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PROPRIEDADE INTELECTUAL EM PROGRAMA DE 
COMPUTADOR: ANÁLISE DOS REGISTROS DE SOFTWARE 

DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA REGIÃO NORDESTE DO 
BRASIL 

 
 

RESUMO 
 

O presente projeto visa analisar as solicitações de registros dos programas de 

computador das Universidades Públicas da região do Nordeste do Brasil e comparar as 

solicitações entre as Universidades por intermédio do regime protetivo à Propriedade 

Intelectual. Esta pesquisa é de cunho exploratório e adotou uma abordagem 

quantitativa, contemplando os registros solicitados por dezoito Universidades federais e 

quinze Universidades estaduais, totalizando trinta e três Universidades Públicas do 

Nordeste do Brasil. Os dados coletados compreendem toda a série histórica de registros 

de cada instituição na base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI) até dezembro de 2020. Após a análise dos indicadores, foi constatado que as 

solicitações de registros de softwares, apresentou crescimento significativo após o ano 

de 2017, quando foi implementado pelo INPI o sistema de peticionamento eletrônico, 

chamado de e-Software. Identificou-se ainda que, a maior parte das universidades 

públicas do Nordeste brasileiro estão necessitando de diretrizes visando intensificar as 

medias protetivas em Propriedade Intelectual dos programas de computador 

desenvolvidos internamente. Levando em consideração ao problema exposto, foi 

produzido um material didático, objetivando apresentar a importância da Propriedade 

Intelectual e incentivar os registros das produções pelos discentes, docentes e 

profissionais das universidades. 

 

PALAVRAS CHAVE: Programas de Computador; Revista em Quadrinho; Propriedade 

Intelectual; Nordeste; Universidade Pública. 

  



 

 

 
 

INTELLECTUAL PROPERTY IN COMPUTER PROGRAM: 
ANALYSIS OF SOFTWARE RECORDS OF PUBLIC 

UNIVERSITIES IN THE NORTHEAST REGION OF BRAZIL 

 

ABSTRACT 
 

This project aims to analyze requests for registration of computer programs from Public 

Universities in the Northeast region of Brazil and to compare requests between 

Universities through the protection regime for Intellectual Property. This research is 

exploratory in nature and adopted a quantitative approach, covering the records 

requested by eighteen Federal Universities and fifteen State Universities, totaling thirty-

three Public Universities in the Northeast of Brazil. The data collected comprises the 

entire historical series of records of each institution in the database of the National 

Institute of Industrial Property (INPI) until December 2020. After analyzing the indicators, 

it was found that requests for software registrations showed a significant growth after 

2017, when the electronic petition system, called e-Software, was implemented by the 

INPI. It was also identified that most public universities in Northeast Brazil are in need of 

guidelines aimed at intensifying the protective measures in Intellectual Property of 

computer programs developed internally. Taking into account the above problem, a 

didactic material was produced, aiming to present the importance of Intellectual Property 

and to encourage the registration of productions by students, professors and university 

professionals. 

 

KEYWORDS: Computer Programs; Comic Book; Intellectual Property; North East; 

Public University.   



 

 

 
 

Sumário 
 

 

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................. 8 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 8 

1.1 JUSTIFICATIVA................................................................................................. 10 

1.2 OBJETIVOS ...................................................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo Geral: ............................................................................................ 14 

1.2.1.1 Objetivos Específicos: .............................................................................. 14 

1.3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO ................................................................ 14 

1.4 ALCANCES E LIMITAÇÕES.............................................................................. 17 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................... 18 

2.1 Análise dos registros de programas de computador nas Universidades Públicas 

da região Nordeste do Brasil. .................................................................................. 18 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................... 47 

3.1 Volume 1 – Em Busca da Assinatura Digital ...................................................... 47 

3.2 Volume 2 – Em Busca do Registro .................................................................... 62 

4 CONCLUSÃO GERAL ............................................................................................. 77 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 78 

 



8 

 

 
 

CAPÍTULO 1 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Considerando o Global Innovation Index (GII, 2019), o progresso de 

desempenho é classificado como lento na América Latina. Apesar de melhorias 

incrementais e iniciativas encorajadoras, o potencial de inovação da região segue 

inexplorado. Os países que obtiveram relevantes dados em desempenho em inovação, 

compreendem variáveis como: gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

qualidade das publicações científicas e universitárias, estímulos governamentais em 

P&D e processo de interatividade. 

Nas últimas três décadas o papel das universidades tornou-se desafiador e 

dinâmico, assumindo a cada ano um papel mais ativo no desenvolvimento econômico 

regional e nacional (PIIRAINEN et al., 2016). No Brasil o processo de inovação está 

concentrado em grande parte nas universidades que além de exercerem a função de 

ensino e pesquisa, assumem o papel na produção, utilização, aplicação e exploração 

dos resultados de pesquisa acadêmica (VIANA, 2018). 

Conforme a obra Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991 de 

Eric Hobsbawm (1994), o século XX se destaca devido aos eventos estruturais da 

sociedade contemporânea a partir de episódios históricos como guerras, doenças e 

revolução tecnológica criada e vivenciada pela humanidade. As relações sociais 

sofreram profundas mudanças, passando a ser moderadas pelas novas tecnologias da 

informação. Os problemas e desafios que marcaram a humanidade, com o passar dos 

anos se tornam mais complexos exigindo respostas com alto nível de especialidade em 

diferentes áreas. 

 Em um mundo altamente informatizado e com novas áreas de pesquisa, fica 

evidente a oportunidade de desenvolvimento de novas soluções na forma de programas 

de computador e, consequentemente, aumenta as preocupações em relação à proteção 

da Propriedade Intelectual (PI) de autores e instituições sobre suas invenções e criações 

(OLIVEIRA; BOTELHO, 2019). A PI passa a ser elemento de crescente interesse para 

o desenvolvimento socioeconômico à medida que a inovação tecnológica ocupa lugar 

central na competitividade entre países que atuam em um cenário globalizado 

(AMORIM-BORHER et al., 2007). 

 A preservação do direito da propriedade e privilégio da exclusividade ao seu 

titular é assegurada pela Propriedade Intelectual, ao passo que o detentor divulga à 

sociedade as informações detalhadas sobre o conhecimento gerado e protegido. A 

Propriedade Intelectual torna-se um mecanismo primordial para o progresso, 
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desenvolvimento e proteção e, consequentemente apresenta difusão do conhecimento 

com o objetivo de proporcionar benefícios à sociedade (ARAÚJO et al., 2008).   

No estudo realizado pela gerente de desenvolvimento empresarial do Instituto 

Elvado Lodi (IEL), Diana Jugmann, os dados obtidos demonstram que os brasileiros 

ainda desconhecem a importância econômica e estratégica da Propriedade Intelectual 

e não sabem se apropriar e nem proteger suas tecnologias (IEL Interação, 2010). Para 

que este cenário ocorra melhoras, é necessário a ampliação de ações conjuntas entre 

os setores público e privado no sentido de estimular as criações, inovações e proteções, 

além de estimular à mudança de cultura em relação à proteção dos ativos intangíveis 

(ARAÚJO et al., 2010). Nesse contexto as universidades tornam-se um relevante 

elemento para o processo de inovação, podendo contribuir com a geração de novas 

pesquisas, conhecimento científico e tecnologias utilizando o desenvolvimento de 

softwares. 

As empresas que utilizam sistemas de informações podem, por meio do 

gerenciamento adequado das informações, obter vantagens competitivas e estratégicas 

e tomar decisões de maneira mais eficiente e eficaz, em um software (SILVA, et al., 

2018). O programa de computador é uma realidade que faz parte da rotina e está 

presente em todas as atividades do ser humano, desde a mais complexas a mais 

rotineira.  

Os direitos da Propriedade Intelectual, em sentido amplo, referem-se aos 

direitos, exclusivos e temporários, garantidos por lei em relação aos frutos da atividade 

criativa e do engenho humano (WIPO, 2002). Observa-se que a PI é reconhecida por 

órgãos governamentais como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), podendo ser 

incluídos na carreira dos pesquisadores na plataforma LATTES (NUNES et al., 2013). 

A propriedade do Direito Autoral é composta por Direitos de Autor, Direitos Conexos e 

Programas de Computador, sendo uma subdivisão da Propriedade Intelectual. Atrelado 

ao Direito Autoral, a PI inclui também a Propriedade Industrial e Proteção Sui Generis. 

No Brasil o regime jurídico para a proteção à PI dos programas de computador é 

estabelecido pela Lei de nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida popularmente 

como “Lei do Software” e pela Lei de Direitos Autorais, no artigo 7º, inciso XII (BRASIL, 

1998). 

Os registros dos programas de computador é a forma de assegurar a 

propriedade da obra desenvolvida perante ao Poder Judiciário, de modo a proteger o 

ativo de negócio (INPI, 2019). A proteção incorpora o direito do proprietário, mesmo 

após a venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa, além de 
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autorizar ou proibir o aluguel comercial do programa do computador quando ele for o 

objeto comercializado (OLIVEIRA; BOTELHO, 2019) 

Os dados apresentados pelo Mercado Brasileiro de Software e Serviços (ABES 

Software), o Brasil no ano de 2018 ocupa a 9ª posição no mundo em investimento em 

tecnologia da informação, foram investidos 47 bilhões de dólares. Em 2018, a utilização 

de programas de computador desenvolvidos no país representou 30% do investimento 

total. Levando em consideração a Distribuição Regional do Mercado Brasileiro de TI, na 

classificação de softwares, a região do Nordeste em 2018 aparece na 4ª colocação com 

7,5% do total de investimentos do ano em questão. O maior investimento em softwares 

foi na região do Sudeste com 64,6% e o menor investimento é identificado na região do 

Norte com 2,8%. As regiões do Centro-Oeste e Sul, completa a lista com 11,9% e 13,2% 

respectivamente (ABES, 2019). Em se tratando dos registros de programas de 

computador, o Relatório de Atividades do INPI destaca que no ano de 2019 foram 

registrados 3.049 softwares, dos 3.048 depósitos efetuados por residentes no Brasil em 

2019, as universidades públicas do Nordeste foram responsáveis por 7,6% (231). Por 

intermédio dos índices, que as instituições conseguem os maiores financiamentos e 

visibilidades nos cenários locais, nacional e internacional. 

