIL, 1998), foi formalizado o pedido de depósito do registro do sistema SGPI
PRO junto ao órgão competente, INPI, através do Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT) da Univasf, conforme protocolo apresentado na Figura 18. O pedido de registro
seguiu todos os procedimentos indicados pelo Manual do Usuário e-software (INPI,
2019), como também do NIT/Univasf.
Figura 18 – Número do Processo de solicitação do Registro de RPC no NIT/Univasf.

Fonte: Extraído do Sistema SIPAC, referente protocolo do registro do processo.
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3. PRODUTO 2 – DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DE USO DO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PROFISSIONAL – SGPI
PRO

3.1. Apresentação

As inovações organizacionais são de extrema importância visto que, aprimoram
a eficiência do serviço nas práticas da empresa. Consequentemente, com a
implantação de produtos ou processos tecnologicamente novos ou aprimorados,
haverá melhoria na organização do local de trabalho, como também nas relações
externas (OCDE, 2006).
O Manual de uso do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual
Profissional – SGPI PRO foi elaborado com a finalidade de auxiliar os gestores dos
Núcleos de Inovação Tecnológica no uso das funcionalidades do sistema.
A elaboração desse manual foi efetuada de forma prática, padronizada e bem
ilustrativa, de maneira que possa ser facilmente utilizado. O SGPI PRO é um programa
de computador (PC) que foi desenvolvido com objetivo de automatizar os processos
de controle e gestão da inovação nos núcleos de inovação das universidades federais,
otimizando o trabalho da equipe técnica.
A utilização do sistema é fundamental para gerenciar rotinas administrativas e
organizacionais dos NITs, sendo importante para controlar e administrar melhor as
rotinas de trabalho. Dessa forma, a elaboração desse manual propicia a conquista de
boas práticas na gestão da PI, como também com inovação no ambiente
organizacional.

3.2. Metodologia
De acordo com Araújo (2006), o manual é uma ferramenta utilizada para
normatizar e padronizar os processos, constituindo-se um mecanismo que facilita a
organização de informações de maneira sistemática. O manual do usuário é o meio
para o acesso de informações tecnológicas relacionadas a novos produtos e serviços
de sistema.
Para atender os objetivos propostos, a construção desse manual ocorreu em
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duas etapas distinta, abrangendo o conteúdo completo do SGPI PRO. Na primeira
etapa foram descritos os passos para acessar o sistema, as informações quanto ao
primeiro acesso; cadastro de usuários, login; apresentação das telas; informações
necessárias para realizar as operações, descrição de todas as funcionalidade e
explicação do uso de cada uma delas.
Na segunda etapa, foram capturadas várias telas do SGPI PRO, contribuindo
para uma visão mais clara, ilustrativa e detalhada de todas as funcionalidade
existentes no sistema.
O manual de uso do SPPI-PRO foi elaborado com o objetivo de viabilizar o
suporte técnico básico aos usuários sobre a utilização do sistema, conforme
demonstrado a seguir:

3.3. Referências
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4. PRODUTO 3 – DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL DO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PROFISSIONAL – SGPI
PRO E REGISTRO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL – INPI

4.1. Apresentação
Marca é um conjunto de componentes gráficos visíveis, desenvolvido com o
objetivo de caracterizar produtos ou serviços. A identificação do sinal pode ser
apresentada através de nomes, figuras ou formas tridimensionais. A criação é
fundamentada em criatividade, pesquisas, estudo de cores, tipografias e formas
(INPI, 2020).
Segundo Strunck (2001), a elaboração da identidade visual é imprescindível, é
a maneira que a pessoa física ou jurídica obtém o direito exclusivo de sua marca com
o propósito de diferenciar seu produto ou serviço quanto a outros concorrentes.
De acordo com a legislação brasileira, uma marca registrada possibilita várias
vantagens, como por exemplo: são valorosas para comercialização, viabilizam a
identificação de produtos ou serviços semelhante, podem ser um ativo comercial de
valor, podem ser úteis para aquisição de financiamentos, entre outros (INPI, 2020).
De forma adicional e com o objetivo de garantir exclusividade e agregar valor
ao sistema, foi elaborada a identidade visual do sistema SGPI PRO (Figura 19).
Figura 19 - Versão final da identidade visual do Sistema de Gerenciamento de Propriedade
Intelectual Profissional – SGPI PRO.

Fonte: Extraído do Manual da marca do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual –
SGPI-PRO.
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Como elementos distintivos, visualmente perceptíveis no SGPI PRO, destacase: na letra “S” – as curvas da letra representam o Rio São Francisco, parte da história
da cidade e entorno da titular do sistema; “G” – representa a globalização das ideias
e sua rápida disseminação na atualidade, o que ratifica a importância de serem
devidamente protegidas; “P” – o progresso parte de um pensamento, uma ideia – a
lâmpada; “I” – a seta diz que a força determina o seu limite e “PRO”, abreviação de
profissional, o que caracteriza a interação multiplicando energia e transformando-a em
potência aplicada ao desenvolvimento e inovação.

4.2. Metodologia
Para agregar valor e obter identidade visual para o sistema SGPI PRO, foi
realizado procedimento dividido em duas etapas: a primeira direcionada ao desenho
das letras iniciais de cada palavra do sistema, buscando formas que possibilitassem
visual simples e leitura intuitiva quanto as funcionalidades principais do sistema.
Na segunda, foi definida a tipografia para uso na marca “SGPI PRO”, cujos
contornos figurativos resultassem em aplicação mista. A escolha das cores
empregadas na marca foram definidas com base nos aspectos regionais do Vale do
São Francisco, região dos autores e titular.

4.3. Busca de anterioridade

Realizar a busca de anterioridade é a maneira mais eficiente de prever a
possibilidade da concessão de uma marca. Baseia-se em uma investigação minuciosa
em toda a base de marcas do INPI, com o objetivo de localizar marcas parecidas com
a que se pretende registrar (INPI, 2020).
A busca foi realizada na base de dados do INPI, utilizando como palavra-chave
o descritor “SGPI” em quaisquer arquivos integrantes das marcas. Como resultado,
foi encontrado apenas um registro, com numeração 825567963, referente a “Aluguel
de aparelhos de telefone, aluguel de aparelhos de transmissão de mensagens, aluguel
de equipamentos de telecomunicações, celular (comunicação por telefone,
comunicação por telefone, correio eletrônico e transmissão de mensagens)”. Pertence
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a Classe Nice 38 e está arquivado, inferindo-se que a marca encontrada é distinta
daquela em que se pretende registrar (INPI, 2019).

4.4. Registro da identidade visual junto ao INPI

Para consolidação da identidade visual do SGPI PRO, foi finalizada a etapa, de
preenchimento dos formulários internos e formalizado o pedido de depósito do registro
da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), através do
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Univasf, conforme Figura 20.
Figura 20 – Número do Processo de solicitação do Registro de RPC no NIT/Univasf.

Fonte: Extraído do Sistema SIPAC, referente protocolo do registro do processo
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5. PRODUTO 4 – DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO
SISTEMA

DE

GERENCIAMENTO

DE

PROPRIEDADE

INTELECTUAL

PROFISSIONAL – SGPI PRO

O Manual de Identidade Visual exibe a personalidade da marca. Assim sendo,
foi realizada a produção do manual da marca com o objetivo de proteger as
propriedades visuais e facilitar a identificação e divulgação da marca. Logo abaixo
seguem as telas do manual completo.
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Apresentação
O SGPI PRO
O Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual Prossional - SGPI PRO é um programa de computador
que foi desenvolvido com o objetivo de automatizar os processos de gestão da inovação nos núcleos de inovação das
universidades federais, otimizando o trabalho da equipe técnica. Trata-se de uma inovação incremental, devido
constituir derivação do SGPI. Suas principais funcionalidades estão associadas a geração de documentos necessários
para aprovação de processos e empenhos para pagamentos de taxas do INPI e para pagamentos de anuidades de
associações de inovação.
Também inclui vitrine tecnológica dos pedidos de patentes, gestão do processo de avaliação interna dos pedidos
de patentes e programas de computador, agenda para controle dos compromissos e providências. Permite acessar a
Revista de Propriedade Industrial – RPI e a partir da escolha de palavras chave para pesquisa, obter as noticações
direcionadas à ICT cadastrada, no caso especíco, a Universidade Federal do Vale do São Francisco e, em seguida,
possibilita o envio de informações para o e-mail dos inventores/autores. Ademais, possibilita a geração de diversos
relatórios administrativos, incluindo distribuição da PI por lotação e outros..
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A marca

G

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual
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O conceito
Como elemento identicador o SGPI PRO da Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF) a marca
representa um conjunto de informações que são transmitidas através de imagens, tais como:

CONCEITO

G

P
R
O

REPRESENTAÇÃO

Sistema com correlação às curvas do rio São
Francisco.

As curvas representadas na letra ‘s’, nossa força.

A globalização de idéias e a importância de serem
protegidas.

Representada na letra ‘G’, a grandeza do criador.

O progresso parte de um pensamento, uma idéia.

A letra ‘P’ vem associada com o princípio inovador.

Estamos sempre dispostos a inovar e superar limites.

A letra ‘I’ representada na seta, diz que a força determina o
seu alcance.

Abreviação de prossional.

