
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

1 

 

Tecnologia da Informação como Ferramenta para Transparência e Eficácia 
na Administração Pública  

 
Marina Ribeiro Cezar  – aniramrc@gmail.com – Paracambi. UFF/ICHS 

 
Resumo 
Este relatório busca mostrar o papel da tecnologia da informação como ferramenta de 
transparência e maior eficácia na administração direta federal. E apresentar possíveis causas 
para a dificuldade do governo em prestar seus serviços de forma eficaz, ainda que seu 
discurso seja de maior eficiência e aproximação da gestão privada. Este estudo busca 
evidenciar que elementos corroboram para este comportamento, as raízes do problema que 
acabam reforçando estas práticas e impedindo uma conversão na atuação da administração 
pública direta. Este trabalho apresenta como a Tecnologia da Informação pode atuar como 
solução para maior eficácia na Administração Pública a partir do estudo de caso de Desenho 
Industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
Palavras-chave: tecnologia da informação; eficácia; processos. 
 
1 - Introdução 

O presente trabalho abordou o engessamento da Administração Pública Direta, o 
excesso de processos no serviço público, tornando a sua execução cada vez mais custosa e, 
consequentemente, menos eficiente e eficaz. Apesar de a eficiência ter sido incluída como um 
dos princípios da Administração Pública na Lei de 8666/93, lei que norteia os contratos 
públicos, o governo mostra-se cada vez mais lento na sua tomada de decisões.  

Soma-se a isto o avanço tecnológico, gerando a expectativa de enxugar a 
administração direta, ou pelo menos automatizar e simplificar processos. No entanto, além do 
governo não entregar serviços aos cidadãos de forma eficaz, o que se observa é que os 
controles nos processos não são capazes de reduzir a corrupção no governo. 

De acordo com a Transparência Internacional, elaborou-se um índice de percepção da 
corrupção. “O cálculo do Índice de Percepção da Corrupção é realizado da seguinte forma: 
classifica-se cada país em uma nota que vai de zero (altamente corrupto) a cem (altamente 
limpo), baseando-se em critérios específicos” (PENA, 2014), que são pelo menos três 
diferentes fontes de pesquisa que analisem a percepção de corrupção. O resultado é a média 
de todas as pesquisas analisadas. O Brasil ficou com 43 pontos, dados de 2014.   

A partir deste fato, pretende-se analisar que elementos contribuíram para esta 
configuração da Administração Pública Federal, características históricas que poderiam 
explicar este desarranjo institucional.  

Outro objetivo é apontar como a Tecnologia da Informação pode ser uma solução para 
maior eficiência e eficácia dos serviços prestados pela administração federal, a partir do 
estudo de caso da implantação do formulário eletrônico de Desenho Industrial do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial. 

Um dos problemas enfrentados pelo instituto era o tempo de espera para processar as 
solicitações dos usuários, falta de padronização de seus processos e consequente falta de 
transparência nas suas decisões.  
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A implantação do formulário eletrônico de Desenho Industrial resultou na 
simplificação, eficiência e transparência do processo, já que as regras de solicitação e 
concessão estão sistematizadas no formulário de solicitação de registro de Desenho Industrial 
e, também, na redução no tempo de espera para as decisões do instituto. 

Por fim, incentivar debates acerca do papel da tecnologia da informação como 
ferramenta para eficiência e eficácia na prestação de serviços à sociedade, aumentando as 
opções de serviços prestados pela administração pública federal através de ferramentas 
eletrônicas aproximando a sociedade da administração pública federal. 
 
2 – Apresentação do Caso 
 O Estudo de Caso foi realizado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma 
autarquia Federal de médio porte, que possui, aproximadamente, 1.000 servidores públicos 
em seus quadros. 

O Instituto tem como finalidade a concessão de Patentes, registros de Marcas, 
Desenho Industrial, Indicações Geográficas, Registro de Software, Topografia de Circuitos 
Integrados e averbação de Contratos de Tecnologia.  

A concessão destes registros pode ser solicitada através de petições em papel e, em 
algumas destas áreas, também podem ser solicitadas eletronicamente, ou seja, os clientes não 
precisam ir presencialmente ao Instituto, podem fazer via web, simplificando o seu processo e 
dando mais eficiência ao órgão e praticidade aos clientes. 