As dificuldades expostas em Propriedade Intelectual e baixos índices da 

proteção dos ativos, são fatores que podem restringir as relações entre a sociedade e 

as universidades brasileiras. Porém, é possível considerar que a ampliação das 

parcerias público-privadas, com a devida formalização e seguindo os preceitos legais, 

traga benefícios para ambas as instituições. Neste contexto, quais as relevâncias das 

universidades públicas do Nordeste do Brasil registrarem os programas de computador 

desenvolvidos internamente? 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 
 

Os direitos de Propriedade Intelectual constituem um instrumento de estímulo à 

inovação, nesse contexto as universidades desempenham uma função essencial no 

processo de inovação, podendo contribuir com a geração de novas pesquisas, 

conhecimento científico e tecnologias, incluindo o desenvolvimento de softwares 

(SANTOS, 2020). 

Considerando as políticas públicas brasileira no quesito de inovação surge como 

um avanço, porém marcado por atrasos comparado com países que obtiveram avanços 

em inovação, reconhecida pelos estímulos governamentais e dos processos de 
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interatividade, a exemplo do Japão, Coréia do Sul, França e Finlândia (SALERNO; 

KUBOTA, 2008). 

As empresas e instituições de ensino superior, encontram dificuldades 

relacionadas a fontes de financiamento e obtenção de recursos para subsidiar sua 

busca por inovação e desenvolvimento de pesquisas. Nesse momento que destaca 

evidencia o papel do governo na condução de investimentos em um sistema de 

inovação (SALERNO; KUBOTA, 2018). A interatividade entre universidade, empresa e 

governo, constituí a formação da hélice tripla. 

As leis de inovação (10.973/2004 e 13.243/2016) permitem as Instituições 

Científicas e Tecnológicas (ICTs) a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), 

órgãos que têm a finalidade de gerir as políticas de inovação. O Marco Legal da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, incluindo leis da inovação, visa estimular as parcerias 

estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e empresas. O artigo 26 da lei 

10.973/2004 que trata dos incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 

no ambiente produtivo, declara obrigatoriedade das ICTs em aplicar o disposto da lei 

em questão, tornando necessário as ICTs estabelecer medidas de incentivar à inovação 

e à pesquisa científica e tecnologia no ambiente produtivo. O papel das universidades 

vai além de fornecer mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, as 

possibilidades de interação entre universidades, governo e empresas se expandem na 

medida em que se ampliam as necessidades da própria sociedade contemporânea 

(MOWERY; SAMPAT, 2009; BERNI et al., 2015; MDIC, 2020). 

Os programas de computador têm desempenhado significativo papel como 

ferramentas para gerar inovação e fomentar a produtividade de diversos setores da 

economia. (GADELHA et al., 2007; SANTOS; MENEZES, 2021). A ampla adoção de 

softwares reforça a relevância para o desenvolvimento econômico mundial 

(PRESSMAN, 2011). No estudo da ABES, o mercado mundial de software e serviços 

atingiu em 2018 o valor de 1,220 bilhões de dólares, e o Brasil se manteve na 9ª posição 

no ranking mundial, com um mercado interno de aproximadamente 23 bilhões de 

dólares (ABES, 2019). 

O registro de software, mesmo que não seja obrigatório, é fundamental para 

comprovar a autoria perante o Poder Judiciário, podendo ser útil em casos de processos 

relativos a concorrência desleal, cópias não autorizadas e pirataria. Sem o registro, 

definir quem é o titular do programa pode ser demorado e dispendioso, principalmente 

se for discutido judicialmente. Uma vez que trata de um direito autoral do titular, 

o registro do programa de computador é válido internacionalmente, garantindo, nos 175 

países signatários da Convenção de Berna (1886), proteções contra a pirataria e 

concorrência desleal (INPI, 2019). 
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Ranquear a produção a partir dos registros, não é uma realidade total da 

produção, porém, é um parâmetro para a análise do que é produzido em matéria de 

software proprietário (DALL’AGNOL; MACHADO, 2013). A comparação entre as 

produções universitárias, deve ser considerado um incentivo para ampliar o 

desenvolvimento dos softwares, seja para solucionar situações internas ou exportar 

tecnologia, através de contratos de licença. O Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), na versão 2.0 do lattes, disponibiliza um módulo 

específico de registros cadastrados no INPI, que podem incluir patentes, programa de 

computador, desenho industrial, marca e topografia de circuito integrado (CNPQ, 2012). 

Por intermédio dos índices, que os autores podem ampliar o curriculum lattes e as 

universidades conseguem os maiores financiamentos e visibilidades nos cenários 

locais, nacional e internacional. Logo, assegurar uma forma de retorno aos 

investimentos no desenvolvimento de programas de computador é crucial para estimular 

os esforços de inovação tecnológica (Andrade et al., 2009). 

Em termos de contratos de licença, de uso e de transferência de tecnologia, deve 

se destacar que o programa de computador será o objeto do contrato de licença, que 

pode ser acrescido de documento fiscal da aquisição ou licença de cópia do programa 

que comprove seu uso. Ressalta-se que programas de computador de origem externa 

devem ter os tributos e encargos necessários fixados no contrato de comercialização do 

produto (OLIVEIRA; BOTELHO, 2019). 

No entendimento de Nunes e Pinheiro-Machado, 2017, existe uma latente 

preocupação com os jovens, que assumem o papel de consumidores de tecnologia, 

transferindo o papel de agentes empreendedores de mudança e inovação para outrem, 

e não assumindo seu papel social ativo na produção tecnológica de seu país, apesar do 

potencial intelectual existente em nossas ICT. Ainda segundo os autores o mesmo 

público jovem, não é estimulado a empreender, não detectando e não entendendo a 

relevância da apropriação intelectual das tecnologias geradas nas universidades para a 

geração de novos produtos ou serviços para mercados emergentes e inovadores. 

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (2011), entende-se 

que a disseminação da cultura de PI deve ocorrer para haver um sistema de inovação 

estruturado com os seus atores atuando em conjunto para se desenvolver uma 

economia sustentável (WIPO, 2011). Percebe-se, portanto, a necessidade de 

disseminar o conhecimento da Propriedade Intelectual nas universidades, instituições 

de ICT, empresas públicas e demais organizações do Nordeste brasileiro para, assim, 

por meio da interação e da cooperação entre os atores, seja possível estimular o sistema 

de inovação (CAVALCANTIL; BEMFICA, 2019). 
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Historicamente, o uso de materiais didáticos diversificados, passou a ser 

sinônimo de renovação pedagógica, progresso e mudança, já que a utilização desses 

materiais, buscam maneiras de conseguir bons resultados na aprendizagem 

(FISCARELLI, 2007). A principal característica do material didático é a de ser uma 

bússola para o educando, indicando caminhos, motivando e proporcionando auto 

avaliação (ROSALIN; CRUZ; MATTOS, 2017). Apresentar informações visuais ao 

elemento verbal, por caráter icônico, as histórias em quadrinhos (HQs) podem vir a ser 

uma poderosa ferramenta pedagógica, capaz de exemplificar e explicar, de forma 

divertida e prazerosa a divulgação científica e a abordagem de questões inerentes à 

ciência (SANTOS; VERGUEIRO, 2012). Compreende-se que, as HQs são estimulantes 

da leitura, em virtude de expor uma linguagem clara e menos formal que instigam a 

imaginação e favorecem a diversão (MIGUÊZ; PEREIRA; ARAUJO, 2019). 

A partir desse cenário, o estudo da presente pesquisa possibilitará a identificação 

das instituições públicas do Nordeste do Brasil que necessitam intensificar as medidas 

protetivas dos softwares desenvolvidos e através de um material didático em HQ, 

incentivar a ampliação dos registros internos da Propriedade Intelectual, visando a 

proteção do conhecimento gerado e melhora em seus indicadores em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação. 

O artigo desenvolvido, foram coletados e analisados todos os registros de 

programas de computador solicitados ao INPI pelas Universidades Públicas do 

Nordeste do Brasil. Em se tratando do material didático, aborda a temática da 

Propriedade Intelectual e a série produzida explana os procedimentos para solicitar os 

registros de programas de computador. Os cenários apresentados na HQ, reproduzem 

um ambiente universitário, na tentativa de conquistar o público-alvo por tratar de um 

enredo que se adequa no cotidiano, com uma linguagem clara e direta.  

A necessidade de realizações em pesquisas voltada para índices em registros 

de softwares é pertinente pelo motivo do INPI publicar apenas de forma preliminar e 

anual os dados gerais, como o relatório de atividades e ranking dos 50 principais 

depositantes residentes (https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao). Dados no 

qual não é possível obter estatísticas e nem o real desempenho das Universidades 

Públicas nordestinas do Brasil. 
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1.2 OBJETIVOS  
 

1.2.1 Objetivo Geral:  

 

O objetivo do trabalho de conclusão de curso é analisar e incentivar a evolução 

das solicitações dos registros de programas de computador realizados pelas 

Universidades Públicas do Nordeste, na busca pelo fomento de registros das produções 

no Brasil. 

 

1.2.1.1 Objetivos Específicos: 

 

 Analisar a evolução das solicitações de registros de software efetuadas pelas 

Universidades Públicas do Nordeste do Brasil no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) e comparar seus quantitativos entre as instituições. 

 Elaborar um material didático, cujo o conteúdo apresente a importância da 

Propriedade Intelectual e incentive os registros das produções. 

 

1.3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 
 

Esta dissertação partiu do tema da Propriedade Intelectual dos registros de 

softwares e como determinadas universidades públicas apresentam baixos índices dos 

registros das produções internas. Após a identificação do Tema e realização da revisão 

bibliográfica dos assuntos pertinentes, foi decidido produzir um artigo definindo o 

universo nas universidades públicas estaduais e federais do Nordeste do Brasil. O 

desenvolvimento da pesquisa relativa aos registros de softwares, foi consultada na base 

de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), até 2020. Foram 

realizadas as buscas em trinta e três Universidades Públicas Federais e Estaduais do 

Nordeste brasileiro, no qual, dezoito são Universidades federais e quinze são 

Universidades estaduais. 

Posteriormente, durante a disciplina de Oficina Profissional, realizado no NIT da 

UESC, surgiu a ideia de desenvolver um produto, como procedimento de incentivar os 

registros de programas de computador, obtendo os requisitos necessários do mestrado 

do PROFNIT, submissão de um artigo em uma revista científica na área de 

administração com classificação Qualis B1 e a produção de um produto. 