A sigla ‘PRO’ caracteriza a interação, multiplicando energia
e transformando-a em potência aplicada ao bem comum.
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Tipograa
A tipograa utilizada para o nome SGPI PRO foi criada para uso exclusivo da marca.
Para o nome Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual a fonte utilizada foi a Century
Gothic, em sua versão normal.

Century Gothic (normal)
abcdefghijklmnopqrst
uvwxyz1234567890
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Cores
Deve se seguir os critérios básicos de aplicação de cor através das correspondências abaixo. A escala
pantone CMYK deve ser utilizada para materiais impressos e a escala RGB para material em processo
de cor luz, como internet, TV ou smartphones.

G

R10 G148 B210
C 82 M 29 Y 0 K 0

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual
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R60 G168 B147
C 100 M 96 Y 4 K 0

8

Escala de redução
A diminuição demasiada de qualquer marca diculta a sua leitura e o seu reconhecimento. No
entanto, a determinação de limites de redução estará sujeita ao processo empregado, a qualidade
do original utilizado e a qualidade de reprodução obtida. Recomendamos como limite de redução da
marca as medidas especicadas ao lado. A sua redução além desse limite comprometerá a leitura da
marca.

G

Tamanho médio (padrão):

Tamanho mínimo:

G

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual

4,6 pol | 11.6cm
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P
R
O

1,2 pol | 3.04cm
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Aplicações
A aplicação da marca deve seguir as seguintes formas para aplicação comum, em escala cinza, em
cor única e em negativo, respectivamente. A marca não deve ser distorcida e sua ampliação
proporcional, nem ter suas cores alteradas em nenhuma de suas formas.

G

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual

G

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual

G

P
R
O
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G
G

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual

G

G

P
R
O

P
R
O

G

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual

G

P
R
O
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Proibições
A MARCA NÃO DEVE SER ALTERADA, SEJA NAS SUAS CORES, DiAGRAMAÇÃO OU PROPORÇÕES. NESTA PÁGiNA,
FiGURAM ALGUNS ERROS QUE DEVEM SER EViTADOS.

x

DEFORMAR ELEMENTOS

G

x

ALTERAR CORES

G

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual

G

P
R
O

renciamento de

Sistema de Ge

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual

x

ELEMENTO iLEGÍVEL

G

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual
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ROTACiONAR ELEMENTOS

x

ALTERAR FONTE

G

P
R
O

Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual

P
R
O
lectual

Propriedade Inte

x
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6. PRODUTO 5 – ARTIGO DE PROSPECÇÃO: “REGISTROS DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO

DA

PROPRIEDADE

INTELECTUAL

NOS

NITS:

UM

MAPEAMENTO TECNOLÓGICO”. SUBMETIDO À REVISTA CADERNOS DE
PROSPECÇÃO.

O artigo de prospecção foi elaborado com o objetivo de realizar uma sondagem
dos registros de programas de computador referentes ao gerenciamento da
propriedade intelectual, como também a atuação do Brasil no panorama patentário
nacional e internacional. Foi submetido à Revista Cadernos de Prospecção. Logo
abaixo o artigo completo.
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ARTIGO DE PROSPECÇÃO: “REGISTROS DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS NITS: UM
MAPEAMENTO TECNOLÓGICO”

REGISTROS DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
NOS NITS: UM MAPEAMENTO TECNOLÓGICO
RESUMO
Devido à grande quantidade de informações e necessidade de segurança, confiabilidade e celeridade
nos processos e trâmites internos dos NITs, deve-se buscar alternativas para melhorar a gestão de
forma automática e eficiente. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi realizar uma sondagem dos
registros de programas de computador referentes ao gerenciamento da propriedade intelectual, como
também a atuação do Brasil no panorama patentário nacional e internacional. Foi realizado busca na
base de dados do INPI, considerando o corte temporal de 2000 a 2020, usando descritores como:
“propriedade intelectual”, “gerenciamento da propriedade intelectual” e “gestão da propriedade
intelectual” no campo “título”. Foram encontrados um total de 21 registros de softwares concernentes
a esta temática. Usando o ©Questel Orbit, possibilitou a identificação de 860 registros de patente.
Observou-se a quantidade baixa no número de registros de programa de computador para um decurso
de duas décadas, porém verificou-se indicadores importantes no uso de novas tecnologias.
Palavras-chave: Gestão. Propriedade Intelectual. Registro de software. Inovação.

INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE RECORDS IN NITS: A
TECHNOLOGICAL MAPPING
ABSTRACT
Due to the large amount of information and the need for security, reliability and speed in the processes
and internal procedures of the NITs, alternatives should be sought to improve management
automatically and efficiently. Thus, the objective of this work was to conduct a survey of the registers
of computer programs related to the management of intellectual property, as well as the performance
of Brazil in the national and international patent landscape. A search was carried out in the INPI
database, considering the time cut from 2000 to 2020, using descriptors such as: "intellectual
property", "intellectual property management" and "intellectual property management" in the "title"
field. A total of 21 software records were found concerning this theme. Using © Questel Orbit, it was
possible to identify 860 patent registrations. The low number in the number of computer program
registrations was observed for a course of two decades, but there were important indicators in the use
of new technologies.
Keywords: Management. Intellectual Property. Software registration. Innovation.

Área tecnológica: Prospecção Tecnológica. Sistema. Software.

1

INTRODUÇÃO
No Brasil, a legislação que trata da proteção da propriedade industrial (PI) é a Lei nº 9.279/1996 –
Lei de Propriedade Industrial – LPI, onde os direitos são outorgados com o objetivo de promover a
criatividade pela proteção, disseminação e aplicação industrial de seus resultados (BRASIL, 1996).
Em 2004, a Lei de Inovação nº 10.973 se tornou marco no Brasil para inovação, tratando sobre
incentivos à inovação científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providencias, tais
como a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológico – NITs (BRASIL, 2004). Diante da necessidade
de reduzir entraves à Inovação no Brasil, aproximadamente uma década depois entrou em vigo o
conhecido Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), com a promulgação da Lei
nº 13.243/2016, que acrescentou novas quatro competências para os NITs (BRASIL, 2016).
Como princípios desse novo marco, destaca-se a promoção das atividades científicas e tecnológicas;
a celebração da cooperação e interação entre os entes públicos, setores público e privado e empresas;
o apoio à atividade de inovação nas empresas e instituições de ciência e tecnologia (ICTs); a facilidade
nos procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação; a ampliação do papel
dos NITs, incluindo a possibilidade de que fundações de apoio possam ser NITs de ICTs; a
diminuição de alguns dos entraves para a importação de insumos para pesquisa e desenvolvimento
(P&D); a formalização das bolsas de estímulo à atividade inovativa, entre outros (BRASIL, 2016).
A equipe do NIT da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF é responsável, entre
as competências descritas no novo marco, por auxiliar os inventores/autores na elaboração dos
documentos para depósito de patentes, para registros de programas de computador e de marca. De
acordo com Paranaguá Reis (2009), os registros de PI vêm crescendo e tornando-se cada vez mais
importantes para economia nacional. Dessa forma, mostra-se necessária a utilização de ferramentas
tecnológicas para gerenciar rotinas administrativas de controle para adequada gestão da inovação e
agilidade e confiança nas rotinas de trabalho.
Nesse contexto, vale salientar a importância dos estudos de Prospecção Tecnológica, que auxiliam
sobremaneira no desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo Amparo, Ribeiro e Guarieiro
(2012), esses estudos são componentes fundamentais para subsidiar e ampliar a capacidade de
antecipação, além de estimular a inovação, não somente no âmbito empresarial, mas, também, no
meio acadêmico. Ainda de acordo os autores, a análise prospectiva de tecnologias vem sendo utilizada
progressivamente, para descrever as sequências e o desenvolvimento de novas tecnologias, através
do estudo de patentes.
Com o propósito de contribuir para redução dos desafios enfrentados pelos NITs na efetiva realização
de suas competências, foi realizado um estudo prospectivo no intuito de obter diagnóstico acerca dos
programas de computador disponíveis para gestão da inovação pelos NITs tanto a partir de bases de
dados tecnológicos nacionais e internacionais, nos últimos vinte anos, visando a implementação de
um sistema para gerenciamento da propriedade intelectual (PI) e inovação nos NITs com foco na
maior celeridade e confiabilidade dos trâmites internos daqueles setores.
METODOLOGIA
Esse estudo prospectivo foi baseado em três etapas/fases: pré-prospectiva, prospectiva e pósprospectiva, cuja adequada estruturação da metodologia assegura o alcance da meta final
(BORSCHIVER; LEMOS, 2016). A Figura 1 apresenta os procedimentos realizados nas etapas,
desde o conhecimento sobre o tema até a elaboração da Matriz SWOT da nova tecnologia a ser
desenvolvida.
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Figura 1 – Metodologia das etapas do estudo prospectivo.