O INPI por ser uma autarquia Federal Direta, é produto das transformações sofridas 
pelo país durante o seu processo de desenvolvimento, especialmente a Administração Pública 
Federal.  
 Sendo assim, a formação do Brasil nos diz muito sobre resquícios patrimonialistas e 
também da excessiva burocracia amplamente disseminada na esfera da administração pública. 
Este trabalho busca entender que elementos estão presentes na formação do Brasil, sua 
cultura, bem como a sua influência na construção de processos e com o serviço público. 
 Este estudo abordou o impacto da automatização do registro de Desenho Industrial, 
uma das áreas do Instituto, de forma a demostrar o papel da Tecnologia da Informação como 
meio de aumentar a eficácia, eficiência e transparência na esfera pública, reforçando o papel 
da Tecnologia da Informação como fator determinante neste processo, podendo ser expandido 
para demais áreas de atuação da Administração Pública, expandindo a implantação de 
ferramentas eletrônicas para solicitações de serviços e acompanhamento da sociedade. 

Dito isto, a grande problematização que se pretende discutir, é o excesso de processos 
internos em detrimento a uma maior busca de eficiência e eficácia, e pensar possíveis 
soluções. 

Um dos problemas enfrentados pelo instituto é a demora em processar as solicitações 
de seus usuários, e no caso particular de registro de Desenho Industrial, excessiva burocracia, 
já que o solicitante precisava realizar a sua solicitação presencialmente no Instituto e a falta de 
padronização, ou melhor, processos e regras dispersos, não sistematizados.  

Ao analisar a automatização do registro de desenho Industrial, busca-se demonstrar 
como estes problemas foram tratados com a colaboração da área de Tecnologia da 
Informação, dando mais eficiência e transparência a este processo, e por consequência, sua 
eficácia. Uma vez que todos os processos e regras foram unificados nas regras do formulário 
eletrônico de Desenho Industrial. 
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 A pesquisa foi realizada utilizando duas técnicas: entrevistas com servidores da área de 
Desenho Industrial, buscando entender as etapas do processo de desde a solicitação até a 
concessão; e pesquisa quantitativa, onde se levantou as entradas, ou seja, os pedidos de 
registro de desenho industrial e as saídas, concessões ou indeferimentos. 
 
2 .1– As etapas do Registro de Desenho Industrial 
 Este trabalho estudou o processo de concessão de registro de Desenho Industrial. A 
primeira etapa do processo era em papel, e em abril de 2015, foi implantado o formulário 
eletrônico, que é realizada pelo cliente da Instituição. A aceitação da solução eletrônica foi tão 
positiva que em três meses a etapa de “pedido de registro de desenho industrial“ 90% já era 
através do formulário eletrônico.  

A seguir é apresentado o fluxo de Desenho Industrial – figura 1, descrevendo suas 
etapas, adaptado a partir das informações provenientes de entrevistas realizadas com os 
servidores da área de Desenho Industrial. 

Na parte superior do quadro estão as decisões classificadas como “entradas” e “outros” 
e, na parte inferior estão concentradas as decisões classificadas como “saídas”.  
 
Figura 1 – Fluxo do processo de concessão de Desenho Industrial 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de dados internos – maio/2018 
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3 – Revisão Bibliográfica 
 O trabalho pode ser dividido em três subtópicos, a formação da sociedade brasileira e 
da administração pública, que pretende explicar a composição da administração Pública 
atualmente, a questão do excesso de processos em detrimento à eficiência e eficácia e por fim, 
possíveis soluções para o excesso de burocracia. 
 