O produto desenvolvido, foi dividido em dois volumes, pelo fato do Volume 1, 

abordar um tema de interesse levantado pelo NIT, apresentado como proposta de 
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conclusão da disciplina Oficina Profissional. Em se tratando do Volume 2, o tema 

elaborado foi acordado entre discente, orientador e coorientador. 

A coleta dos dados fornece a matéria prima para todo o trabalho, direcionada 

pela problemática do projeto e a unidade de escolha para a investigação exploratória. 

Sendo assim, durante o trabalho foram coletados dados na base de consulta dos 

registros dos programas de computador do INPI, adotando uma abordagem quantitativa 

Anteriormente a consulta dos dados para elaboração do artigo, foi elaborado um 

conjunto de variáveis, que diz respeito a uma característica de interesse a ser estudada 

em cada elemento da pesquisa, para em um momento subsequente, realizar as 

verificações das informações que seriam possíveis extrair na consulta do INPI. Devido 

a limitação da base de dados e informações obtidas na consulta dos registros de 

programas de computador, alguns temas não foram possíveis obter. Os dados das 

variáveis encontradas e os que não foram possíveis coletar, por não ser divulgado nos 

registros do INPI, podem ser vistos no Quadro 1.  

 

Quadro 1- Variáveis da Pesquisa 

Variáveis Encontradas Variáveis Não Encontradas 

 Nome do programa; 

 Quantidade de registros por CNPJ; 

 Registros não expedidos; 

 Nome dos autores e titulares; 

 Nome da parceria; 

 Tipos de linguagem de programação; 

 Tipo de campo da aplicação; 

 Tipo do programa; 

 Número dos pedidos; 

 Data da criação do programa; 

 Data do depósito 

 Data de expedição do pedido; 

 Pesquisador chefe do registro; 

 Ocorreu financiamento na pesquisa? 

 Tipo de financiamento: 

Público/Privado; 

 Valor do financiamento; 

 Segmentos da empresa que ocorreu 

a parceria 

 Tipo de software (Se é um aplicativo, 

jogo, página WEB, programa...) 

 Em que segmento o programa foi 

desenvolvido? 

 Tamanho do software; 

 Escolaridade dos Autores; 

 Sexo dos autores. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para conseguir realizar a pesquisa dos registros das universidades, foi 

necessário consultar pelo CNPJ de cada instituição. Após realizar a consulta, foi 

possível identificar que existe a necessidade de verificar de forma individual em cada 
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registro, para coletar todas as informações relevantes. Dessa forma, a pesquisa foi 

dividida em descobrir os CNPJ das universidades, realizar a busca dos registros de 

programas de computador por cada CNPJ e verificar de forma individual cada registro 

que constava na base do INPI, com mês limite dezembro de 2020. 

Ao identificar os possíveis itens para a extração, foi consultado de forma 

individual cada registro e organizado os dados na planilha eletrônica, para 

posteriormente extrair as informações. Os dados preparados e organizados formaram a 

base para realizar a análise e texto deste projeto. A preparação dos dados busca 

atender o princípio da criação de um banco de dados, para a organização das 

evidências (YIN, 2003).  

Com fundamento no assunto da Propriedade Intelectual dos registros de 

software, foi produzido um artigo com nome: Análise dos registros de programas de 

computador nas Universidades Públicas da região Nordeste do Brasil. Em se tratando 

do artigo, com as solicitações de registros coletadas, foram projetados filtros nas buscas 

e assim dividido as extrações em três etapas: 1) Divisão dos dados gerias; 2) Divisão 

de dados por região; 3) Divisão das Universidades. Foram criadas tabelas e gráficos 

com o auxílio de planilhas eletrônicas, para as etapas Divisão dos dados gerias, por 

região e universidades, para posteriormente realizar a análise das informações obtidas. 

Durante o cumprimento da disciplina Oficina Profissional no Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), foi identificado que 

uma grande parte dos materiais que tratam o tema da Propriedade Intelectual 

apresentam uma leitura com termos jurídicos complexos que podem reduzir o interesse 

e entendimento dos leitores sobre o assunto em questão. Mediante ao problema 

exposto, foi produzido um material didático em revista em quadrinhos (HQ), 

apresentando situações do dia a dia, no qual a Propriedade Intelectual é implementada 

de forma ilustrativa e intuitiva, incentivando o interesse pelo tema aos leitores. A HQ 

inicialmente foi nomeada como Revistinha da Propriedade Intelectual, porém na edição 

final foi intitulada como: Cartilha da Propriedade Intelectual, da Série 1: Programa de 

Computador. Foram produzidos dois volumes com nomes: Volume 1: Em Busca da 

Assinatura Digital; e Volume 2: Em Busca do Registro. As duas revistas foram 

submetidas e aceitas para publicação na EDITUS a editora da UESC. Até a presente 

data, o Volume 1, foi assinado contrato pelo Reitor da UESC e publicado no Diário Oficial 

do Estado da Bahia. 

O volume 1 trata da formas e procedimentos para realizar a assinatura digital, 

que é um item necessário para se obter o registro de programa de computador junto ao 

INPI. Já o volume 2 apresenta os procedimentos para se obter o certificado do registro 

do programa de computador emitido pelo INPI. O público-alvo da HQ são discentes, 
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docentes e profissionais, cujo o objetivo é apresentar a importância da Propriedade 

Intelectual e incentivar os registros das produções. 

A realização da presente dissertação demanda uma infraestrutura baseada em 

um computador com acesso à internet, softwares de planilha eletrônica para realizar o 

tratamento dos dados, edição de texto para redigir a dissertação e artigo e software para 

desenvolver e editar as revistas em quadrinhos. Os encontros com o orientador e 

coorientador foram realizados por videoconferência, utilização de aplicativos para 

smartphone de mensagens instantâneas e salas reservadas para realizar pesquisas na 

universidade. As pesquisas do projeto junto com a coleta dos dados envolvem acervos 

digitais e documentais, utilizadas bibliotecas e salas de informáticas para realizar as 

pesquisas. A realização desta pesquisa foi realizada com financiamento próprio. 

 

1.4 ALCANCES E LIMITAÇÕES 
 

Em se tratando do acervo nacional de produções científicas há poucas pesquisas 

e dados coletados relacionados ao tema de registros de softwares nas universidades 

públicas. Existindo a necessidade, em realizar pesquisas na base de dados em cada 

instituição e realizar uma estimativa dos registros por cada região que foi tratado. O INPI 

por ser uma instituição que concede o registro e a titularidade seguindo a lei dos direitos 

autorais, não disponibilizam filtros e informações detalhadas dos registros concedidos, 

limitando as variáveis a serem tratadas na pesquisa. A frequente manutenção pela noite 

e nos finais de semana na base de coleta do INPI, dificultou o andamento das buscas 

dos dados. O software utilizado para a produção do Volume 1 da revista em quadrinhos, 

foi descontinuado em janeiro de 2021, necessitando buscas por um novo sistema, 

realizando as devidas adaptações necessárias para aceitação da editora EDITUS. 

Contudo, o índice das informações obtidas em todas as universidades públicas 

do Nordeste, constituiu amostras diversificadas em todas as regiões tratadas no tema. 

Pretende-se, através dos dados, estatísticas e produção literária, despertar na 

comunidade acadêmica o interesse na Propriedade Intelectual em registrar os softwares 

das produções internas e alavancar os índices de transferências de tecnologias visando 

a cooperação das universidades com a sociedade.    
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 Análise dos registros de programas de computador nas Universidades 

Públicas da região Nordeste do Brasil. 
 

 O título da revista científica no qual o artigo foi submetido é: Perspectivas em 

Ciência da Informação, o ISSN é: 1413-9936. A foto seguinte apresenta a classificação 

Quallis B1 na área de Administração Pública de Empresas, Ciências Contábeis e 

Turismo. 

CLASSIFICAÇÃO QUALLIS 

 

 

A submissão na revista científica, ocorreu em 05 de julho de 2021, conforme 

apresentado no comprovante a seguir. 
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Análise dos registros de programas de 
computador nas Universidades Públicas 

da região Nordeste do Brasil. 
 

 

A Propriedade Intelectual dos programas de 
computador vem ganhando destaque no meio 
acadêmico e empresarial. Nesse sentido, é relevante 
destacar que os registros são fundamentais para elevar 
os índices das produções e garantir a comprovação da 
autoria. O artigo visa analisar a evolução das 
solicitações de registros de software efetuadas pelas 
Universidades Públicas do Nordeste do Brasil no INPI 
e comparar seus quantitativos entre as instituições. 
Foram examinadas trinta e três Universidades Públicas 
do Nordeste brasileiro e os dados coletados 
compreendem toda a série histórica de registros de 
cada instituição no INPI até dezembro de 2020. Os 
dados foram investigados por meio de estatística 
descritiva, identificando um aumento significativo de 
solicitações de registros após o ano de 2017, 
coincidentemente com a implementação da Instrução 
Normativa número 074. Verificou-se ainda que os dez 
principais depositantes de softwares do Nordeste, 
equivalem a 78,93% das solicitações e em sete 
Universidades, não foram identificados pedidos de 
registros. Dessa forma é possível concluir que a maior 
parte das instituições necessitam de diretrizes com 
foco nos registros dos softwares, para, 
consequentemente, intensificar as medidas protetivas 
em PI, visando proteger o conhecimento gerado nas 
instituições acadêmicas e melhorar seus indicadores 
em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.  
 
Palavras-chave: Programas de Computador; Software; 
Universidade Pública; Nordeste; Propriedade Intelectual. 
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Analysis of computer program records at 
Public Universities in Northeast region of 

Brazil. 
 

Intellectual Property of computer programs has been 
gaining prominence in academia and business. In this 
sense, it is important to highlight that records are 
essential to raise production rates and ensure proof of 
authorship. The article aims to analyze the evolution of 
software registration requests made by Public 
Universities in the Northeast of Brazil at INPI and to 
compare their numbers between institutions. Thirty-
three Public Universities in Northeastern Brazil were 
examined and the data collected comprise the entire 
historical series of records of each institution at the INPI 
until December 2020. The data were investigated using 
descriptive statistics, identifying a significant increase in 
requests for records after the year 2017, coinciding with 
the implementation of Normative Instruction number 
074. It was also found that the ten main depositors of 
software in the Northeast, equivalent to 78.93% of 
requests and in seven Universities, no requests for 
registration were identified. Thus, it is possible to 
conclude that most institutions need guidelines focused 
on software records, to, consequently, intensify 
protective measures in IP, aiming to protect the 
knowledge generated in academic institutions and 
improve their indicators in Research, Development and 
Innovation. 