Fonte: Adaptada de Borschiver e Lemos (2016)

O estudo inicia com o levantamento e análise das demandas a partir dos NITs, ou seja, das atividades
desenvolvidas no cotidiano dos Núcleos de Inovação Tecnológica. Para este fim, os autores
realizaram reuniões periódicas para identificação dos gargalos durante a rotina no Núcleo de Inovação
da UNIVASF.
Em seguida, realizou-se a etapa pré-prospectiva com a análise científica por meio de buscas por
artigos científicos publicados nos últimos 20 anos e relacionados ao tema gerenciamento da
propriedade intelectual. Os bancos de dados eletrônicos pesquisados foram: Periódicos Capes
(http://www.periodicos.capes.gov.br), Scielo (https://www.scielo.org) e o Science Direct
(https://www.sciencedirect.com), com estratégia de busca avançada considerando os campos:
“título”, “resumo” e “palavras-chave”.
Na etapa prospectiva, a busca referente aos programas de computador para gerenciamento de
propriedade intelectual foi realizada na base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI, 2020), utilizando como palavras-chaves os descritores: (propriedade intelectual),
(gerenciamento da propriedade intelectual), (gestão da propriedade intelectual), (gestão de NIT),
contendo (qualquer uma das palavras) no campo (título), a fim de conhecer o cenário brasileiro dos
registros de softwares, o estudo compreendeu o intervalo de 2000 a 2020. Como critérios de exclusão,
foram utilizadas informações adicionais a partir da busca do título do PC no Google, no que diz
respeito a sua aderência a proposta de PC para gestão da Propriedade Intelectual e também registros
de PC com o mesmo título.
Adicionalmente, para uma maior completude e confiabilidade do estudo prospectivo, foi realizada
uma busca no Google, utilizando as mesmas palavras-chave: (propriedade intelectual),
(gerenciamento da propriedade intelectual), (gestão da propriedade intelectual), (gestão de NIT),
incluindo aspas para uma busca em específico.
Após a busca no Google, os PCs identificados tiveram seus nomes comerciais também pesquisados
no INPI, para fins de identificação do registro, sendo naqueles casos, somados à pesquisa realizada a
partir das palavras-chave definidas acima. Como critérios de exclusão, foram removidos os resultados
referentes a artigos ou publicações relativas ao tema sendo que não constituindo um Processo de
gerenciamento automatizado, ou seja, não constituindo PCs e também aqueles resultados com
referência a um mesmo PC, com outras informações.
Para a prospecção tecnológica internacional e possível identificação de patente de processo de gestão
implementado por computador, foram analisados os bancos de patentes disponíveis no software
©Questel Orbit (2020) (ORBIT, 2020), utilizando as seguintes palavras-chave: (intellectual property
or propriedade intelectual), (management and/or intellectual property), para mais precisa apuração
dos resultados. Os dados foram coletados no ©Questel Orbit (2020) no mês de junho de 2020.
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Foi realizado um levantamento dos grupos da International Patent Classification (IPC) ou
Classificação Internacional de Patentes para verificar os principais grupos identificados, bem como o
status das patentes depositadas mundialmente.
Por fim, na etapa pós-prospectiva, foi elaborada a Matriz SWOT (Strenghts, Weaknesses,
Opportunities e Threats), que é uma ferramenta que auxilia as organizações na identificação da
direção estratégica (ANDRADE; AMBONI, 2010). A matriz é preenchida com levantamento e
descrição dos pontos fortes e fracos do ambiente interno e das oportunidades e ameaças do ambiente
externo, tomando como objetivo o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento da propriedade
intelectual para os NITs, inicialmente, para aquele da Universidade Federal do Vale do São Francisco
(UNIVASF).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre as publicações, verifica-se que, empregando o descritor “propriedade intelectual” ou
“intellectual property” isoladamente, os resultados foram mais significativos nas 03 bases. Sendo
encontrados 13.195 artigos, distribuídos nas bases de dados, na seguinte ordem: 1º Periódicos Capes
(12.570), 2o ScienceDirect (461) e 3o Scielo (164). Entretanto, no que diz respeito a gestão da
propriedade intelectual, foco deste estudo, o número é bastante reduzido (linhas 2 e 3 - Tabela 1).
Tabela 1 – Resultados para artigos localizados nas bases consultadas.
DESCRITOR

PERIÓDICOS
CAPES

SCIELO

SCIENCE
DIRECT

12.570

164

461

307

7

21

28

5

8

Propriedade Intelectual
Ou

Intellectual Property
Gerenciamento da Propriedade
Intelectual
Ou

Management and Intellectual
Property
Gestão da Propriedade Intelectual
Ou
Intellectual Property Manage
Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2020)

O acompanhamento histórico das publicações nas três bases consultadas, empregando os descritores
“gerenciamento da propriedade intelectual” ou “management and intellectual property”, “gestão da
propriedade intelectual” ou “intellectual property manage”, evidencia que, houve um aumento
considerável na quantidade de artigos entre os anos de 2005 a 2016 (Gráfico 1), sendo os quantitativos
mais expressivos para aqueles obtidos a partir da base CAPES. Parte dos artigos identificados
serviram de base para embasamento deste texto.
Gráfico 1 – Evolução anual das publicações científicas de acordo com as bases consultadas.
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Após a busca por artigos nas bases consultadas, foi realizado um estudo prospectivo nos bancos de
dados de PC do INPI, como também no Google e os resultados das buscas foram analisados
considerando o grupo dos registros de PCs identificados com a palavra-chave “propriedade
intelectual”, por ser o grupo mais representativo com relação ao foco deste estudo (Tabela 2).
Tabela 2 - Resultados para patentes localizadas na base de dados de registros de PC no INPI.
DESCRITOR

INPI

Propriedade Intelectual

21

Gerenciamento da Propriedade Intelectual

551

Gestão da Propriedade Intelectual

1595

Gestão de NIT

1579

GOOGLE
883
138.000
185.000
20.600

Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo a partir da identificação de registros no INPI (2020)

A partir desses dados, relacionando os registros de PC com o termo “propriedade intelectual”, foram
encontrados apenas 21 registros. Desses processos foram excluídos 09, por não estarem ligados, direta
ou indiretamente, no que diz respeito a sua aderência a proposta de PC para gestão da Propriedade
Intelectual e também aqueles com o mesmo título, contabilizando, finalmente, somente 12 registros.
Conforme dados descritos no Gráfico 2, é possível constatar que dentro do intervalo de estudo, apenas
em 2005 foi registrado um PC aderente a área de gestão da PI, o Sistema de Registro de Propriedade
Intelectual – SERPI. Este resultado está em consonância com o aumento expressivo das publicações
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em artigos científicos. Por outro lado, esse número é considerado pequeno, variando de 1 a 2 registros
por ano, considerando a diversidade de operações necessárias para o gerenciamento da PI e as
equipes, em geral, bastante reduzidas que atuam nos NITs.
Em 2013, esse número aumentou para 4, porém nos anos subsequentes voltou a diminuir. Entre outras
causas, é possível que esse baixo número ocorra pela razão de ser optativo o registro de um programa
de computador no INPI, por se tratar de direito autoral. Entretanto, é importante salientar que o
certificado emitido pelo INPI trata-se de uma alternativa de proteção adicional que contribui para
maior garantia dos direitos sobre a propriedade intelectual referente aos códigos fontes dos referidos
PCs.

Gráfico 2 – Evolução anual de registro de PC’s na base INPI.
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Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo a partir da identificação de registros no INPI (2020)

Posteriormente, foi realizada a análise dos principais titulares e/ou depositantes por setores
acadêmicos, governamentais, empresariais ou ainda pessoas físicas (Tabela 3), constatando-se que a
maioria (42%) corresponde a titulares do setor empresarial, em seguida, com o quantitativo 33%, os
titulares do setor acadêmico. Identifica-se também a presença importante do setor governamental,
com 17%, e pessoa física, com 8%, referente aos RPCs.
Tabela 3: Pedidos de RPC por titulares e setor depositante.
ANO

TÍTULO

TITULARES

SETOR
DEPOSITANTE

2005

SERPI - Sistema de registro de
propriedade intelectual

Instituto de Governo
Eletrônico, Inteligências e
Sistemas

Setor empresarial

2011

Gerenciador de propriedade
intelectual (GEPI)

Universidade Federal Rural
de Pernambuco

Setor acadêmico

6

2011

GPI - Gerenciador da propriedade
intelectual

Fundação De Amparo À
Pesquisa do Estado Minas
Gerais - FAPEMIG

Setor governamental

2012

NITDESK

Universidade Federal de
Santa Catarina

Setor acadêmico

Fundação CPQD - Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações

Setor empresarial

Fundação CPQD - Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações

Setor empresarial

Fundação CPQD - Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações

Setor empresarial

Fundação CPQD - Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações

Setor empresarial

Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do
Espírito Santo

Setor acadêmico

2013

2013

2013

2013

2014

CPQD2814 - Bloco lógico de
propriedade intelectual para
implementação em FPGA AURORA_FS_GEN - V.1.3.5A
CPQD2816 - Bloco lógico de
propriedade intelectual para
implementação em FPGA OTU_FRAMER - V.1.1.5T
CPQD2817 - Bloco lógico de
propriedade intelectual para
implementação em FPGA OTU_DEFRAMER - V.1.1.5T
CPQD2813 - Bloco lógico de
propriedade intelectual para
implementação em FPGA CLIENT-LINE_INTERFACE V.2.0.5T
OPEN-AGIFES - Sistema de
gerência de documentos de
propriedade intelectual da agência
de inovação do IFES

