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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC) tem como função 

orientar os projetos e ações da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), em 

sua missão de apoiar os objetivos estratégicos de todas as áreas de negócio e unidades do 

INPI. De acordo com o inciso XXVII do Art. 2º da Instrução Normativa nº 04/2014 (IN04), o 

PDTIC é o “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de 

Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação 

de um órgão ou entidade para um determinado período”. O PDTIC é de responsabilidade da 

alta administração da instituição, devendo ser elaborado com o apoio do Comitê de TI e da 

área de TI. 

Além de cumprir uma formalidade normativa, o PDTIC se destaca como instrumento no 

diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC da Instituição.  

Por construção, o PDTIC busca o alinhamento das ações de TIC ao planejamento 

estratégico da organização. É voltado aos aspectos técnicos, relativos aos recursos e ativos 

de TIC, necessários para suportar a infraestrutura e os processos de negócio, sendo que 

nesse sentido busca garantir integridade e disponibilidade da informação.  

O PDTIC 2018-2021 estabelece metas e ações da área de TIC que apoiam as demais 

áreas, estando alinhado e integrado ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI) INPI 

2018-2021. 

Derivado do PDTIC, o PCTIC (Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da 

Informação e Comunicações) é uma ferramenta de planejamento dos órgãos integrantes do 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo 

federal (SISP). Busca, por meio das contratações de Soluções de TIC, atender às ações 

previstas no PDTIC, dar transparência à utilização dos recursos públicos e promover o 

aperfeiçoamento do planejamento orçamentário de TIC. 

Como boa prática de governança, o PDTIC deve ser revisado, minimamente, a cada 

semestre, preferencialmente nos meses de junho e dezembro, e extraordinariamente a 

qualquer momento, mediante aprovação do Comitê de Tecnologia da Informação (CTI). 

1.1 Finalidade 

O princípio constitucional da eficiência, assim como as disposições contidas no 

Decreto-Lei nº 200/1967, aponta para um processo de planejamento que possibilite o 

melhor uso dos recursos públicos, notoriamente escassos, e o cumprimento dos objetivos 

institucionais da administração pública. Os órgãos de controle de governo, em especial o 

Tribunal de Contas da União (TCU), enfatiza a necessidade de alinhamento dos objetivos 

estratégicos do órgão e o seu planejamento de investimentos e ações em tecnologia da 

informação. Este requisito deve ser abrangido na elaboração de um Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação que atenda adequadamente à Instituição. 

O Comitê de Tecnologia da Informação também tem sua definição e atividades 

descritas no texto da IN04, conforme o Art. 2º, XXVIII “Comitê de Tecnologia da Informação: 

grupo formado por titulares das áreas finalísticas e da área de tecnologia da informação 

para assegurar que seus membros estejam envolvidos nas questões e decisões relevantes 

de Tecnologia da Informação, sendo permitida a delegação de competências, e instituído 

pela autoridade máxima do órgão ou entidade”. 
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Portanto, o plano tem a finalidade de prover direção, proporcionar concentração de 

esforços e consistência nos objetivos da área de Tecnologia da Informação do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI e garantir que esses estejam em consonância com 

o Planejamento Estratégico da Instituição. 

De acordo com o Art. 4º da IN04 “As contratações de que trata esta IN deverão ser 

precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicações - PDTIC”. Assim, o PDTIC se apresenta como ferramenta 

importante no planejamento de aquisições e contratações de TIC do Instituto.  

 

1.2 Alinhamento Estratégico 

Na elaboração deste PDTIC, foi estabelecido o alinhamento das ações de TI com o 

Planejamento Estratégico do INPI. Complementando os requisitos no planejamento do 

PDTIC, além do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), colabora a Estratégia de 

Governança Digital (EGD) – alinhada à Política de Governança Digital (PGD) – dirigida aos 

órgãos e às entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 

Federal. A EGD orienta e integra as iniciativas relativas à governança digital, contribuindo 

para aumentar a efetividade da geração de benefícios para a sociedade brasileira por meio 

da expansão do acesso às informações governamentais, da melhoria dos serviços públicos 

digitais e da ampliação da participação social. A EGD, elaborada pela STI/SISP/MPOG, busca 

convergir os esforços de infraestruturas, plataformas, sistemas e serviços dos órgãos que 

compõem o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) 

com as iniciativas de governo digital e sensibilizar os dirigentes do Governo Federal sobre a 

importância da governança digital para o Estado brasileiro.  