 
 

Keywords: Computer Programs; Software; Public University; 
Northeast; Intellectual Property. 
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1 Introdução 

O homem, no decurso evolutivo, busca formas de facilitar a vida e, com 
isso obter conforto. Nessa compreensão, o empenho em obter tecnologias é uma 
atividade que tem complementado a sociedade desde que o homem começou a 
realizar suas descobertas (OLIVEIRA et al., 2016). O ritmo de crescimento, tanto 
nos países desenvolvidos como, naqueles em desenvolvimento, permite que a 
inovação tecnológica obtenha o aperfeiçoamento dos processos produtivos e 
geração de novos empregos (MÉRIDA; HASENCLEVER; CARVALHO, 2019). 
Dessa forma, a inovação é cada vez mais crucial para a competitividade 
empresarial, considerado um fator determinante para a conquista de mercados 
(GRAMMS, 1999; CONTO et al., 2016). Seguindo no raciocínio, Franko (1989), 
observa que as inovações têm direcionado o desenvolvimento, o crescimento de 
países industrializados e, consequentemente, o fortalecimento das empresas. O 
período médio em que as empresas são capazes de sustentar uma vantagem 
competitiva diminuiu com o tempo, as inovações, conhecimentos e tecnologias 
adquiridas podem ser facilmente acessíveis pelos concorrentes (FERNANDES; 
SILVA, 2018)  

Os sistemas de inovação abrangem estruturas de todas as instituições 
que se dedicam à pesquisa científica, à acumulação e difusão de conhecimento, 
que educam e treinam a população trabalhadora, desenvolvem tecnologia, 
elaboram produtos e processos inovadores (SMITS, KUHLMANN, 2004). A 
pesquisa científica e tecnológica fica concentrada principalmente nas 
Universidades e Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), decorrendo de 
fundamental importância compreender a capacidade dessas organizações na 
transformação de conhecimento em inovação (VIEIRA et al., 2014). Conforme 
ARAÚJO (2010), com o intuito de avançar de forma científica e tecnológica do 
país, é imprescindível que as ICTs se normatizem internamente, já que no Brasil 
são consideradas as principais responsáveis pela geração de conhecimento. 

Segundo LOPES (2006), as universidades vêm sendo pressionadas pelo 
novo desenho social que é ampliado devido o processo de globalização 
neoliberal. Lopes afirma que, as novas configurações das práticas sociais 
inserem de modo contundente os valores mercantis no campo da educação 
superior, reformulando as discussões e reorganizando o funcionamento das 
universidades, que passam a procurar alcançar índices de produções cada vez 
maiores. 

Ao longo dos últimos 50 anos, os programas computacionais evoluíram 
de uma ferramenta especializada em análise de informações e resolução de 
problemas para uma indústria propriamente dita (PRESSMAN; MAXIM, 2016). 
No estudo Mercado Brasileiro de Software e Serviços, realizado pela Associação 
Brasileira de Empresas e Softwares (ABES, 2019) em conjunto com a 
International Data Corporation (IDC), o Brasil no ano de 2018 ocupa a 9ª posição 
no mundo em investimento em tecnologia da informação, foram investidos 47 
bilhões de dólares, ocorrendo um crescimento de 9,8% em relação a 2017, mais 
que o dobro da previsão para o ano, que foi de 4,1%. 

Segundo Pressman e Maxim (2016), os softwares são elementos chave 
na evolução de produtos e é uma das mais importantes tecnologias no cenário 
mundial. Os exemplos que são utilizados estão por toda parte como: nos 
smartphone, computadores, televisões, bancos, lotéricas, instituições de ensino, 
hospitais, entre outros. A depender da empresa, o software é seu principal ativo 
de negócio, consequentemente o registro e concessão da titularidade é de 



23 

 

 
 

fundamental importância caso ocorra por exemplo uma disputa judicial, seja por 
pirataria ou cópias não autorizadas. Neste contexto, cresce a relevância do 
regime de proteção à Propriedade Intelectual (PI), que possuem implicações 
para o processo de inovação e propagação de tecnologias, gerando em um tema 
interdisciplinar de natureza técnica, jurídica e econômica para o desenvolvimento 
tecnológico (ANDRADE et al., 2009). 

O estudo realizado por Dall’agnol e Machado (2013) identificou que a 
cultura da Propriedade Intelectual nas universidades brasileiras em matéria de 
produção de software ainda é algo a ser aperfeiçoado. Os mecanismos legais 
para a proteção de programas de computador no Brasil são regidos pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O Relatório de Atividades do INPI 
destaca que houve um aumento de 21,4% de depósitos de pedidos de registros 
de programas de computador entre os anos de 2018 (2.511) e 2019 (3.049). Dos 
3.048 depósitos efetuados por residentes no Brasil em 2019, as universidades 
públicas do Nordeste foram responsáveis por 7,6% (231). Os registros dos 
programas de computador são fundamentais para aumentar os índices de 
produções e comprovar a autoria do desenvolvimento perante o Poder Judiciário, 
podendo ser útil em casos de processos relativos à concorrência desleal e cópias 
não autorizadas (INPI, 2017).  

Nesse contexto, as universidades tornam-se um relevante elemento para 
o processo de inovação, podendo contribuir com a geração de novas pesquisas, 
conhecimento científico e tecnologias utilizando o desenvolvimento de software. 
Esse entendimento requer a ampliação do campo de estudo visando consolidar 
questões, tais como: quais as relevâncias das universidades públicas do 
Nordeste de ampliarem os registros de suas produções, com foco nos programas 
de computador? Com o propósito de contribuir com este campo de estudo, esse 
artigo tem como objetivo analisar a evolução das solicitações de registros de 
software efetuadas pelas Universidades Públicas do Nordeste do Brasil no INPI 
e comparar os índices entre as instituições.  

A partir desse cenário, este artigo mostra-se um relevante instrumento de 
estudo, uma vez que, ao ranquear as produções das instituições públicas do 
Nordeste, possibilitará a identificação das regiões e universidades que 
necessitam intensificar as medidas protetivas de propriedade intelectual com 
foco nos registros de software, visando proteger o conhecimento gerado e 
melhora em seus indicadores em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. 

 
2 Propriedade Intelectual e registros de software 

Os direitos da Propriedade Intelectual (PI), em sentido amplo, referem-se 
aos direitos, exclusivos e temporários, garantidos por lei em relação aos frutos 
da atividade criativa e do engenho humano (WIPO, 2002). A PI engloba três 
grandes grupos: Direito Autoral, Propriedade Industrial e Proteção Sui Generis. 
Cada segmento dispõe de legislação específica quanto a sua forma de proteção, 
por possuírem naturezas distintas (JUNGMANN; BONETTI, 2010). 

A propriedade do Direito Autoral é composta por Direitos de Autor, Direitos 
Conexos e Programas de Computador (LAURIA et al., 2013). No que concerne 
ao direito autoral, para Santos (2008), autores são aqueles que unem 
indissoluvelmente o criador à obra, dessa forma emanam da personalidade e 
imprime um estilo próprio. O Direito Autoral está previsto entre os direitos e 
garantias fundamentais determinados na Constituição Federal de 1988, no artigo 
5º, incisos XXVII e XXVIII, e regulados pela Lei de Direitos Autorais (LDA) nº 
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9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998). A Propriedade Industrial, 
regulamentada pela Lei 9279/96, trata das modalidades pertinentes ao 
desenvolvimento industrial, tecnológico e comercial (SPEZIALI et al., 2016). 
Envolve, dessa forma, os direitos sobre as patentes de invenção, os modelos 
industriais, as marcas e repressão à concorrência desleal. Em se tratando da 
Proteção sui generis, envolve a topografia de circuito integrado, cultivar, 
conhecimentos tradicionais e o acesso ao patrimônio genético. (JUNGMANN; 
BONETTI, 2010; VASCONCELOS; SANTOS, 2019). A PI passa a ser elemento 
de crescente importância para o desenvolvimento socioeconômico à medida que 
a inovação tecnológica ocupa lugar central na competitividade entre países que 
atuam em um cenário globalizado (AMORIM-BORHER et al., 2007). 

Os softwares têm desempenhado significativo papel como ferramentas 
para gerar inovação e fomentar a produtividade de diversos setores da 
economia. A integração em sistemas, capazes de coordenar diversas funções 
nas organizações, permite reorganizar e simplificar procedimentos, promovendo 
ganhos de produtividade (GADELHA et al., 2007; SANTOS; MENEZES, 2021). 
Dessa forma, a ampla adoção do programa de computador reforça sua 
relevância para o desenvolvimento econômico mundial (PRESSMAN, 2011). 
Nesse contexto de propriedade intelectual, estão incluídos os programas de 
computador, que podem ser utilizados como uma ferramenta de organização, 
gerenciamento e controle de informações (SILVA et al., 2018). 

Conforme estabelecido na lei 9.610/98, a reprodução é a cópia de um ou 
mais exemplares de uma obra literária, artística ou científica. Quando uma obra 
é total ou parcialmente copiada sem a devida autorização do titular do direito 
autoral, tem-se o crime conhecido por contrafação (BRASIL, 1998). A 
contrafação é o crime vulgarmente conhecido pelo nome de pirataria 
(JUNGMANN; BONETTI, 2010). No Brasil o regime jurídico para a proteção à 
propriedade intelectual dos programas de computador é estabelecido pela Lei de 
nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida popularmente como “Lei do 
Software” e pela LDA, no artigo 7º, inciso XII (BRASIL, 1998). De acordo com a 
Lei de Software, em seu artigo 1º, define que: 
 

Programa de computador é a expressão de um conjunto 
organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, 
contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego 
necessário em máquinas automáticas de tratamento da 
informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos 
periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para 
fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. 