2014

Sistema de gestão de propriedade
intelectual

Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São
Paulo

Setor governamental

2015

SAPI - Sistema de
acompanhamento de propriedade
intelectual

Universidade do Estado da
Bahia

Setor acadêmico

2019

APP Propriedade Intelectual Fácil

Igor Silva Pinto

Pessoa física

Fonte: Elaborada pelas autoras a partir da identificação de registros PC no INPI (2020)

Dado que as invenções implementadas por programa de computador podem ser protegidas por meio
de patentes, buscou-se conhecer o cenário relativo a esse tipo de proteção a partir da busca por
patentes disponíveis nas bases do Orbit (2020). Por meio de pesquisa orientada pelas palavras-chaves
“intellectual property”, “intellectual property or propriedade intelectual” e “management and
intellectual property” em inglês, nos campos títulos ou no resumo foram identificados elevados
quantitativos de famílias de patentes, quando comparados com a busca mais direcionada ao tema em
estudo, ou seja, aquelas contendo os termos “management” e (and) “intellectual property” nos
mesmos campos, totalizando 860 famílias de patentes (Tabela 04).
Tabela 04. Resultados das buscas na base ©Questel Orbit (2020).
PALAVRAS-CHAVE

Patentes Identificadas no ©Questel Orbit (2020)

7

Intellectual Property

7518

Intellectual Property or Propriedade
Intelectual

7532

Management and Intellectual Property

860

Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo (2020)

Com base na análise da distribuição das famílias de patentes por status legal (Gráfico 3), observa-se
que do total de 860 pedidos de patentes nos últimos 20 anos, referentes a gerenciamento da
propriedade intelectual (última linha – Tabela 4), somente 24% (208) foram concedidas. Há ainda
302 (35%) processos pendentes de análise, 85 (10%) com status de revogadas e apenas 11 (1%) estão
expiradas, isto é, o prazo de proteção encerrou.
Gráfico 3 – Status legal das patentes
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Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo a partir de dados gerados pelo Orbit (2020)

Ademais, um número, considerado grande, de processos 254 (30%) estão caducados. Esse resultado
merece destaque devido resultar de várias razões, tal como quando a patente não inicia a exploração
ou é usada com objetivo diferente do permitido, por não cumprir exigências técnicas ou ainda, pela
perda de prazos de pagamentos (BRASIL, 1996). O desenvolvimento do sistema para gerenciamento
da propriedade proposto nesta pesquisa constitui alternativa para atender demandas como esta,
contribuindo para minimizar ou eliminar perdas por falhas no gerenciamento.
As causas das perdas também devem ser melhor analisadas, dado que o país perde também quando
suas tecnologias não estão mais protegidas, devendo-se buscar e analisar as referidas causas em
estudos futuros, visto que, em suma, quase metade (41%) das patentes depositadas, somente neste
levantamento, não seguiu adiante, constituindo desenvolvimentos “perdidos” quanto ao interesse de
sua proteção.
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A análise com relação à evolução histórica dos depósitos, permite concluir que os maiores números
de pedidos de proteção nos últimos 20 anos para patentes associadas ao gerenciamento da propriedade
intelectual aconteceram apenas a partir de 2016, com os quantitativos de 75, 114 e 128 nos anos de
2016, 2017 e 2018, respectivamente (Gráfico 4), embora é possível afirmar que o interesse pela
proteção por meio do depósito de patentes nesta área se deu desde o início do período analisado, com
29 patentes depositadas no ano 2000. Os menores números de depósitos registrados nos anos de 2019
e 2020 não possibilita afirmar que ocorreu diminuição, visto que há períodos de sigilo para publicação
de patentes, havendo, portanto, previsão de novas publicações de patentes referentes a estes dois
últimos anos.
Gráfico 4 – Evolução anual das proteções por meio de depósito de patentes no período de 2000 a 2020.
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Elaborada pelas autoras deste artigo a partir de dados gerados pelo Orbit (2020).

Quanto ao país de proteção por meio de patentes para tecnologias voltadas ao gerenciamento da
propriedade intelectual, a China é o maior depositante, com 311 depósitos (Gráfico 4), seguida pelos
Estados Unidos, com 177, e por Singapura e Japão, com quantitativos bem próximos, 145 e 142,
respectivamente. É importante ressaltar o destaque da China no mundo, que assim como em outras
áreas (CUNHA 2012), destaca-se em desenvolvimentos tecnológicos de interesse comercial, quando
comparados aos demais países no mundo. Os autores desse artigo supõem resultar de investimentos
diferenciados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), em conformidade com pesquisa da Global
Innovation 1000 Study, em 2018, na qual aponta-se um aumento nos gastos com P&D, especialmente
na China (mais de 34%), a partir da análise das 1000 maiores empresas do mundo.
Ainda sobre os números associados à China, de acordo o site Xinhua Português (2019), é evidente
que a China teve um crescimento significativo na proteção dos direitos de propriedade intelectual,
tornando-se o país com maior destaque como depositante, devido estar continuamente promovendo
um ambiente de negócios mais vantajoso, fomentando a inovação tecnológica e dessa forma
fortalecendo a participação internacional.
A análise dos dados contidos no Gráfico 5, também permite concluir que, além da China, há países
com uma quantidade considerável de depósitos referentes à temática do gerenciamento da
propriedade intelectual, a exemplo dos Estados Unidos, Singapura e Japão, e que o Brasil não se
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destaca no cenário mundial com relação à produção intelectual por meio de patentes para tal
finalidade.
Gráfico 5 – Evolução da contagem de famílias de patentes por país de proteção
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Elaborada pelas autoras deste artigo a partir de dados gerados pelo Orbit (2020)

Nas bases de dados, os pedidos de depósito de patentes são especificados pela Classificação
Internacional de Patentes (IPC – International Patents Classification). Essa classificação pressupõe
um agrupamento de símbolos independentes, dividida em classes e subclasses, onde as classes são
determinadas pelas letras de A até H, a depender das áreas de tecnologia distintas que participam
(WIPO, 2020), como mostra o Quadro 01.
Quadro 01- Seções da Classificação Internacional de Patentes
CAMPO TECNOLÓGICO
A
B
C
D
E
F
G
H

Necessidades humanas
Operações de processamento/transporte
Química/metalurgia
Têxteis/papel
Construções fixas
Eng. mecânica/iluminação/aquecimento/armas/explosão
Física
Eletricidade
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Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo (2020)

As patentes depositadas com relação à temática estão concentradas na seção G (Física) (Gráfico 6),
com uma quantidade pouco expressiva (4%) na classe H (eletricidade), especificamente, relacionada
à transmissão de informações digitais, caracterizadas por um protocolo. Os dois principais grupos
identificados foram: G06Q-010/00 referente à sistemas ou métodos que envolvam significativas
operações de processamento de dados, como por exemplo, operações de processamento de dados que
precisam ser executadas por um meio tecnológico. Em seguida, na classificação G06F-017/30
relacionado a computação digital ou equipamento ou métodos de processamento de dados,
especialmente adaptados para funções específicas.
Gráfico 6 – Evolução da quantidade de famílias de patentes por classificação IPC
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Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo a partir de dados gerados pelo Orbit (2020)

Em se tratando das famílias das patentes por tecnologia dominante, percebe-se com base na Figura 2,
a concentração de várias áreas, como: engenharia elétrica, engenharia mecânica, química,
instrumentos, entre outras. Ao verificar as principais tecnologias, o maior número pertence à família
IT Methods For Management (Métodos de TI para gestão), com 562 registros de patentes, seguido
por Computer Technology (Tecnologia de computador), totalizando 225 registros e o terceiro maior
Digital Communication (Comunicação digital) com 129. A Figura 2 contém estas e as demais
tecnologias identificadas, com suas respectivas quantidades.
Figura 2 – Famílias de patentes por tecnologia dominante
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Fonte: Orbit (2020)

Na última etapa, pós-prospectiva, a identificação de informações ocasionada pelo uso da ferramenta
matriz SWOT (Figura 3), possibilita visualizar os fatores internos e externos que afetam o
desenvolvimento de uma nova tecnologia para gerenciamento da propriedade intelectual. Segundo
Daychouw (2007), o estudo SWOT é um método essencial, aplicado para fazer análises de cenários
ou de ambientes, possibilitando uma visão clara e objetiva sobre quais são as forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças, e, consequentemente, otimizando a elaboração de estratégias que priorizem
as oportunidades. Salienta-se que as oportunidades precisam ser conferidas, os pontos fortes
potencializados, os pontos fracos reduzidos e as ameaças necessitam ser controladas.
Foram constatados os fatores internos, forças e fraquezas, onde as forças são fatores positivos e
necessitam ser utilizados ao máximo. Conforme apresentado, a integração dos processos, o maior
controle, o ambiente favorável para desenvolvimento, implantação e validação influenciam,
positivamente, aumentando a produtividade. Por outro lado, a adaptação das informações,
desmotivação, imposição de padrões, problemas operacionais internos foram apontados como
fraquezas e esses aspectos negativos precisam ser observados, controlados e minimizados ou extintos.
Em relação aos fatores externos, as oportunidades correspondem as condições favoráveis ao sucesso
de um novo negócio ou tecnologia (Figura 3). Neste caso, observam-se poucos concorrentes no
mercado, devido às novas funcionalidades da tecnologia, que resultam de desafios enfrentados na
prática. Também aponta-se a possibilidade de parcerias com outras instituições; aumento da
produtividade e diferencial estratégico. Quanto às ameaças, ao longo do desenvolvimento e inserção
no mercado, devem ser consideradas as possibilidades de pirataria do software e da invasão por
hackers, além da existência de sistemas similares no mercado, cujos fatores podem prejudicar a
transferência da tecnologia e/ou a sua segurança de funcionamento.