3.1 – A Formação da sociedade brasileira, seus vícios e influência na formação da 
administração pública;  
 Um dos pontos fundamentais para discutir o problema da ineficiência na APF, é 
estudar a história, para compreender que a estrutura de hoje e também como superar temas 
persistentes, como o clientelismo e o patrimonialismo, tão arraigados na administração direta. 
 Sendo assim, Costa contribui para explicar a formação da administração pública 
brasileira, pois seu trabalho irá tratar dos 200 anos da chegada da família real portuguesa ao 
Brasil e qual seu papel na formação da administração pública. Como destaca o autor, poucos 
debates:  
 

“procuram destacar a questão específica da constituição do Estado nacional e 
da formação da administração pública brasileira. Sabe-se que foi a 
transferência da família real que criou condições para a emergência do 
espaço público e a formação da burguesia nacional, tornando impossível a 
restauração da situação colonial anterior e favorecendo a independência 
nacional. Foi a instalação da corte que transformou uma constelação caótica 
de organismos superpostos em um aparelho de Estado”. (COSTA, 2008, 
p.831). 

 
 Paiva, por sua vez, irá se debruçar sobre a administração pública durante o período de 
Estado Novo, “quando uma sequência de reformas político-administrativas, dentro de um 
quadro geral de transformações sociais, conferiu nova organização ao aparelho do Estado.” 
(PAIVA, 2009, p.778). 
 E por fim, Pinho irá fechar o aspecto histórico, ao discutir as outras grandes reformas 
sofridas pela administração pública federal – a reforma de 1967 e a reforma introduzida 
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. E também explicar a escolha de outros 
governos, como o de Jucelino Kubitscheck que, segundo o autor, “Optou-se por não enfrentar 
o problema e reformar o sistema existente mas sim pela “construção de um novo sistema, ao 
lado do antigo, que foi, em certo sentido, congelado””. (NOGUEIRA, 1996, p. 12 apud 
PINHO, 1998, p.63) 
   Se a reforma na APF durante o governo Vargas pode ser chamada de reforma 
burocrática, a reforma no governo de FHC seria a reforma gerencial: 
 

“Em situações onde a administração pública é ineficiente e onde o mercado 
não faz uma alocação de recursos satisfatória, a necessidade de uma 
administração pública eficiente passa a ser “um valor estratégico”, e a 
administração pública burocrática deve ser substituída por uma 
administração pública gerencial.”(BRESSER PEREIRA, 1997, p.8 apud 
PINHO, 1998, p.71). 
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3.2 – O excesso de processos, formalismo e burocracia na administração pública em 
detrimento à eficiência e eficácia;  

Todos os artigos citados irão demostrar em sua análise histórica, como a administração 
pública surge com uma série de vícios, que inicialmente deveu-se há falta de procedimentos e 
distância entre as cidades, durante o Brasil colônia. E a partir da vinda da família real ao 
Brasil até o Estado Novo o clientelismo e patrimonialismo estavam enraizados na 
administração pública federal.   

Costa assinala a reforma da administração pública federal realizada pelo 1º governo 
Vargas como “o primeiro esforço sistemático de superação do patrimonialismo” (COSTA, 
2008, p.846) 

No entanto, ainda que a reforma tenha trazido uma série de padronização de 
procedimentos, a reforma do Estado foi “limitada por pressões populistas-clientelistas 
estabelecendo um “padrão duplo” onde os altos escalões da burocracia seguiam esse padrão 
moderno enquanto os escalões inferiores ficam sujeitos as manipulações populistas e 
clientelistas”. (PINHO, 1998, p.60) 

Por sua vez, a reforma de 1967, parece ter aumentado ainda mais o patrimonialismo e 
a burocracia, esta última aprofundada pela reforma do governo Vargas. Uma vez que, ainda 
que não tenha introduzido a administração indireta, multiplicou este tipo de estrutura, “saída 
utilizada era sempre a criação de novas estruturas alheias à administração direta e o 
consequente adiamento da difícil tarefa de reformulação e profissionalização da burocracia 
pública existente”. (COSTA, 2008, p.849) 

Paiva, no entanto, chama atenção para um aspecto que não foi considerado pelos 
demais autores:  
 

 “Entretanto, não parece oportuno considerarmos o sistema administrativo 
brasileiro como um modelo patológico, pois o só percebemos deformado 
quando o espreitamos a partir de uma escala de valores estranha à realidade 
local. Trata-se de valores que, como bem demonstrou Graham, não 
constituem expressão de algo universal, mas de uma realidade específica e 
alienígena ao contexto brasileiro.” (PAIVA, 2009, p.787) 

   
 DaMatta  contribui para a discussão do trabalho com a visão da sociedade entendida a 
partir do conceito de sistema, isto é, “um sistema que tem suas próprias leis e normas. [...] 
Aqui a sociedade é uma entidade que se faz e refaz por meio de um sistema complexo de 
relações sociais, elos que se impõem aos seus membros(...)”(DAMATTA, 1997, p.13). 