 

A organização responsável pelos registros dos programas de computador 
é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), https://www.gov.br/inpi/pt-
br, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia. Sua 
missão é estimular a inovação e a competitividade a serviço do desenvolvimento 
tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção eficiente da propriedade 
industrial. Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos 
industriais, indicações geográficas, programas de computador, topografias de 
circuitos integrados e as concessões de patentes (INPI, 2017). 

Para adquiri a proteção da propriedade intelectual do software no Brasil, 
conforme Decreto nº 2.556/1998, o interessado deverá depositar sua solicitação 
junto ao INPI. A partir da Instrução Normativa nº 74/2017 o depósito deve ser 
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realizado eletronicamente pelo formulário digital e-Software, através do portal do 
INPI. Serão gerados login e senha, para emissão da Guia de Recolhimento da 
União (GRU), além de demais solicitações de serviços a serem executados pelo 
INPI seguindo a Resolução nº 25/2013 (INPI, 2017). Semanalmente o INPI 
publica a Revista da Propriedade Industrial (RPI), http://revistas.inpi.gov.br/rpi, 
dando conhecimento dos novos depósitos efetuados, registros concedidos e 
outros despachos. O certificado expedido constará no portal do INPI, no qual as 
publicações vinculadas na RPI devem ser acompanhadas pelos titulares de 
registro ou de depósito (ALVARES et al., 2019). Todos os pedidos de registro de 
programa de computador realizados junto ao INPI podem ser acessados por 
meio do sistema de busca, que permite a consulta à base de dados fornecendo 
as seguintes informações: título, titular, autor, número do pedido, data do 
depósito, campo de aplicação, linguagem do programa, entre outras (INPI, 
2017). 

De acordo com a legislação brasileira vigente, a Lei Software em seu Art. 
2º, §2º, ficam assegurado os diretos referentes ao programa de computador pelo 
prazo de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da 
sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação, no entanto, os direitos 
relacionados ao software independem do registro.  

A LDA, no Art. 12º, estabelece as infrações e penalidades ao violar os 
direitos de um autor de programa de computador que prevê a detenção ou multa. 
É prevista a reclusão e multa em caso de reprodução, por qualquer meio, de todo 
um programa ou parte dele para fins de comércio, sem a autorização do autor, 
incluindo a responsabilidade a quem vende, expõe à venda, adquire, oculta para 
fins de comércio, o original ou cópia do programa de computador. Essas ações 
tipificam como violação dos direitos autorais (BRASIL, 1998). 

O registro é uma forma de assegurar os direitos de exclusividade na 
produção, uso e comercialização pelo autor do programa. Garante maior 
segurança jurídica ao seu detentor, caso haja demanda judicial para comprovar 
a autoria ou titularidade do programa e possibilita a venda e licenciamento do 
software por meio de contrato. Sua abrangência é internacional, compreendendo 
os 176 países signatários da Convenção de Berna (INPI, 2017). Nesse sentido, 
a legislação também ampara estrangeiros domiciliados no exterior, conforme 
assegurado nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. Através do 
registro realizado no INPI, é possível incluir outros ativos do direito autoral, como 
música, telas, vídeos, animações, personagens e outros ativos que integram, 
junto o software, a obra criada (; OLIVEIRA; BOTELHO, 2019). 

No entendimento de Silva et al. (2018), para que as ferramentas 
tecnológicas, na forma de software possam ser analisadas, é relevante a 
realização de prospecção tecnológica, monitorando a evolução e identificando 
novos processos tecnológicos. Silva et al., ainda destacam que a sistemática 
para o estudo da evolução tecnológica em seu processo inicial, compreende na 
prospecção em conhecer o ambiente em busca de informação sobre 
determinado tema. A prospecção tecnológica é uma forma sistemática de 
mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos que podem influenciar 
significativamente a indústria, a economia ou a sociedade como um todo 
(KUPFER; TIGRE, 2004).  

Os programas de computador são frutos da criação intelectual humana 
baseados em uma ou mais linguagens de programação que resultam em 
códigos-fonte, a serem usadas direta ou indiretamente por um computador, a fim 
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de obter determinado resultado (INPI, 2017). As linguagens de programação são 
utilizadas para descrever as instruções, advindas dos algoritmos, para um 
computador e estão organizadas em uma estrutura lógica (SEBESTA, 2011; 
DAURICIO, 2015). O código-fonte de um programa é a versão do software 
produzida diretamente pelo autor, que descreve o comportamento ou função do 
programa e é o objeto de proteção de direitos autorais (MACHADO, 2001; 
HEXSEL, 2002; RAMOS FILHO, 2007). O código-fonte pode ser disponibilizado 
sob uma licença de uso, que é um documento com validade legal que 
determinam direitos e deveres dos autores do software (PINHEIRO, 2017). 
Desse modo, os softwares estão inseridos no cotidiano quando são utilizados 
em celulares, tablets, computadores e demais dispositivos que executam 
programas baseados em linguagens de programação (SPEZIALI et al., 2016). 

Portanto, com as considerações expostas, é possível identificar que os 
programas de computador são considerados conjuntos de instruções e 
declarações em meio digital no qual, fazem com que a máquina compreenda os 
códigos escritos, no intuído de realizar tarefas que foram determinadas no 
momento do desenvolvimento.  

O índice realizado pelo site do TIOBE (2021), rastreou a existência de 
mais de 270 linguagens de programação. O índice TIOBE é uma lista ordenada 
de linguagens de programação, classificada pela frequência de pesquisa 
na internet. Segundo Meyer (2016), não existe uma melhor linguagem de 
programação, a utilização será aquela na qual o desenvolvedor compreende e 
que melhor se aplica aos seus propósitos. Nota-se, assim, que a parte mais 
importante do programa de computador é o código que lhe dá origem. Tendo 
acesso a ele, é fácil fazer sua análise identificando e consertando falhas, além 
de realizar seu aprimoramento ao incorporar novas funções (MACHADO, 2001). 

A produção de software tanto pode ser livre como proprietária. Segundo 
Hexsel (2002), software livre refere-se à liberdade dos usuários em executar, 
redistribuir, copiar, modificar e melhorar o programa. O autor do programa 
outorga a liberdade para que outros programadores possam modificar o código 
original e redistribuir versões modificadas. Em contrapartida, o software 
proprietário ou software fechado, é aquele cuja cópia, redistribuição ou 
modificação são em alguma medida proibidos pelo proprietário HEXSEL (2002). 
Para a utilização do software proprietário, é necessária a aquisição de licença de 
uso, o copyright, pois seus direitos autorais e comerciais são preservados. É 
concedida ao usuário a permissão de uso, vedada a sua reprodução, instalação 
múltipla, alteração, cessão, revenda ou redistribuição sem autorização e 
pagamento adicional (LAMAS, 2005; GARCIA et al., 2010). 

O estudo realizado pela Associação Brasileira de Empresas e Softwares 
– ABES, o setor brasileiro de Tecnologia da Informação (TI) tem crescido 
significativamente nos últimos anos com investimentos de cerca de 47 bilhões 
dólares em 2018, significando aumento de 9,8%, em 2017, mesmo levando em 
consideração que no ano de 2018 o PIB brasileiro teve um crescimento de 1,1%, 
em relação ao ano anterior. Ainda sobre o estudo da ABES, o mercado mundial 
de software e serviços atingiu em 2018 o valor de 1,220 bilhões de dólares, e o 
Brasil se manteve na posição no ranking mundial, com um mercado interno de 
aproximadamente 23 bilhões de dólares (ABES, 2019).  

Apesar dos altos índices de crescimento, o setor de TI tem enfrentado 
desafios consideráveis, principalmente com relação à carência de recursos 
humanos qualificados necessários para sustentar esse elevado nível de 
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crescimento (NERY DA SILVA et al., 2018) Com o objetivo de melhorar esse 
quadro, entidades do setor de software, como a SOFTEX (Associação para 
Promoção da Excelência do Software Brasileiro), tem preconizado a criação de 
iniciativas conjuntas entre universidades e empresas do setor privado, visando 
aproximar os conhecimentos teóricos com a realidade vivenciada no mercado de 
trabalho (SOFTEX, 2013). 

No ano de 2004, foi instituída a Lei 10.973, que estabelece medidas de 
incentivo à inovação, promovendo as atividades científicas e tecnológicas como 
ferramenta de incremento econômico e social para o país. Essa norma designa 
a função de inovação aos Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) e cria os 
Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), órgãos responsáveis pelo 
gerenciamento e operacionalização das suas respectivas políticas de inovação, 
visando à capacitação e ao alcance da independência tecnológica e ao 
desenvolvimento industrial no país (BRASIL, 2004). Com isso, as Universidades 
públicas, que até então eram somente geradoras e difusoras de conhecimento, 
agregam a função de administrar e proteger o conhecimento tecnológico e 
inovador (PEREIRA; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2015; SANTOS et al., 2017).  

O papel das Universidades vai além de fornecer mão de obra qualificada 
para o mercado de trabalho, as possibilidades de interação entre Universidades, 
governo e empresas se expandem na medida em que se ampliam as 
necessidades da própria sociedade contemporânea (MOWERY; SAMPAT, 2009; 
BERNI et al., 2015; MDIC, 2020). O papel atribuído às Universidades púbicas 
promoveu o crescimento de ações governamentais no que se refere ao 
estabelecimento de políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que 
auxiliam a gestão do conhecimento gerado nas instituições (AMADEI; 
TORKOMIAN, 2009). Questões sobre Propriedade Intelectual, Transferência de 
Tecnologia e empreendedorismo passaram a ocupar as pautas das discussões 
na definição dos planos estratégicos das instituições públicas (SANTOS; 
MENEZES, 2021). Os resultados dos ativos produzidos dentro da universidade, 
passam a ser de propriedade da instituição acadêmica em que se foi 
desenvolvido, utilizada por uma empresa somente mediante expressa 
autorização da ICT que lhe deu origem (CALZOLAIO et al., 2018). Por essa 
razão, as invenções devidamente registradas possuem potencial valor comercial 
(MUELLER; PERUCCHI, 2014). 

Consequentemente, a Propriedade Intelectual, é um instrumento eficiente 
para gestão da tecnologia em instituições de ensino superior, uma vez que, por 
meio dos pedidos de patentes, cultivares, marcas, direitos autorais e registros de 
softwares, é possível se ter uma ideia de quais tecnologias estão sendo 
produzidas em suas instalações (CHERUBINI et al., 2009). Diagnosticar a 
produção a partir dos registros junto ao INPI, não é uma realidade total da 
produção universitária, porém, é um parâmetro para a análise do que se é 
produzido em matéria de softwares proprietário nas Universidades 
(DALL’AGNOL; MACHADO, 2013). 
 