Figura 3 – Análise da matriz SWOT aplicada ao desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de
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Propriedade Intelectual.

Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo (2020)

Com base nos resultados, conclui-se pela viabilidade do desenvolvimento de sistema para
gerenciamento da propriedade intelectual, contendo funcionalidades que dão maior celeridade aos
processos de gestão nos ambientes de inovação, inclusive minimizando perdas de proteção de
tecnologias, cujos fatores internos e externos devem ser monitorados, preferencialmente superados e,
periodicamente, atualizados para sua adequada inserção no mercado.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados alcançados por meio da prospecção tecnológica, pode-se ratificar a
relevância da implantação de programas de computador para gerenciamento de propriedade
intelectual nos NITs. Conforme dados, constatou-se que a evolução dos registros de programa de
computador no INPI foi a partir de 2005, sendo o aumento mais expressivo no ano de 2013, com 4
registros.
Na área de patentes relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de gerenciamento, a China lidera,
seguida pelos Estados Unidos, Singapura e Japão. Destarte, o Brasil está na 19ª colocação, com a
quantidade de apenas 14 famílias de patentes, um resultado muito pequeno em relação ao total no
mundo. Porém é possível constatar que o Brasil vem se esforçando para modificar o cenário com
relação ao desenvolvimento tecnológico.
Verifica-se que o estudo na etapa pós-prospectiva, através da matriz SWOT, demonstrou aspectos
positivos, assegurando que o ambiente é favorável para o desenvolvimento e implantação do sistema
de gerenciamento de propriedade intelectual. Assim, percebeu-se, juntamente com os resultados da
prospecção tecnológica, que a implantação de novas tecnologias tem potencial de comercialização.
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PERSPECTIVAS FUTURAS
Devido ao elevado número de patentes inativas, sugere-se a realização de pesquisas acerca das causas,
principalmente com foco nas perdas resultantes de falta de pagamento. Acaso os procedimentos
definidos pelo INPI podem ser avaliados? Quais os melhores mecanismos para que os gestores
titulares não percam os prazos? E finalmente, como os sistemas para gerenciamento da propriedade
intelectual tem contribuído nesse sentido?
Espera-se que esta pesquisa gere desdobramentos, inclusive também direcionados ao gerenciamento
de ativos de propriedade intelectual, dado que as competências dos Núcleos de Inovação vêm
aumentando, o que necessita ampliar funcionalidades que geram demandas por alternativas para
melhorar a gestão de forma automática e eficiente.
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7. PRODUTO 6 – CAPÍTULO DE LIVRO REFERENTE ARTIGO APRESENTADO NO
III WORKSHOP DE GESTÃO DA INOVAÇÃO FORTEC NORDESTE – EDIÇÃO
JOÃO PESSOA E SÃO LUIZ: IMPLANTAÇÃO E ANÁLISE DO SISTEMA “SGPI
PRO” NO GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS NITS.
O artigo “IMPLANTAÇÃO E ANÁLISE DO SISTEMA “SGPI PRO” NO
GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS NITS“ foi apresentado
durante o III Workshop de Gestão da Inovação Fortec Nordeste – Edição João Pessoa
e São Luiz, cujo principal objetivo foi mostrar um sistema de gerenciamento capaz de
promover maior celeridade e confiabilidade nas atividades dos NITs. Logo abaixo o
artigo completo.
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CAPÍTULO DE LIVRO: “IMPLANTAÇÃO E ANÁLISE DO SISTEMA “SGPI PRO”
NO GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS NITS”

Implantação e Análise do Sistema “SGPI PRO” no Gerenciamento da
Propriedade Intelectual nos NITs
Cátia Valéria dos Santos Passos Brito – Mestranda PROFNIT UNIVASF
Vivianni Marques Leite dos Santos* – UNIVASF
*vivianni.santos@univasf.edu.br
RESUMO: Entre as competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), destacase a responsabilidade com o processo de pedido de proteção e acompanhamento das
criações, estudos prospectivos e a transferência das tecnologias. Assim, gerenciar
informações de maneira eficiente e eficaz é algo complicado sem o auxílio de sistemas.
Destarte, objetiva-se propor um sistema de gerenciamento capaz de promover maior
celeridade e confiabilidade nas atividades dos NITs. Para isto, utilizou-se a linguagem
PHP para os pedidos, lógica da aplicação e acesso ao banco de dados MySQL, e as
linguagens HTML/CSS e Javascript para interface gráfica. Sua validação e usabilidade
foram realizadas com 4 gestores de NITs e 1 analista de sistemas, mediante
webconferência e Google Forms. A busca avançada na Revista de Propriedade Industrial
foi bastante destacada. Outrossim, obteve avaliação entre “muito” e “extremamente”
com respeito à rapidez, facilidade no acesso, interface, funcionalidades, utilidade e
satisfação, sendo muito ou extremamente provável sua indicação.

1. INTRODUÇÃO
A Lei de Inovação nº 10.973/2004 trata-se de um marco para inovação no Brasil
no que concerne aos incentivos à inovação científica e tecnológica no ambiente
produtivo e dá outras providencias, entre elas, a criação dos Núcleos de Inovação
Tecnológico – NITs (BRASIL, 2004), responsável pela gestão da propriedade intelectual
das instituições. Posteriormente, foi promulgada a Lei nº 13.243/2016, conhecida como
o novo marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que regulamentou novas
competências aos NITs, concedendo privilégios legais e criando um ambiente mais
favorável à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas universidades, nos institutos e
nas empresas (BRASIL, 2016).
O NIT da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf integra a PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPPGI), oferecendo à comunidade o
atendimento a assuntos relacionados à propriedade intelectual (PI) e as tecnologias
desenvolvidas no âmbito da Universidade, além de conceder orientações acerca da de
assuntos relativos à proteção da PI. É responsável, entre as competências descritas no
novo marco, pelo monitoramento da proteção das criações e a transferência de
tecnologias por meio de licenciamento.
Nesse contexto, destaca-se que organizar e gerenciar informações de maneira
controlada é algo bastante complicado de ser efetuada manualmente (SILVA, 2018).
Destarte, a equipe do NIT tem dificuldade para validar os trabalhos realizados de uma
maneira ágil e eficiente. Surge então a necessidade do desenvolvimento de sistema ou
sistemas para organizar as informações e os processos, de forma a facilitar tanto o
gerenciamento de dados, quanto a proteção das informações geradas internamente.

Ademais, a equipe do NIT/Univasf também é responsável por orientar os
inventores/autores, auxiliando na elaboração dos documentos para depósito de
patentes e para registros de software e de marca, entre outras demandas. Na Univasf, o
processo requer além do envio de informações por meio eletrônico, também emissão de
ofícios, termos de referência para obtenção de empenhos para pagamentos, relatórios,
etc.
Considerando todas as competências do NIT descritas por Lei, o aumento das
demandas administrativas do NIT/Univasf e com a equipe reduzida no caso particular
do NIT na Univasf, surgiu a necessidade da criação de um sistema para automatizar as
atividades do setor.
Com o propósito de contribuir com a otimização dos procedimentos e reduzir os
desafios enfrentados pelos NITs na efetiva realização de suas competências, foi
proposto o desenvolvimento de um Sistema para o Gerenciamento de Propriedade
Intelectual Profissional – SGPI PRO elaborado nesse estudo com a finalidade de
promover maior celeridade e confiabilidade aos trâmites internos dos NITs, conforme
os padrões de uma boa gestão, como também proporcionar mais segurança e eficiência.
Destaca-se que o referido sistema é derivado do SGPI, contendo funcionalidades
complementares.
Assim, o SGPI PRO, foco deste artigo, é um programa de computador (PC) que foi
desenvolvido com objetivo de automatizar os processos de controle e gestão da
inovação nos núcleos de inovação das universidades federais, otimizando o trabalho da
equipe técnica.
Trata-se de uma inovação incremental, devido constituir derivação do SGPI. Suas
principais funcionalidades estão associadas a geração de documentos necessários para
aprovação de processos e empenhos para pagamentos de taxas do INPI e para
pagamentos de anuidades de associações de inovação. Também inclui vitrine
tecnológica dos pedidos de patentes, gestão do processo de avaliação interna dos
pedidos de patentes e programas de computador, agenda para controle dos
compromissos e providências.
Finalmente e mais relevante para o NIT Univasf no ano corrente, devido ao
aumento do quantitativo de produtos da PI, o SGPI PRO permite acessar a Revista de
Propriedade Industrial – RPI e a partir da escolha de palavras chave para pesquisa,
obter as notificações direcionadas à ICT cadastrada, no caso específico, a Universidade
Federal do Vale do São Francisco e, em seguida, possibilita o envio de informações para
o e-mail dos inventores/autores. Ademais, possibilita a geração de diversos relatórios
administrativos, incluindo distribuição da PI por lotação e outros.