Sendo assim, a questão cultural pode ser a chave para explicar a sobrevivência do 
patrimonialismo e burocracia excessiva na administração pública federal. O que se constata, é 
que todas as reformas ocorreram de “fora para dentro”, ou seja, ainda que os altos escalões do 
Estado tenham definido estas reformas estruturais, elas esbarraram na cultura brasileira, que 
influenciava os funcionários da administração e mesmo os altos escalões.  
 Trazendo a questão discutida pelo autor para o presente trabalho,  
 

“no caso brasileiro, a sociedade sintetizou de modo singular o seu lado 
tradicional (simbolizado no paradigma da casa; ou melhor: da casa como um 
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modelo para a sociedade) e o seu lado “moderno” (representado por um 
conjunto de leis que deveriam tornar o país uma sociedade contemporânea)”. 
(DAMATTA, 1997, p.24). 

 
 Todas as tentativas de reforma do Estado tentaram sem sucesso superar a questão do 
patrimonialismo e da burocracia, visto que todas as reformas continuavam perpetuando vícios 
antigos. Nenhuma reforma levou em conta os aspectos culturais. 
  
3.3 – Possíveis soluções para superação do quadro excessivamente burocrático. 

Chegando ao último subtópico, que trata de possíveis alternativas, foi feita a escolha 
por dois artigos, de Matias-Pereira e Ruediger, que tratam de possíveis caminhos para 
superação do problema de excesso de burocracia no serviço público. 
 Matias-Pereira começa seu artigo tratando das diversas mudanças ocorridas no mundo, 
como motivador de mudanças mais consistentes na administração pública. Ele cita  
 

“a crise do Welfare State, nos países desenvolvidos; crise do 
desenvolvimentismo, nos países periféricos; esgotamento do modelo 
econômico, evidenciado pela incapacidade fiscal e intervenção; fragilidade 
do modelo político, gerador de insuficiência de governabilidade; deficiência 
do modelo administrativo, que resulta em distorções burocráticas; a adoção 
da nova gestão pública, nas suas dimensões econômico-financeira, 
administrativa-institucional, sociopolítica e ambiental” (MATIAS-
PEREIRA, 2010, p.112). 

 
 O autor argumenta que estes elementos têm papel fundamental na reformulação e 
papel do Estado na sociedade, fazendo que a administração pública compartilhe dos mesmos 
princípios que norteiam a iniciativa privada como transparência, prestação de contas, ética, 
entre outros. 

A Administração Pública Gerencial seria a solução para os problemas elencados. O 
diagnóstico de Bresser Pereira era de que “Enquanto a APB [Administração Pública 
Burocrática] concentrava-se no controle, nos procedimentos legais para todas as suas ações, 
não sendo sensível a eficiência, a APG [Administração Pública Gerencial] “orienta-se para 
resultados””. (BRESSER PEREIRA, 1997, p.12 apud PINHO, 1998, p.72) 

A crítica que Pinho faz este diagnóstico é de que “com toda a carga patrimonialista 
ainda presente na sociedade brasileira, fica difícil aceitar essa “rejeição universal” aos valores 
patrimonialistas (...). O que tem se assistido é uma impressionante resiliência do 
patrimonialismo, capaz de absorver mudanças modernizantes na sociedade brasileira e de se 
amoldar à nova situação”. (PINHO, 1998, p.72)  

A partir desta crítica destaca-se o papel da tecnologia da informação superar o 
patrimonialismo, já que o acesso à informação confere maior transparência às ações do 
governo.   
 Esta ideia é reforçada por Matias-Pereira que destaca ainda o papel do terceiro setor e 
das parcerias público-privadas como novas ferramentas para tornar a administração pública 
mais eficiente. 
 O autor traz ainda o conceito de governança para trazer nova significância à ideia de se 
gerir a administração pública. E que várias organizações mundiais, como Banco Mundial, a 
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Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), passaram a 
defender e estimular princípios que deveriam nortear a governança pública, boas práticas. 
 Dentre os princípios norteadores que contribuiriam para uma administração pública 
eficiente e com mais eficácia são: transparência, equidade, accountability e responsabilidade 
corporativa. 
 Nas palavras de Matias-Pereira, “Na busca de permitir a implementação de uma boa 
governança corporativa nas organizações, destacam-se as preocupações relacionadas à 
transparência e à ética, sendo que a transparência é o mais importante para os investidores. 
(...)” (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.125).  
 