 

3 Procedimentos metodológicos 

A abordagem presente neste artigo é de cunho exploratório e adotou uma 
abordagem quantitativa. Foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, 
artigos, periódicos e revistas científicas, dos conceitos da propriedade 
intelectual, abordando assuntos como o direito autoral, as leis de registros de 
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software e o instituto federal responsável pelos registros dos programas de 
computador. 

A pesquisa exploratória é realizada a respeito de um problema ou questão 
de pesquisa quando há poucos ou nenhum estudo anterior em que se possa 
buscar informações sobre a questão ou o problema. O produto deste processo 
passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante 
procedimentos mais sistematizados (COLLIS; HUSSEY, 2005; GIL, 2008; 
FERNANDES et al., 2018). 

Segundo Teixeira e Pacheco (2005), o método quantitativo caracteriza-se 
pelo estudo estatístico, tanto na coleta de dados quanto no tratamento das 
informações, mediante técnicas que permitem avaliar numericamente as 
hipóteses levantadas a respeito de um problema de pesquisa. Sua utilização tem 
por objetivo básico garantir o máximo de precisão nos resultados obtidos e evitar 
distorções de análise e interpretação, proporcionando uma maior margem de 
confiança na pesquisa. 

A busca relativa aos registros de softwares, foram consultados na base 
de dados do INPI, examinando dados em dezoito Universidades federais e 
quinze Universidades estaduais, totalizando trinta e três Universidades Públicas 
do Nordeste do Brasil. O período da consulta realizado abrange o primeiro 
registro realizado no INPI, individualmente por Universidade até dezembro de 
2020. Ao todo, as Universidades do Nordeste brasileiro realizaram 1291 
solicitações de registros de programas computador, foram expedidos 1273 
certificados dos registros, 15 registros não foram concedidos pelo INPI, seja por 
falta de documentos ou pagamento, 1 registro ocorreu renúncia por parte da 
Universidade e 2 registros ocorreram desistência por parte da Universidade. 

Para alcançar a realização da pesquisa dos registros das Universidades 
Públicas nordestinas, foram necessários consultar pelo CNPJ de cada 
instituição. Após realizar a consulta, foi possível identificar que existe a 
necessidade de verificar de forma individual em cada registro, para coletar todas 
as informações. Dessa forma, a pesquisa foi dividida em descobrir os CNPJ das 
Universidades, realizar a busca dos registros de programas de computador para 
cada CNPJ e verificar de forma individual cada registro que constava na base do 
INPI. Nos casos que foram identificados titularidade múltipla entre as 
Universidades, foram contabilizados para ambas, tendo em vista que, na base 
de dados do INPI, não é possível identificar qual instituição teve maior 
participação. 

O INPI por ser uma instituição que concede o registro e a titularidade 
seguindo a lei dos direitos autorais, limitam a base de dados e informações 
obtidas na consulta dos registros de programas de computador, dessa forma, 
não disponibilizam filtros e informações detalhadas dos registros concedidos. As 
variáveis que a base do INPI, permite a consulta, quando declarada pelo autor 
são: Nome do software; Números de pedidos solicitados; Registros que não 
foram expedidos; Nome dos autores e titulares; Nome da Parceria; Linguem de 
programa; Campo de aplicação; Tipo de programa; Data da criação; Data do 
depósito e Data de expedição. 

As solicitações de registros coletadas, foram projetados filtros nas buscas 
e assim dividido as extrações em três etapas: 1) Divisão dos dados gerias; 2) 
Divisão de dados por região; 3) Divisão das Universidades. A divisão dos dados 
gerais, foram registrados todos os registros das Universidades do Nordeste do 
Brasil, sem apresentar nenhuma divisão por região. A divisão de dados por 
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região, as consultas foram dividas pelos agrupamentos das unidades da 
federação do Brasil, com o tema de cada pesquisa. Já a divisão das 
Universidades, foram coletados os dados de forma individual, no qual, cada 
Universidade realizaram os seus registros. 

A análise dos dados contempla a última etapa da pesquisa, qual seja, a 
manutenção de uma cadeia de evidências, uma vez que finaliza um estudo, com 
dados que podem ser rastreados por toda a cadeia de procedimentos até a sua 
origem (YIN, 2003). Foram criados quadros e gráficos com o auxílio de planilha 
eletrônica para as etapas: 1) Divisão dos dados gerias; 2) Divisão de dados por 
região; 3) Divisão das Universidades, para posteriormente realizar a análise das 
informações obtidas.  
 
 

4 Resultados e discussões 

Mediante a metodologia retratada anteriormente, segue os principais 
resultados apresentados em gráficos para melhor compreensão e suas 
respectivas análises. O quantitativo de depósitos e registros concedidos de 
programas de computador pelas Universidades Públicas do Nordeste é 
apresentado na Figura 1. O período corresponde ao primeiro registro cadastrado 
na base de dados do INPI até dezembro de 2020. Pode-se observar que até o 
ano de 2015 foram realizados menos de 90 depósitos por ano, enquanto o INPI 
expediu menos de 65 registros. Com a Instrução Normativa número 074, de 01 
de setembro de 2017, o INPI implementou um novo sistema de peticionamento 
eletrônico chamado de e-Software, no qual a solicitação de registro de programa 
de computador passa a ser de forma digital e automatizado, simplificando o 
processo de depósito e o tempo necessário para o certificado ser disponibilizado 
passou de meses para apenas alguns dias (INPI, 2017; LEITE et al., 2020). A 
implementação da Instrução Normativa, afetou diretamente o índice de registros 
expedidos, comparado com o número depósitos realizados em 2017. Todos os 
registros que estavam pendentes e com as informações válidas declaradas, 
foram expedidos após a Normativa, tornando a diferença de 136 entre o número 
de depósitos realizados e registros expedidos. De 2018 até 2020, os resultados 
demonstram o aumento significativo de solicitações de registros junto ao INPI 
por parte das Universidades do Nordeste brasileiro. 
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Figura 1- Depósitos X Expedição de Registros de Programas de 
Computador Realizados por Ano 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 

 

A evolução ao longo dos anos das solicitações de registros de programas 
pelas Universidades Públicas é apresentada na Figura 2. As Universidades 
Públicas do Nordeste brasileiro do ano de 2013 até 2016, superam de maneira 
tímida a cada ano suas quantidades de solicitações. Percebe-se uma 
concentração menor de solicitações no ano que foi iniciada a instrução normativa 
número 074 do INPI, comparado com o ano anterior. Pelos dados apresentados, 
é possível afirmar que as mudanças realizadas pelo INPI no ano de 2017, 
afetaram diretamente no ano em questão. Entretanto, em 2018, até então o ano 
com maior taxa de crescimento histórico, apresentou um crescimento de 57,14% 
comparando com o ano de 2017 e de 24,67% quando comparado com o ano de 
2016. Isso indica a manutenção da evolução crescente das solicitações de 
registros de programas de computador por parte das instituições mesmo após 
as novas adaptações da instrução normativa. 
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Figura 2- Solicitações de Registros de Programas de Computador 
Realizados até 2020 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 
 

Os impactos ocasionados pelo vírus Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-COV-2), afetou a humanidade e também o ensino superior 
brasileiro (ALVES et al., 2020), com a suspensão das aulas na maior parte das 
Universidades Públicas ano de 2020. Mesmo com os impactos e paralisações, 
as Universidades nordestinas ampliaram os índices de solicitações de registros 
no INPI, apresentando o melhor resultado em todos os anos da coleta realizado, 
solicitados 280 registros, qual representa um acréscimo percentual de 21,21% 
comparado com o ano de 2019. 

Na Figura 3, é apresentado o comparativo entre as principais linguagens 
de programação declaradas pelas Universidades Públicas do Nordeste do Brasil, 
nos registros dos programas de computador. Devido a características como 
facilidade e legibilidade, algumas linguagens de programação conquistam o 
favoritismo dos desenvolvedores (COUTINHO, 2020). Identificar quais 
linguagens foram utilizadas no desenvolvimento dos softwares, permitem 
constatar se as instituições apresentam compatibilidade e competitividade com 
o cenário do mercado de desenvolvimento de programas (PRADO et al, 2020). 
Conforme apresentado na figura 3, dentre as 1291 solicitações de registros de 
programas de computador realizados pelas instituições, a linguagem Java se 
destaca em 33,31% dos registros solicitados, citado em 430 solicitações. O Java 
Script, PHP e HTML, aparecem respectivamente em segundo, terceiro e quarta 
colocação, como as mais declaradas pelos titulares. 

O Java é a base para praticamente todos os tipos de aplicações em rede 
e é o padrão global para o desenvolvimento e distribuição de aplicações móveis 
e incorporadas, jogos, conteúdo baseado na WEB e softwares corporativos 
(JAVA, 2019). O Java Script fornece às páginas web a possibilidade de 
programação, transformação e processamento de dados enviados e recebidos, 
interagindo com a marcação e exibição de conteúdo da linguagem HTML (SILVA, 
2015). O HTML é uma das linguagens base da internet, que é utilizada para 
desenvolver websites, o acrônimo HTML vem do inglês e significa Hypertext 
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Markup Language (EIS, 2011). Já o PHP, acrônimo recursivo para Hypertext 
Preprocessor é uma linguagem de script open source de uso geral, muito 
utilizada, e especialmente adequada para o desenvolvimento web, que pode ser 
embutida no HTML (PHP, 2019). 

A partir dos dados levantados, é possível identificar o interesse das 
Universidades analisadas em desenvolver produtos e inovações para a Internet, 
já que a soma das quatro mais citadas linguagens que podem ser utilizadas para 
desenvolvimento WEB, está presente em 85,21% dos programas solicitados 
pelas instituições do Nordeste. 

 
Figura 3- Principais linguagens de programação declaradas pelas 
Universidades Públicas 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 
 

Os 10 tipos de programas mais declarados pelos titulares no momento da 
solicitação dos registros são apresentados na Figura 4, o programa Aplicativo 
apresenta destaque em 464 registros, incluído em 35,94% de todos os registros 
solicitados pelas Universidades do Nordeste do Brasil. 