2. METODOLOGIA
O SGPI PRO foi desenvolvido utilizando tecnologias livres e amplamente
difundidas na academia e indústria de software, divididas em lado do cliente, lado do
servidor e banco de dados.
Foi utilizada a linguagem HTML/CSS para desenho e interface das ferramentas e
Javascript para tratar pedidos e ações. Do lado do servidor foi utilizada a linguagem PHP
prata tratamento dos pedidos, lógica da aplicação e acesso ao banco de dados MySQL.
Para contornar as referidas limitações e tratar as ações dentro da ferramenta
utiliza-se a linguagem Javascript. Em conjunto, HTML e Javascript são chamados de lado
cliente da aplicação (Client Side) e conseguem desempenhar com excelência a parte de

interatividade com o usuário final, embora não sejam capazes de armazenar dados de
forma permanente, necessitando para isso do uso de um banco de dados e uma
linguagem que consiga enviar comandos e receber respostas deste banco. Para suprir
essa necessidade, a linguagem Javascript é capaz de enviar requisições ao servidor.
Os pedidos, que chegam ao servidor são tratados pela linguagem PHP, que é
capaz de estabelecer comunicação com o banco de dados MySQL e criar comandos de
inserção, atualização, exclusão ou consultas de registros, formando o lado do servidor
do sistema (Server side).
Para validar a ferramenta foram efetuados testes com usuários reais e testes de
fronteira via sistema para avaliação do mesmo. O grupo de usuários foi integrado por
04 (quatro) participantes, sendo eles: gestores dos NITs da Univasf e do IF-SERTÃO-PE,
por professora da Universidade de Brasília – UnB e por um analista de sistemas da
Univasf aluno do PROFNIT, ponto focal de Juazeiro-BA.
Em seguida, para verificação do nível de usabilidade do sistema foi elaborado um
formulário de avaliação online por meio do Google Forms (GOOGLE, 2020). Ademais, a
ferramenta do Google oferece a apresentação dos dados em tabela do Excel, permitindo
obtenção de representações gráficas que facilitam a análise dos resultados.
O formulário contém 08 (oito) perguntas de múltipla escolha, referentes à
facilidade e rapidez no acesso ao sistema, interface, compreensão e utilidade das
funcionalidades e satisfação, utilizando uma escala tipo Likert (BERNSTEIN, 2005), com
variação de 1 a 5, cujos valores limites constituem a pior e a melhor avaliação,
respectivamente. Também incluiu mais 03 (três) perguntas abertas relativas à
otimização das demandas, recomendações e melhorias na usabilidade, para respostas
facultativas, onde os respondentes escreveram suas considerações, dando um retorno
de sua experiência ao utilizar o sistema. Os quesitos são:
01- Quão rápido foi o acesso ao nosso sistema?
02- Quão fácil foi efetuar o cadastro do nosso sistema?
03- Quão amigável é a interface do nosso sistema?
04- Quão fácil foi compreender as funcionalidades do nosso sistema?
05- Quanto à realização das funções que se propõe a fazer, quão bem-sucedido é o nosso
sistema?
06- Quanto à utilidade das funcionalidades para o gerenciamento das atividades
administrativas dos NITs, como podem ser classificadas?
07- De forma geral, quão satisfeito ou insatisfeito está com o nosso software?
08- Qual é a probabilidade de recomendar o nosso sistema para outras ICTs e/ou órgãos
públicos?
09- Do seu ponto de vista, como esse sistema colaborará na otimização das demandas
dos NITs?
10- Quais são suas recomendações para aprimorarmos o sistema?
11- Quais são suas sugestões para melhoria da usabilidade do sistema?
Posteriormente, foi enviado um convite ao grupo dos usuários, através de e-mail,
contendo uma pequena apresentação do SGPI PRO, junto com o link de acesso. Após o
uso do SGPI PRO, os participantes receberam e-mail com link para preenchimento do
formulário de avaliação do Google Forms.
Participaram da avaliação de requisitos, gestores dos NITs da Univasf e do IFSERTÃO-PE, da Universidade de Brasília – UnB e um analista de sistemas da Univasf e
aluno do PROFNIT, ponto focal da Univasf.

Finalmente, para agregar valor e obter identidade visual para o sistema SGPI
PRO, foi realizado procedimento dividido em duas etapas: a primeira direcionada ao
desenho das letras iniciais de cada palavra do sistema, buscando formas que
possibilitem visual simples e leitura intuitiva quanto as funcionalidades principais do
sistema. Na segunda, foi definida a tipografia para uso na marca “SGPI PRO”, cujos
contornos figurativos resultassem em aplicação mista. As escolhas das cores
empregadas na marca foram definidas com base nos aspectos regionais do Vale do São
Francisco, região dos autores e titular.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O acesso inicial ao SGPI PRO é através do Cadastro de Usuários, permitindo o
cadastro, edição e exclusão de informações pessoais de servidores, terceirizados ou
estagiários que desenvolvem atividades nos NITs. Na Figura 1, pode ser observada a tela
inicial da exibição do sistema, onde o usuário fará o cadastro ou login. Nesta tela, a
identidade visual do sistema é levada ao conhecimento do usuário.
Figura 1. Tela inicial para acesso ao sistema com teclas de login ou cadastro do usuário

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

Após o preenchimento dos dados, o usuário recebe a confirmação do cadastro por
e-mail, com informações sobre o login e a senha definidas durante o cadastramento
(Figura 2).
Com a finalidade de utilizar um padrão no sistema, tanto as telas como o código
fonte foram criados de forma semelhante uns aos outros, para que, no caso de futuras
manutenções ou derivações, essas sejam realizadas de forma mais ágil e consistente.

Figura 2. Tela de confirmação de cadastro no e-mail dos usuários

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

Ao efetuar o login no sistema, o usuário terá acesso ao menu principal (Figura 3).
Nele estão listadas as principais funcionalidades do sistema. É recomendado que
sempre que não estiver em utilização o usuário clique em sair do sistema para encerrar
a sessão presente.
No menu principal (Figura 3), o usuário entra em contato com as principais
funcionalidades do sistema. O SGPI PRO possui 6 funções principais:
1. Informações acerca das notificações a partir do INPI por meio de pesquisa de
palavras chave na Revista de Propriedade Industrial – RPI, automaticamente baixada
pelo sistema (Figura 4) e envio de e-mails com as notificações para o administrador do
NIT e autores/inventores (Figura 5);
2. Cadastro e acompanhamento da avaliação Interna de Propriedade Industrial;
3. Cadastro de reuniões e eventos;
4. Vitrine Tecnológica das tecnologias da ICT;
5. Geração de relatórios técnicos e administrativos e
6. Elaboração automática de documentos: Ofícios para pagamento de taxas INPI e
Termos de Referência.
Figura 3. Tela de entrada do menu principal do SGPI PRO

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

Figura 4. Tela de acompanhamento da revista RPI

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO
Figura 5. Tela de acompanhamento da revista RPI

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

No SGPI PRO é possível cadastrar e fazer o devido acompanhamento das etapas
de todo o processo interno de avaliação da PI (Figura 6) para análise da viabilidade de
sua proteção. Nesse sentido, o SGPI PRO conferiu maior praticidade, celeridade,
segurança e confiabilidade ao depósito de patente e registro de software, permitindo
mais adequado monitoramento do cumprimento dos prazos previstos em cada etapa do
referido processo.

Figura 6. Tela de controle e acompanhamento do processo interno de PI

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

Quanto ao cadastro de reuniões e eventos, o agendamento é bastante útil para o
usuário, que registra e controla seus compromissos em relação aqueles de todo setor,
eliminando problemas com sobreposição de agendamentos. O sistema viabiliza o
cadastro de reuniões, eventos e providências. Assim, com o preenchimento dos dados
(Figura 7), é possível otimizar a organização da rotina e evitar perdas de prazos.

Figura 7. Tela do sistema onde o usuário pode cadastrar reuniões, eventos e agendar prazos

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

Quanto à Vitrine das Tecnologias da Univasf, o sistema possibilita o cadastro das
produções intelectuais desenvolvidas e devidamente protegidas na ICT, tais como as
patentes, marcas e programas de computador. Essas inovações estarão descritas em um
modelo estruturado com a proposição dos espaços, formatos e conteúdos adaptados
para facilitar no processo de transferência e licenciamento das tecnologias. Além disso,
conforme pode ser visualizado na Figura 8, além das informações descritas para a PI, é
possível inserir imagem da tecnologia.

Figura 8. Tela do sistema onde o usuário faz o cadastro e controle das tecnologias da Univasf

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

Diante da necessidade de envio de relatórios técnicos solicitados anualmente,
destaca-se a importância da geração automática de relatórios. O sistema viabiliza
emissão desses relatórios que permitirão analisar e ajudar na otimização dos resultados
da propriedade intelectual da Univasf (Figura 9).
Figura 9. Tela de acompanhamento e geração dos relatórios

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

Finalmente, no dia a dia do processo de gestão da inovação nas Universidades
Federais, faz-se necessária a elaboração de diversos documentos, tais como ofícios e
Termos de Referência, requisitos para solicitação de pagamentos das GRUs geradas a
partir do sítio do INPI. Nesse sentido, verificando os aspectos que constituem padrão em
todos os documentos, o SGPI PRO gera automaticamente os referidos documentos
(Figura 10) apenas pelo preenchimento de pequeno número de campos, diretamente, na
tela do sistema.