 “A boa governança no setor público requer, entre outras ações, uma gestão 
estratégica, gestão política e gestão da eficiência, eficácia e efetividade. É 
por meio de uma gestão estratégica que se torna viável criar valor público. 
Isso diz respeito à capacidade da administração pública de atender de forma 
efetiva e tempestiva as demandas ou carências da população que sejam 
politicamente desejadas (legitimidade); sua propriedade seja coletiva; e, 
requeiram a geração de mudanças sociais (resultados) que modifiquem 
aspectos da sociedade. Com a gestão política, pode-se buscar a obtenção da 
legitimidade junto aos dirigentes políticos e a população. A gestão da 
eficiência, eficácia e efetividade é a forma de usar adequadamente os 
instrumentos disponíveis para tornar viável uma boa governança”(MATIAS-
PEREIRA, 2010, p.126). 

 
 Por fim, o artigo de Ruediger, irá tratar, assim como Matias-Pereira sobre a questão da 
governança, no entanto, o autor irá se debruçar sobre a questão das ferramentas tecnológicas 
como meio de atingimento da boa governança da administração pública. 
 O autor aponta ferramentas da era da informação como forma de trazer transparência e 
eficiência à prestação dos serviços públicos. Fazendo um paralelo como autor anterior, a 
questão da transparência parece ser uma questão fundamental para superar os problemas da 
administração pública. 
 Segundo Ruediger,  
 

“a proposta de construção de governo eletrônico, muito embora esteja 
marcada na sua fase atual mais avançada pelo desenvolvimento de sistemas 
relacionados ao provimento de serviços, aponta, ainda que de forma 
embrionária, para uma possibilidade de extensão da esfera do Estado 
conjugada a uma maior permeabilidade à cidadania, decorrente de uma 
possível diminuição do custo da informação” (RUEDIGER, 2003,p.1258). 

        
 O autor descreve o projeto do governo de Minas Gerais, no governo de Aécio Neves, - 
Choque de Gestão,  
 

“o projeto colocado em prática pelo governo mineiro viabilizou o 
surgimento de um novo padrão de gestão de pessoas, a partir do 
fortalecimento da capacitação e da formulação de uma nova política de 
recursos humanos que enfatiza a avaliação de desempenho. Na área dos 
sistemas administrativos, a implementação de uma política de governo 



 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

8 

 

eletrônico tem aproximado o governo de Minas Gerais de todos aqueles 
atores que se relacionam com ele, promovendo a universalização do acesso 
aos serviços, a transparência das suas ações, a integração de redes e o alto 
desempenho de seus sistemas, tendo como princípios a modernização da 
gestão pública estadual e a democratização da informação, de forma a ofertar 
mais e melhores serviços à população” (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.131-
132). 

  
 Sendo assim, o artigo demonstra uma alternativa de superação do status quo da 
administração pública. 

Finalmente, o estudo de caso a seguir pretende analisar o papel da tecnologia da 
informação como ferramenta para dar maior eficácia e eficiência na prestação do serviço 
público. 
 
4 – Plano de Ação  

O plano de ação foi o estudo de dados referentes às concessões de Desenho Industrial 
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e entrevista com servidores da área, de forma 
a coletar dados e informações e produzir posterior análise destes dados. 

O método utilizado foi o quantitativo, já que a análise dos dados foi feita a partir da 
análise estatística, uma vez que foram analisados uma grande quantidade de dados, extraídos 
das publicações da Revista da Propriedade Industrial, e agrupados em categorias, para tornar 
mais clara análise dos dados extraídos. 

Quanto ao aspecto objetivo da pesquisa, esta será explicativa, uma vez que se buscou a 
relação de causa e efeito, os fatores que influenciaram os dados coletados. 
 