Devido ao crescente uso da tecnologia mobile (smartphone), os 
aplicativos vêm se tornando comum na vida dos usuários (CHONG, 2013; 
CLARIANO et al., 2017). A difusão da tecnologia mobile e da Internet móvel 
incentivam a oferta de serviços por meio de canais alternativos aos tradicionais, 
uma vez que gera grandes oportunidades em função da alta taxa de penetração 
dos dispositivos móveis (MAHFUZ; KHANAM; MUTHARASU, 2016). 

O atrativo das Universidades no desenvolvimento de softwares em 
Aplicativos e com linguagens de programação voltado para a Internet, são 
corroborados pela tendência da sociedade em se obter acesso as informações 
através da Internet móvel (RAMÍREZ-CORREA, 2014). Os dados reforçam a 
ideia do quão é relevante a inovação e desenvolvimento de novas tecnologias 
para a população. 
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Figura 4- Os 10 tipos de programas mais declarados pelas Universidades 
Públicas 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 
 

  Agrupando os registros de programas de computador das Universidades 
Públicas do Nordeste brasileiro por estados, tem-se o estado de Alagoas 
representado por 3 Universidades de siglas UFAL, UNCISAL e UNELA, o estado 
da Bahia que apresenta a maior quantidade de Universidades Públicas, as 
consultas foram realizadas por 8 Universidades que são a UNEB, UFBA, UFRB, 
UESC, UESB e UEFS, UFOB e UFSB. No estado do Ceará, foram identificadas 
6 Universidades, a dizer, UECE, UFC, UVA, UNILAB, UFCA e URCA, seguido 
do estado Maranhão que apresenta 3 Universidades: UFMA, UEMA e 
UEMASUL. O estado da Paraíba foi constatado 3 Universidades: UFPB, UFCG 
e UEPB, já o estado de Pernambuco é representado por 4 Universidades, quais 
sejam, as UFRPE, UFPE, UNIVASF e UPE e o estado do Piauí por 2 
Universidades UFPI e UESPI. O estado do Rio Grande do Norte foi consultado 
em 3 Universidades, a saber, a UFRN, UFERSA e UERN e para finalizar o 
Sergipe foi consultado apenas a UFS, totalizando o escopo da pesquisa em trinta 
e três Universidades em todo o Nordeste do Brasil. 

Os quantitativos de solicitações de registros de programas de computador 
e o percentual de cada estado sobre o total de registros no âmbito da região do 
Nordeste, apresentado no Quadro 1. Pode-se observar que o total de registros 
solicitados junto ao INPI das Universidades do Nordeste é de 1291, com 
destaque para o estado do Rio Grande do Norte que possuem 23,16% registros 
em toda a região. O estado do Sergipe está na quinta colocação, mesmo 
representado apenas pela Universidade Federal de Sergipe – UFS, com o total 
de 127 solicitações de registros. 
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Quadro 1- Quantitativo e percentual das solicitações de registros 
divididos por Estados do Nordeste do Brasil 

ESTADO QUANT. PERCENTUAL 

RIO GRANDE DO NORTE 299 23,16% 

PARAÍBA 205 15,88% 

PERNAMBUCO 198 15,34% 

MARANHÃO 159 12,32% 

SERGIPE 127 9,84% 

BAHIA 121 9,37% 

PIAUÍ 64 4,96% 

ALAGOAS 61 4,73% 

CEARÁ 57 4,42% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 
  

A representação da Figura 5, demostra a evolução de cada estado do 
Nordeste no decorrer das solicitações em cada ano. Nos Estados do Piauí e 
Ceará, o máximo de registros contabilizados em cada estado é de apenas 12 
solicitações. No ano 2020 é possível destacar o Estado do Rio Grande do Norte 
e Alagoas. Rio Grande do Norte, apresenta o maior quantitativo de solicitação 
de programa de computador em um único ano, com o total de 76 registros. Em 
se tratando do Estado de Alagoas, é o que apresenta a maior variação percentual 
comparando um ano anterior, apresentando um aumento em 975%. Rio Grande 
do Norte é o estado que mais solicita registros no INPI do Nordeste, 
apresentando uma média de pedidos entre 2005 até 2020 de 19,93, seguido do 
estado da Paraíba que apresenta uma média 13,67 registros.  
  

Figura 5- Evolução das solicitações de registros por estado do Nordeste 
brasileiro entre os anos de 2005 até 2020 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 
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Na Figura 6, segue a distribuição dos registros de programas de 
computador realizados pelas Universidades Públicas de cada Unidade 
Federativa no Nordeste brasileiro, analisada em dois segmentos, o primeiro 
consiste nos Registros Sem Titularidade Compartilhada (RSTC), já o segundo 
nos Registros Com Titularidade Compartilhada (RCTC), demonstrando os 
estados que realizaram parcerias na elaboração dos projetos. 

 
Figura 6- RSTC x RCTC dos programas de computador divididas por 
estado 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 
 

Conforme dados coletados, é possível identificar que dos 1291 registros 
solicitados no INPI, 272 registros tiveram a titularidade compartilhada. A Figura 
6, apresenta o maior número de RCTC, representado pelo estado do Rio Grande 
do Norte com o total de 80 registros, seguido pelos estados da Paraíba (60), 
Pernambuco (44), Maranhão (35), Alagoas (32) e Bahia (9), que mais 
apresentam compartilhamento na titularidade. 

Na consulta realizada dos 272 RCTC solicitados no INPI, com objetivo de 
identificar o tipo da titularidade compartilhada das Universidades Públicas do 
Nordeste, foram destrinchados formando 5 grupos, sendo eles: Entidades Sem 
Fins Lucrativos, Universidades ou Institutos, Pessoa Física, Empresa ou 
Instituição Pública e Empresa ou Instituição Privada. Por vezes, foram 
identificados registros com até quatro titulares, neste caso, um único registro 
pode contemplar mais de um grupo, tendo em vista que as informações 
disponibilizadas não permitem a conclusão de qual titular teve maior 
participação. O Quadro 2, apresentam os tipos das titularidades múltiplas 
identificadas no RCTC. 
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Quadro 2- Tipos de Registros Com Titularidade Compartilhada (RCTC) 
com as Universidades do Nordeste do Brasil 

ESTADO 

Empresa / 

Instituição 

Privada 

Empresa  / 

Instituição 

Pública 

Pessoa 

Física 

Universidades 

ou Institutos 

Entidades Sem 

Fins Lucrativos 

SERGIPE 0 0 0 2 0 

PIAUÍ 0 0 0 4 0 

CEARÁ 0 0 1 5 0 

BAHIA 2 5 1 4 0 

ALAGOAS 0 15 0 12 5 

MARANHÃO 0 18 0 20 0 

PERNAMBUCO 4 2 1 42 0 

PARAÍBA 35 23 0 11 0 

RIO GRANDE DO NORTE 0 3 0 78 0 

TOTAL 41 66 3 178 5 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 
 

O Quadro 2, evidencia que 60,75% dos registros compartilhados, 
apresentam nas solicitações parcerias com outras Universidades ou institutos, 
possibilitando destacar que todos os estados do Nordeste do Brasil, possuem 
índice de titularidade compartilhada com outra instituição de ensino, seja pública 
ou privada. Para empresas ou Instituições Públicas apresentam uma taxa de 
22,53%, enquanto para as privadas é de 13,99%, em comparação com todos os 
tipos de instituições que apresentam parceria com as Universidades Públicas do 
Nordeste brasileiro. O estado do Rio Grande do Norte se destaca pelo maior 
número de parcerias com outras instituições de ensino, com o total de 78 
coparticipações e o estado da Paraíba com o maior compartilhamento de 
titularidade com empresas públicas e privadas, com respectivamente 23 e 35 
coparticipações. 

Do total de registros solicitados pelas Universidades do Nordeste do 
Brasil, apenas 21,07% apresentam titularidade compartilhada no momento que 
ocorreu a solicitação de registro ao INPI. A titularidade múltipla é uma forma de 
comprovar junto ao ordenamento jurídico a participação de outra entidade no 
desenvolvimento do programa de computador e assim declarar a parceria entre 
as instituições. 

Tendo em vista que a Constituição da República, na redação originária do 
art. 218 (BRASIL, 1988), estabeleceu como um dos deveres do Estado a 
promoção e o incentivo ao desenvolvimento científico, a pesquisa e a 
capacitação tecnológicas. Assim, coube aos entes federados, no âmbito das 
suas competências, para se adequarem ao modelo de política estatal de 
incentivo ao conhecimento, dispor das suas próprias leis para criar ambiente 
favorável ao estímulo, incentivo e apoio a ciência e a inovação (JUNIOR et al., 
2018). Os resultados apresentados, tratam de acordos e parcerias entre as 
instituições, governo e empresas, no qual as leis federais, estaduais e municipais 
afetam diretamente na complexidade para firmar um contrato de inovação. 

Após, as análises dos registros realizados, de forma geral e dividindo por 
estados, a seção seguinte do artigo, serão estabelecidos os critérios das 
solicitações de registros classificando as Universidades do Nordeste.  

Os dez principais depositantes (Quadro 3) de pedidos de registro de 
programa de computador das Universidades Públicas do Nordeste, conforme a 
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base de dados do INPI, equivalem a 78,93% das solicitações de registros da 
região. Dentre as 10 Universidades que mais depositaram 8 são Universidades 
federais. A pesquisa consta com o total de 18 Universidades federais e 15 
Universidades estaduais do Nordeste do Brasil. Não foi identificado solicitações 
de registro de computador até o ano de 2020 por 7 Universidades, que equivale 
a 21,21% do total de instituições, são as UPE (Pernambuco), UNEAL (Alagoas), 
UEFS (Bahia), UEMASUL (Maranhão), URCA (Ceará), UFOB (Bahia) e UFSB 
(Bahia), com destaque para o Estado da Bahia que apresentam 3 universidades 
sem efetuar registros. As 16 Universidades restantes realizaram 272 depósitos 
de programas de computador (21,07%).  
 