Figura 10. Tela do sistema onde o usuário elabora documentos em modelos específicos previamente
cadastrados

Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

De forma complementar e não menos importante, a Figura 11 contém a
identidade visual do sistema, cujo objetivo é garantir exclusividade no uso da marca e
agregar valor ao software. Para finalizar esta etapa, estão sendo preenchidos os
formulários internos para pedido do registro, dado que a busca de anterioridade,
utilizando a palavra-chave SGPI em quaisquer arquivos integrantes das marcas, foi
encontrado apenas um registro, sendo que está arquivado e pertence a Classe Nice 38, a
qual é distinta daquela em que se pretende registrar, pois refere-se a aluguel de
aparelhos de telecomunicação.
Figura 11. Versão final da identidade visual do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual
Profissional – SGPI PRO

Fonte: Extraído do Manual da marca do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-PRO

Como elementos distintivos, visualmente perceptíveis no SGPI PRO, destaca-se:
na letra “S” – as curvas da letra representam o Rio São Francisco, parte da história da
cidade e entorno da titular do sistema; “G” – representa a globalização das ideias e sua
rápida disseminação na atualidade, o que ratifica a importância de serem devidamente
protegidas; “P” – o progresso parte de um pensamento, uma ideia – a lâmpada; “I” – a
seta diz que a força determina o seu limite e “PRO”, abreviação de profissional, o que
caracteriza a interação multiplicando energia e transformando-a em potência aplicada
ao desenvolvimento e inovação.

3.1 Validação do sistema SGPI PRO
Conforme Raymundo (2009), a validação é o método de verificar a exatidão de
determinado teste, para que uma ferramenta a ser validada possua credibilidade e
dessa forma diminua a possibilidade de abstração. Assim, procedeu-se a análise da
usabilidade e aceitação do SGPI PRO para ratificação e ajustes da tecnologia diante das
demandas dos usuários.
O SGPI PRO teve uma avaliação muito positiva, os conceitos ficaram entre
“muito” e “extremamente” nas questões sobre rapidez, facilidade no acesso, interface,
funcionalidade, utilidade, satisfação e indicação do sistema. Para o quesito realização
das funções que o sistema se propõe a fazer, houve um conceito de “bem-sucedido”
(Figura 12 e 13). As referidas figuras contêm as respostas aos quesitos 1 a 8.
Figura 12. Tela do resultado das respostas dos avaliadores do SGPI PRO – referentes às perguntas 1,2,3 e
4

Fonte: Elaborada pelas autoras
Figura 13. Tela do resultado das respostas dos avaliadores do SGPI PRO – referentes às perguntas 5, 6, 7 e
8

Fonte: Elaborada pelas autoras

Posteriormente foram analisadas as 03 (três) perguntas abertas relativas à
otimização das demandas, recomendações e melhorias na usabilidade, as quais eram

respostas facultativas, onde os respondentes escreveram suas considerações, dando um
retorno de sua experiência ao utilizar o sistema (Figura 14).
Figura 14. Tela do resultado das respostas abertas dos avaliadores do SGPI PRO – referentes às perguntas
9, 10 e 11

Fonte: Elaborada pelas autoras

Referente à colaboração do sistema na otimização das demandas dos NITs
(Figura 14), ressaltam-se os seguintes ganhos: evitar a perda de prazos nos pagamentos
de anuidades e proporcionar maior eficiência e produtividade nas operações e
atividades desempenhadas pelo NIT.
Como recomendações para melhoramento do sistema (Figura 14), destaca-se a
possibilidade de geração de gráficos e disponibilização do módulo “vitrine tecnológica”
para a sociedade em geral. Nesses apontamentos, o SGPI PRO disponibiliza dados no
formato de planilha eletrônica, a partir da qual podem ser construídos os gráficos, ao
passo que quanto a disponibilização da vitrine tecnológica para a comunidade, o
referido sistema não permite acesse de usuários externos, mas permite ao usuário
cadastrado copiar as informações para seu compartilhamento em outros ambientes, tal
como o site oficial dos NITs.
Por fim, quanto às sugestões para melhoria na usabilidade do sistema, merece
destaque, com planejamento de análise e possível ajuste para inclusão de um menu
principal do sistema (menu lateral esquerdo), que poderia exibir os links agrupados por
funcionalidades.

4. CONCLUSÃO
O SGPI PRO teve uma avaliação muito positiva, com conceitos entre “muito” e
“extremamente” quando avaliado sobre sua rapidez, facilidade no acesso, interface,
funcionalidade, utilidade, satisfação. Também foi considerado bem-sucedido quanto
avaliado sobre a realização das funções que o sistema se propõe, sendo muito ou

extremamente provável sua indicação para futuros usuários a partir dos participantes
do processo de avaliação.
Desse modo, pode concluir que o Sistema irá auxiliar no gerenciamento das
demandas do NIT da Univasf, contribuindo para maior eficiência e eficácia na prestação
dos serviços, minimizando erros e otimizando o trabalho de toda a equipe. Assim como
dar celeridade e maior segurança aos trâmites interno.
Almeja-se que os resultados obtidos contribuam para auxiliar na tomada de
decisão quanto à sua implementação na Instituição, bem como sirva de referência para
sua aplicação em outros NITs, tanto de órgão públicos ou privados, colaborando para
que muitos gargalos identificados a partir de experiência prévia sejam solucionados por
meio da sua implementação nos referidos setores responsáveis pela gestão da inovação.
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8. CONCLUSÃO
O Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual - SGPI PRO, teve uma
avaliação muito positiva e após os resultados nos possibilita corroborar que a
implantação do sistema irá auxiliar no gerenciamento das demandas do NIT da
Univasf, com maior eficiência na prestação dos serviços, minimizando erros e
otimizando o trabalho de toda a equipe.
Os conceitos ficaram entre “muito” e “extremamente” quando avaliado sobre
sua rapidez, facilidade no acesso, interface, funcionalidade, utilidade, satisfação.
Também foi considerado bem sucedido quanto avaliado sobre a realização das
funções que o sistema se propõe, sendo muito ou extremamente provável sua
indicação para futuros usuários a partir dos participantes do processo de avaliação.
Referente às sugestões para melhoria na usabilidade do sistema, merece
destaque, com planejamento de análise e possível ajuste para inclusão de um menu
principal do sistema (menu lateral esquerdo), que poderia exibir os links agrupados
por funcionalidades. Essa sugestão foi atendida e o SGPI PRO esta exibindo o menu,
conforme indicação do usuário.
Como recomendações para melhoramento do sistema, destaca-se a
possibilidade de geração de gráficos e disponibilização do módulo “vitrine tecnológica”
para a sociedade em geral. Nesses apontamentos, o SGPI PRO disponibiliza dados
no formato de planilha eletrônica, a partir da qual podem ser construídos os gráficos,
ao passo que quanto a disponibilização da vitrine tecnológica para a comunidade, o
referido sistema não permite acesse de usuários externos, mas permite ao usuário
cadastrado copiar as informações para seu compartilhamento em outros ambientes,
tal como o site oficial dos NITs.
Espera-se que o sistema auxilie no gerenciamento das demandas do NIT da
Univasf, buscando eficiência na prestação dos serviços, minimizando erros e
otimizando o trabalho de toda a equipe. Assim como, dar celeridade e segurança aos
trâmites interno.
A implementação dessa tecnologia terá grande impacto, há a possibilidade de
captação de recursos para Univasf uma vez que, o sistema poderá ser licenciado para
os NITs de outras IES, colaborando para que muitos problemas sejam solucionados
de forma automática e eficiente.
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O ambiente é favorável para o desenvolvimento, validação e implementação,
tornando o potencial de comercialização do sistema bastante elevado. Almeja-se que
os resultados obtidos contribuam para a melhor tomada de decisão quanto ao seu uso
na Instituição, bem como sirva de referência para sua aplicação em outros NITs de
órgão públicos ou privados, colaborando para que muitos gargalos identificados a
partir de experiência prévia sejam solucionados por meio da sua implementação nos
referidos setores responsáveis pela gestão da inovação.
Como

resultado

desse

trabalho,

foram

gerados

alguns

produtos:

desenvolvimento do SGPI PRO e envio do pedido de depósito do registro junto ao
órgão competente, INPI, através do NIT/Univasf; elaboração do manual de uso do
sistema; desenvolvimento da identidade visual do sistema e envio do pedido de
registro da marca junto ao INPI; elaboração do manual de identidade visual do
sistema; submissão de artigo de prospecção em revista científica e submissão e
submissão e apresentação de artigo no III Workshop de Gestão da Inovação
FORTEC.
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APÊNDICE A - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL PROFISSIONAL - SGPI PRO
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL PROFISSIONAL - SGPI PRO
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ANEXO A – CERTIFICADO DE MENÇÃO HONROSA - CAPÍTULO DE LIVRO
REFERENTE ARTIGO APRESENTADO NO III WORKSHOP DE GESTÃO DA
INOVAÇÃO FORTEC NORDESTE – EDIÇÃO JOÃO PESSOA E SÃO LUIZ