4.1 – Entrevistas 

Para o trabalho foram realizadas entrevistas com servidores da área de Desenho 
Industrial, para entender todo o processo de registro, que resultou na elaboração da figura 1. E 
também compreender como é o todo o processo de concessão de Desenho Industrial, bem 
como categorizar os diferentes despachos/decisões.  

Considerando as dificuldades e vantagens da implantação do formulário eletrônico 
para pedidos de registro de Desenho Industrial, foi elaborada tabela1 - matriz swot, que 
pretende demonstrar todas as forças que influenciaram esta decisão.   

 
4.2 – Ferramenta de Análise - Matriz Swot  

A escolha da matriz swot como ferramenta de análise está conectado diretamente à 
ideia de que não é possível analisar isoladamente o caso da implantação do formulário 
eletrônico de Desenho Industrial, sem considerar os aspectos, influências internas e externas. 

A matriz swot sintetiza todos esses elementos, as diferentes influências em seus 
quadrantes, uma vez que irá levantar as influências do meio externo da organização e 
internos, tanto os aspectos positivos quanto os negativos. 

Considerando a ideia de sistema, tal como abordado por DaMatta, e que a análise dos 
dados levantados não pode ser interpretado e mesmo propor possíveis soluções, sem 
considerar as demais influências presentes, tanto nas decisões estratégicas do Instituto, onde a 
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implantação do formulário eletrônico foi escolhido, os funcionários que trabalham na área de 
DI, bem como os clientes deste serviço. 

 
Tabela 1 – Matriz Swot para análise do formulário eletrônico de DI 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados internos – maio/2018 
 
E aqui o que se busca demonstrar é a relação entre os meios externos e internos, quais 

sejam os processos internos e o impacto no meio externo, que são os clientes dos serviços da 
área de Desenho Industrial.   

 
“Nesse contexto, o sistema pode ser definido como um conjunto de 
elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns formando 
um todo e onde cada um dos elementos componentes comporta-se, por sua 
vez, como um sistema cujo resultado é maior do que o resultado que as 
unidades poderiam ter se funcionassem independentemente.”(...) 
(BALLESTERO-ALVAREZ, 1990, apud JACOBSEN, 2009, p.95). 

 
4.3 – Levantamentos dos Dados  

A publicação oficial do Instituto é a Revista da Propriedade Industrial, publicada uma 
vez por semana com as decisões proferidas pelo instituto. 

A partir das informações colhidas nas entrevistas, podem-se categorizar as decisões em 
três grupos – entradas; saídas; outros. 

As decisões classificadas como entrada são as notificações de entrada de pedido de 
registro, ou seja, torna pública a solicitação de registro de Desenho Industrial. 

Decisões classificadas como saídas são as que indicam a finalização do processo, que 
pode ser a concessão do registro de Desenho Industrial, seu indeferimento ou arquivamento. 

As demais decisões que foram classificadas como “outros” são aquelas que são 
processuais, não impactam na finalização, por exemplo, são pedidos de alterações de dados, 
classificações etc. 

Para o objetivo do trabalho, foram levantadas apenas as decisões classificadas em 
entradas e saídas.   

Pontos Fortes (Strengths)  Oportunidades (Opportunities) 

   
- tecnologia como ferramenta  para   - não existe concorrência 

melhoria de processos     
- corpo funcional especializado  - público-alvo diferenciado 

       

Pontos Fracos (Weaknesses) Ameaças (Threats)  

- burocracia excessiva                    - intervenções de governo e Legislações 

- não existe concorrência  
- falta de acesso à tecnologia para alguns 

usuários do serviço   

  
- Crise econômica afetando os pedidos de 

registro de DI 
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No gráfico – figura 02, que foi adaptado a partir de dados extraídos da Revista da 
Propriedade Industrial, as decisões foram concatenados de forma a demonstrar o que 
representa a entrada, ou seja, a solicitação de registros de Desenho Industrial, e as saídas, isto 
é, as decisões ou encerramentos dos processos de concessão de Desenho Industrial.  
 