Quadro 3- Principais depositantes de registros de computador 

Nome do Depositante Quant. de Depósito Percentual 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 242 17,69% 

Universidade Federal de Sergipe 127 9,28% 

Universidade Federal da Paraíba 117 8,55% 

Universidade Federal do Maranhão 93 6,80% 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 92 6,73% 

Universidade Federal de Pernambuco 80 5,85% 

Universidade Federal de Campina Grande 76 5,56% 

Universidade Estadual do Maranhão 66 4,82% 

Universidade Federal do Piauí 63 4,61% 

Universidade do Estado da Bahia 63 4,61% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 
 

As 10 Universidades que possuem os índices de registros de programa 
de computador em menor quantia na base de dados do INPI, estão 
representadas na Figura 7. Sendo, que as instituições solicitaram desde o início 
das suas atividades até 2020, 5,96% do total de todos os registros realizados 
pelas Universidades Públicas do Nordeste do Brasil. 
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Figura 7- Quantidade X Percentual dos registros realizados pelas 10 
Universidades do Nordeste com menores índices no INPI 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 

 
A Figura 8, apresenta a evolução de solicitações de registros pelas 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal 
do Ceará (UFC). Levando em consideração o principal depositante de programa 
de computador do Nordeste, fica evidenciado na Figura 8, que em 2013, a 
instituição elevou as solicitações das suas produções, apresentando evolução a 
cada ano. A UFRN vem trabalhando para registrar a propriedade intelectual dos 
produtos resultantes de atividades de pesquisa e inovação realizados 
internamente (AGIR, 2020). Diferente do que ocorre na UFC, que no ano de 2016 
apresentou o melhor resultado com 9 solicitações de registros, porém, nos anos 
seguintes volta a reduzir os índices da Propriedade Intelectual. 

  

Figura 8- Evolução dos depósitos de programa de computador entre 
UFRN e UFC 

 
  Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI, 2021. 
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As análises realizadas nas seções dos resultados e discussões desse 
artigo identificam que as 33 Universidades do Nordeste do Brasil juntas 
solicitaram 1291 registros, no qual, 7 instituições até o ano de 2020 não 
depositaram programa de computador na base de dados do INPI, os 10 
principais depositantes equivalem a 78,93% dos registros, as 10 instituições que 
apresentam os índices mais baixos representam 5,96% dos depósitos e 6 
Universidades restantes (UFAL, UECE, UFERS, UFBA, UERN e UNIVASF) 
depositaram 15,14% dos registros. Com base nos dados extraídos, é plausível 
constatar que a maior parte das Universidades não estão acompanhando a 
evolução dos registros de software, consequentemente não estão ampliando de 
forma significativa os índices da propriedade intelectual da região. 
 

5 Conclusão 

 Neste artigo, é apresentado um mapeamento dos registros de programa 
de computador junto ao INPI, os quais foram solicitadas pelas Universidades 
Públicas do Nordeste do Brasil, permitindo verificar as instituições que estão 
registrando suas produções internas e melhorando os seus índices de 
Propriedade Intelectual. 
 Na prospecção tecnológica realizada pelas Universidades do Nordeste 
brasileiro, constatou-se que as instituições vêm apresentando um número maior 
de pedidos de registros de programas de computador no INPI, com tendência de 
crescimento nos próximos anos. Apesar de todas as unidades federativas da 
região nordeste estarem representadas não existe uma distribuição uniforme 
entre as Universidades de um mesmo estado. Destaca-se neste ponto o Rio 
Grande do Norte, a UFRN responsável por 80,94% de todos os registros 
realizados no estado. A Bahia que se destaca pelo maior número de 
Universidade Públicas, também apresenta o maior número de universidades, 
três, sem nenhum pedido de registro de software. Os resultados demonstram a 
necessidade de implementações de diretrizes, pela maior parte das 
Universidades do Nordeste brasileiro, objetivando torná-las mais inovadoras no 
desenvolvimento de software. As medidas protetivas em PI, devem ser 
intensificadas visando à proteção do conhecimento gerado nas instituições 
acadêmicas, aperfeiçoando seus indicadores em Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação. 
 Em se tratando das parcerias efetuadas, é possível observar que apenas 
21,07% dos registros possuem Registros Com Titularidade Compartilhada 
(RCTC), no qual é notável uma concentração maior entre instituições públicas. 
Diante dos dados apresentados no RCTC, faz-se necessário, novas pesquisas 
e debates para analisar as políticas públicas e complexidade nos contratos de 
inovação de cada região, no objetivo de ampliar os índices de registros 
compartilhados. Os dados apresentados das principais linguagens de 
programação e tipos de programas computador declarados, demonstram que as 
Universidades Públicas do Nordeste do Brasil são aptas para desenvolver novos 
softwares em parceria com as empresas, visto que possuem uma concentração 
de registros de programas de computador declarados com tecnologias que são 
utilizadas na atualidade pela sociedade.  
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CAPÍTULO 3 

3.1 Volume 1 – Em Busca da Assinatura Digital 
 
  

No dia 05 de março de 2021, o Conselho Editorial da EDITUS foi favorável à 

publicação do produto desenvolvido. No entanto, foi sugerido a modificação no nome 

Revistinha da Propriedade Intelectual para Cartilha da Propriedade Intelectual, no qual 

foi aceito pelos autores. O nome da obra aceita foi: Cartilha da Propriedade Intelectual 

- Série 1: Programa de Computador – Em busca da Assinatura Digital.  

 

ACEITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO VOLUME 1 PELA EDITUS 

 

 

MODIFICAÇÃO DO TÍTULO DO PRODUTO 
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No dia 01 de abril de 2021, foi publicado no Diário Oficial da União, o contrato 

estabelecido entre os autores e a UESC, para distribuição e comercialização de livros e 

periódicos. 

 

CONTRATO ASSINADO E INFORMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL 

 

 

 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA 
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APRESENTAÇÃO 

 
Este material foi desenvolvido na Oficina 

Profissional do mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação 

(PROFNIT), no polo da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), apresentado ao Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) da UESC e 

supervisionado pelo Prof. Dr. Marcelo Ossamu 

Honda. O público-alvo do material são: 

discentes, docentes e profissionais. O objetivo é 

apresentar a importância da Propriedade 

Intelectual e incentivar os registros das 

produções. 

A presente revista trata de temas relevantes 

da Propriedade Intelectual de forma ilustrativa e 

intuitiva, incentivando o interesse pelo tema aos 

leitores
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RESUMO 
 

Neste volume 1, a estudante Manuela através 

da Propriedade Intelectual dos registros de 

programa de computador, está em busca de 

registrar o seu aplicativo. No momento em que 

foi verificar os requisitos para registrar o 

programa, foi identificado que é necessária 

assinatura digital. Manuela resolve ligar para seu 

amigo Eduardo que tem conhecimento no 

assunto e assim, verificar quais os 

procedimentos para adquirir a assinatura. Ao se 

encontrarem, Manuela realiza alguns 

questionamentos à Eduardo, que esclarece suas 

dúvidas. No decorrer da conversa, Eduardo 

sugere procurar uma certificadora para coletar 

maiores informações. Marcos, funcionário da 

certificadora, esclarece as perguntas que foram 

levantadas por Manuela e Eduardo, envolvendo 

tanto assinatura digital de pessoa física como 

assinatura digital de pessoa jurídica. 
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No dia 28 de maio de 2021, o Conselho Editorial da EDITUS foi favorável à 

publicação do Volume 2 – Em busca do registro. 
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importância da Propriedade Intelectual e 

incentivar os registros das produções. 

A presente revista trata de temas relevantes 

da Propriedade Intelectual de forma ilustrativa e 

intuitiva, incentivando o interesse pelo tema aos 

leitores. 
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RESUMO 
 

Neste volume 2, a estudante Manuela entra 

em contato com seu amigo Marcos, para 

informar a conclusão do aplicativo no qual 

estava desenvolvendo. Marcos ao perceber que 

Manuela não tinha conhecimentos sobre 

Propriedade Intelectual apresenta ao professor 

Marcelo do Programa de Pós-Graduação em 

Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia para a Inovação (PROFNIT). No 

decorrer dos esclarecimentos sobre o assunto, o 

professor Marcelo sugere procurar o Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) da universidade 

para coletar maiores informações de como 

registrar um programa de computador. Lucas, 

funcionário do NIT, esclarece as perguntas que 

foram levantadas por Manuela e apresentou os 

procedimentos para se obter o certificado do 

registro do programa emitido pelo Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 
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4 CONCLUSÃO GERAL 
 

Conforme os dados apresentados na pesquisa, o registro de programas de 

computador tem apresentado crescimento significativo, considerando de forma geral as 

Universidades Públicas no Nordeste do Brasil. O interesse em aumentar os registros, 

se devem a fatores como melhoria do curriculum lattes dos autores, aumento dos 

índices em Propriedade Intelectual, parcerias através da transferência da tecnologia e 

contemplação de financiamento através das produções acadêmicas. 

Através da análise quantitativa dos registros realizadas no artigo, consultados na 

base dados do INPI, foi possível identificar carência em grande parte das universidades 

nordestinas em registrarem os softwares desenvolvidos internamente, com destaque 

para o estado da Bahia que apresentam três universidades sem nenhum pedido de 

registro. Percebe-se a necessidade de ações para incentivar as instituições de 

registrarem as produções visando a proteção do conhecimento através da Propriedade 

Intelectual. 

O produto desenvolvido em forma de material didático, visa apresentar conceitos 

e procedimentos para realizar os registros de softwares de forma ilustrativa e intuitiva, 

incentivando o interesse pelo tema aos leitores. Pretende-se através do produto 

realizado nesse estudo, divulgar principalmente nas instituições públicas que apontam 

baixos índices e que não evidenciam gradualmente evolução no decorrer dos anos. A 

HQ intitulada de Cartilha da Propriedade Intelectual, poderá ser incluída outros ativos 

da PI além do registro de programa de computador, na tentativa incentivar o interesse 

do tema aos leitores, por apresentar uma linguagem clara e dinâmica. 

Esta dissertação, intenciona demonstrar a importância da Propriedade 

Intelectual dos registros de programas de computador, no qual possibilitará que as 

universidades públicas atentem a relevância de registrar suas produções para garantir 

uma maior segurança jurídica, se tornar referência no parâmetro de produções de 

softwares e ampliar os índices das transferências de tecnologias e produções internas. 

Além disso, sugere-se que outros estudos possam analisar as políticas públicas e 

complexidade nos contratos de inovação, no objetivo de ampliar os índices dos registros 

compartilhados entre universidades e empresas. 
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