CERTIFICADO
MENÇÃO HONROSA
“SGPI-PRO NO GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS NITs”
Por Cátia Valéria dos Santos Passos Brito – UNIVASF e Vivianni Marques Leite dos Santos–
UNIVASF, apresentado no III Workshop de Gestão da Inovação FORTEC Nordeste – Edição
João Pessoa e São Luiz, realizado online, nos dias 20 e 21 de agosto de 2020.
_______________________________________
Maria da Glória Almeida Bandeira
Coordenadora

_______________________________________
Vivianni Marques Leite dos Santos
Coordenadora Regional FORTEC-NE

_______________________________________
Maxwell Anderson Ielpo do Amaral
Vice-coordenador
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ANEXO B – PROTOCOLO DO PEDIDO DE REGISTRO DE PROGRAMA DE
COMPUTADOR – RPC JUNTO AO INPI

13/11/2020

870200143328
12:20

29409191923494180

Pedido de Registro de Programa de Computador - RPC
Número do Processo: 512020002524-2
Dados do Titular
Titular 1 de 1
Nome ou Razão Social: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO
Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ: 05440725000114
Nacionalidade: Brasileira
Qualificação Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa
Endereço: AV JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA S/N, CENTRO
Cidade: Petrolina
Estado: PE
CEP: 56304917
País: Brasil
Telefone: 87 21016793
Fax:
Email: nit@univasf.edu.br; michely.diniz@gmail.com
Dados do Programa
Data de Publicação: 01/08/2020
Data de Criação: 30/03/2020
- § 2º do art. 2º da Lei 9.609/98: "Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de
computador pelo prazo de cinquenta anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da
sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação"
Título: Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual Profissional –
SGPI PRO

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 13/11/2020 às
12:20, Petição 870200143328

Petição 870200143328, de 13/11/2020, pág. 1/5

Algorítimo hash: SHA-256 - Secure Hash Algorithm
Resumo digital hash: c5f7cc05b86c6771db59044b339f39e851ec1f432de6cfef1ecafb17bb8
54b1a
§1º e Incisos VI e VII do §2º do Art. 2º da Instrução Normativa: O titular é o responsável único pela
transformação, em resumo digital hash, dos trechos do programa de computador e demais dados
considerados suficientes para identificação e caracterização, que serão motivo do registro. O titular
terá a inteira responsabilidade pela guarda da informação sigilosa definida no inciso III, § 1º, art. 3º da
Lei 9.609 de 19 de fevereiro de 1998.
Linguagem: HTML
CSS
JAVA
PHP
Campo de Aplicação: AD01-ADMINISTR (DESENVOLV.ORGANIZACIONAL,
DESBUROCRATIZAÇÃO)
IF02-DOCUMENTAÇ (ANÁLISE DA INFORMAÇÃO,
PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO ARMAZENAMENTO,
RECUPERAÇÃO, DISSEMINAÇÃO, INTERCÂMBIO, BIBLIOFILIA,
BIBLIOLOGIA, BIBLIOMETRIA)
Tipo de Programa: SO07 - CONTROLADOR DE PROCESSOS
FA01 - FERRAMENTA DE APOIO
AT06 - CONTROLE DE PROCESSOS
Derivação Autorizada
O SGPI - PRO é derivado do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual Profissional –
SGPI, com uma das autoras atuante nesta nova versão. Dado que podem ser comercializadas ou
transferidas, separadamente, solicitamos o aceite da derivação a partir da cessionária. Ambos tem
o mesmo titular.

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 13/11/2020 às
12:20, Petição 870200143328

Petição 870200143328, de 13/11/2020, pág. 2/5

Dados do Autor
Autor 1 de 3
Nome: CÁTIA VALÉRIA DOS SANTOS PASSOS BRITO
CPF: 62132709572
Nacionalidade: Brasileira
Qualificação Física: Técnico das ciências administrativas e contábeis
Endereço: Rua da AABB, n. 500, casa 41 – Condomínio Caminho das Águas
Cidade: Casa Nova
Estado: BA
CEP: 47300-000
País: BRASIL
Telefone: (74) 988 541547
Fax:
Email: catia.valeria@univasf.edu.br
Autor 2 de 3
Nome: VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS
CPF: 95030883487
Nacionalidade: Brasileira
Qualificação Física: Professor do ensino superior
Endereço: Rua Raimundo Garanhuns Lacerda, 180
Cidade: Petrolina
Estado: PE
CEP: 56302-470
País: BRASIL
Telefone: (87) 988 184758
Fax:
Email: vivianni.santos@gmail.com
Autor 3 de 3

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 13/11/2020 às
12:20, Petição 870200143328

Petição 870200143328, de 13/11/2020, pág. 3/5

Nome: ALISSON AMORIM SIQUEIRA
CPF: 06698904481
Nacionalidade: Brasileira
Qualificação Física: Analista de sistemas, desenvolvedor de software, administrador de
redes e bancos de dados e outros especialistas em informática
(exceto técnico)
Endereço: Rua Andre Alexandre Batista, Nº 26, Cohab IV,
Cidade: Petrolina
Estado: PE
CEP: 56310-740
País: BRASIL
Telefone: (87) 988 373922
Fax:
Email: alisson-amorim@hotmail.com
Declaração de Veracidade - DV
Nome: DECLARAÇÃO_DE_VERACIDADE_assinado.pdf

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 13/11/2020 às
12:20, Petição 870200143328

Petição 870200143328, de 13/11/2020, pág. 4/5

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE - CLIENTE

Em atendimento à Instrução Normativa em vigor eu, FUNDACAO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO, CNPJ: 05.440.725/0001-14, declaro,
para fins de direito, sob as penas da Lei e em atendimento ao art. 2º do Decreto nº
2.556², de 20 de abril de 1998, que as informações feitas no formulário eletrônico de
programa de computador – e-Software, são verdadeiras e autênticas.

Fico ciente através desse documento que a falsidade dessa declaração configura
crime previsto no Código Penal Brasileiro e passível de apuração na forma da Lei.
Ciente das responsabilidades pela declaração apresentada, firmo a presente.

--------------(assinado digitalmente)-------------

DECRETO Nº 2.556, DE 20 DE ABRIL DE 1998
Art. 1º Os programas de computador poderão, a critério do titular dos respectivos direitos, ser registrados no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial - INPI.
Art. 2º A veracidade das informações de que trata o artigo anterior são de inteira responsabilidade do requerente, não
prejudicando eventuais direitos de terceiros nem acarretando qualquer responsabilidade do Governo.
29409191923494180

Petição 870200143328, de 13/11/2020, pág. 5/5
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ANEXO C– PROTOCOLO DO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO
INPI

16/10/2020

850200352442
11:47

29409171914040470

Pedido de Registro de Marca de Produto e/ou Serviço (Mista)

Número do Processo: 921044399

Dados Gerais
Nome: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO
CPF/CNPJ/Número INPI: 05440725000114
Endereço: AV JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA S/N, CENTRO
Cidade: Petrolina
Estado: PE
CEP: 56304917
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa
e-mail: nit@univasf.edu.br; michely.diniz@gmail.com

Dados do(s) requerente(s)
Nome:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO

CPF/CNPJ/Número INPI: 05440725000114
Endereço: AV JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA S/N, CENTRO
Cidade: Petrolina
Estado: PE
CEP: 56304917
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa
e-mail: nit@univasf.edu.br; michely.diniz@gmail.com

Dados da Marca
Apresentação: Mista
Natureza: Produto e/ou serviço
Elemento Nominativo: SGPI PRO
Marca possui elementos em
idioma estrangeiro? Não

Página 1 de 3

Imagem Digital da Marca

A eventual deformação desta imagem, com relação
à constante do arquivo originalmente anexado, terá
sido resultado da necessária adequação aos
padrões requisitados para a publicação da marca
na RPI. Assim, a imagem ao lado corresponde ao
sinal que efetivamente será objeto de exame e
publicação, ressalvada a hipótese de substituição
da referida imagem decorrente de exigência formal.

Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a Classificação de NICE e listas auxiliares
Classe escolhida:

NCL(11) 42

Descrição da Especificação:
• Elaboração [concepção] de software de computador
• Pesquisas científicas e tecnológicas relativas ao mapeamento de patentes
• Software como serviço [saas]
Declaração de Atividade
Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do presente pedido
declara(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e licitamente atividade compatível com
os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas
direta ou indiretamente.

Classificação dos Elementos Figurativos da Marca - CFE(4), segundo a Classificação de Viena
Categoria

Divisão

Seção

Descrição

13

1

17

Lâmpadas ou tubos de luz elétrica

24

15

13

Flechas formando um círculo, um arco de um círculo ou
um anel

29

1

12

Duas cores predominantes

27

1

1

Letras ou algarismos formando figuras geométricas,
inscrições em perspectiva

27

1

2

Letras ou algarismos formando um quadrado ou retângulo
(superfície ou contorno)

Página 2 de 3

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.
A partir de agora, o número 921044399 identificará o seu pedido junto ao INPI. Contudo, a aceitação do
pedido está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da
União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, bem como ao
cumprimento satisfatório de eventual exigência formal, (prevista no art. 157 da Lei 9.279/96), em até
cinco dias contados do primeiro dia útil após a publicação da referida exigência na RPI (disponível em
formato .pdf no portal www.inpi.gov.br), sob pena do presente pedido vir a ser considerado inexistente.

Este pedido foi enviado pelo sistema e-Marcas (Versão 4) em 16/10/2020 às 11:47
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