Figura 2 – Decisões de Desenho Industrial 2013-2017 
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Fonte: elaborado a partir de dados da Revista da Propriedade Industrial – maio/2018 
 
4.4 – Análise dos Dados  
 O formulário eletrônico para pedido de Registro de Desenho Industrial entrou no ar 
em maio de 2015, por isso optou-se por colher dados referentes há dois anos antes, o ano em 
que entrou o formulário eletrônico e os dois anos seguintes.  Optou-se por agrupar as 
decisões que representam a entrada dos pedidos – entradas; e as decisões que representam o 
fim do ciclo, seja a concessão, arquivamento ou indeferimento – as saídas. 
 Com os dados levantados, foram realizadas algumas entrevistas, que pretendiam unir 
as informações colhidas e seu contexto. 
 O que os dados demonstram, e foram reforçados com as entrevistas, foi que o 
formulário eletrônico teve um impacto inicial no que se refere ao aumento de pedidos de 
Registro de Desenho Industrial, uma vez que a quantidade de depósitos foi maior em relação 
ao ano anterior. 
 É possível observar um pequeno aumento no ano de seu lançamento e no ano seguinte, 
mas uma queda no ano de 2017, que pode ser explicado devido à recessão a que o país estava 
passando. 
 No entanto, no que diz respeito aos processos internos, é possível observar um grande 
impacto, já mencionado pelos servidores da área de Desenho Industrial e com a crescente 
redução do tempo de espera para decisão dos pedidos de Desenho Industrial. 
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 Um fato peculiar ocorreu no ano 2014: a copa do mundo. Entre os pedidos de registro 
de Desenho Industrial estava a “bola da copa”. Como este pedido não poderia “pular” os 
pedidos que estavam na fila de exame, foi criada uma força-tarefa, que a ajuda de servidores 
de outros setores do Instituto, para atender à solicitação dentro do prazo, ou seja, antes da 
copa. 
 Sendo assim, os números de decisão do ano 2014, não representavam o ritmo da área 
de Desenho Industrial, que demonstra o impacto significativo do formulário eletrônico no 
processo de concessão dos pedidos de Registro de Desenho Industrial. 
 
5 – Conclusão  
 Este trabalho buscou explicar a formação da administração pública federal, a partir de 
uma análise histórica, destacando os problemas que permearam toda sua estrutura. Destes 
problemas, o patrimonialismo foi o aspecto que se destacou, visto que foi capaz de se adequar 
às diversas transformações da administração federal. 

Uma interpretação possível para este fenômeno é o aspecto cultural, que teria 
influenciado, criado terreno para perpetuação do patrimonialismo e, posteriormente, a 
burocracia, excesso de procedimentos, que também servindo de pretexto para o favorecimento 
de “apadrinhados”. 

Ao considerar que todas as tentativas de reforma do Estado pareceram esbarrar nestes 
vícios, podemos depreender que este fenômeno decorre de aspectos culturais. Por estas 
características, uma solução possível seria o uso da tecnologia da informação, como forma de 
simplificar processos e dar mais transparência às ações da administração direta.  

No caso apresentado – o formulário eletrônico de Desenho Industrial simplificou o 
processo e deu maior transparência ao processo, já que o cliente não precisa se deslocar e, as 
regras para a solicitação estão no formulário eletrônico, padronizando e garantindo 
uniformização das regras de solicitação de registro bem como a sua concessão. Os dados 
apresentados também apontam a diminuição da fila de exame de pedidos de registro de 
Desenho Industrial, um dos problemas enfrentados no INPI, ou seja, o instituto obteve mais 
agilidade no processamento das solicitações recebidas. 

Este estudo buscou, através do estudo de caso, fomentar o debate da tecnologia da 
informação como ferramenta para maior eficiência da administração pública federal 
expandindo o uso de ferramentas eletrônicas para demais solicitações de serviços à sociedade, 
sistematizando regras, ampliando a transparência dos processos da administração pública 
federal, uma vez que propicia o acompanhamento destas solicitações por toda a sociedade. 

Por fim, outra vantagem do uso da tecnologia da informação, ainda que os dados 
analisados não permita inferir, é a participação dos cidadãos fiscalizando a execução dos 
serviços, trazendo novos atores como forças influenciadoras no processo de reformulação da 
administração Pública Federal.  
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