 

1.3 Abrangência, Validade e Revisão do PDTIC  

 As diretrizes estabelecidas no PDTIC aplicam-se a todas as unidades administrativas e 

representações regionais do INPI, devendo ser observado por todos os servidores do INPI e 

seus colaboradores. 

O período de vigência deste PDTIC, aprovado pelo Comitê de TI do INPI em 03.12.2018, 

compreende os anos de 2018 a 2021, e deve ser revisado periodicamente pela EqAPDTIC - 

equipe de acompanhamento do PDTIC. 

 

2. TERMOS E ABREVIATURAS 

 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1- Certificação para servidor (máquina) 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 -  Certificação para servidor (pessoa) 

DSIC/GSI/PR – Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência 

EGD – Estratégia de Governança Digital 

e-MAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico – inclusão digital de pessoas com deficiência 

e-PING – Padrões de interoperabilidade de Governo Eletrônico – integração dos sistemas do Governo Federal 

EPO – Escritório Europeu de Patentes 

EqAPDTIC – Equipe de Acompanhamento do PDTIC (definida na metodologia SISP/STI/MPOG para PDTIC) 

EqEPDTIC – Equipe de Elaboração do PDTIC (definida na metodologia SISP/STI/MPOG para PDTIC) 

GRSIC – Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações 
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ICP-Brasil  – Infraestrutura Brasileira de Chaves Públicas  

IPAS – Industrial Property Automation System – sistema da OMPI para controle dos processos de Propriedade Industrial  

IPC – Sigla em inglês para Classificação Internacional de Patentes 

IPC-Reclass - Sistema para reclassificar processos afetados pelas alterações anuais da tabela IPC  

MDIC – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

MPOG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

PCT – Tratado de Cooperação em Patentes 

PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 

PPA – Plano Plurianual de gestão pública 

REDMINE – Aplicação Web desenvolvida em código aberto para gestão de projetos/atividades 

SISP – Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 

SLTI / STI – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, subordinada ao MPOG  

SWOT – acrônimo, em inglês, para Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats 
(Ameaças). 

TCU – Tribunal de Contas da União 

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação 

WIPO (OMPI) – World Intellectual Property Organization (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) 

 

Termos específicos do INPI: 

Busca Web – aplicativo web desenvolvido pelo INPI para possibilitar acesso a documentos e dados dos processos (dados 
cadastrais, histórico de andamentos e de petições, etc) 

CGTEC – Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia 

CGTI – Coordenação Geral de Tecnologia da Informação 

DIRMA – Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas 

DIRPA – Diretoria de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados 

e-PEC - Plataforma Eletrônica de Exame Colaborativo – sistema que propicia aos examinadores de patentes a troca de 
informações e opiniões sobre os pedidos que estão sendo analisados  

PAG - Protocolo Automatizado Geral - emissão e movimentação das guias de recolhimento 

PROSUR – Projeto Consolidação da Cooperação entre Escritórios de Propriedade Industrial da América do Sul 

RPI – Revista da Propriedade Industrial – Revista de publicação oficial dos atos do INPI 

SINPI - Sistema Integrado da Propriedade Industrial – suporta os fluxos administrativos dos processos de Patentes, Desenho 
Industrial, Contratos de Tecnologia, Programa de Computador  

SIP - Serviço de Informação de Pessoal  

SISAD-ANU - Sistema de Automação de Despachos - Módulo Anuidades  

SISAD-PCT - Sistema de Automação de Despachos - Módulo PCT  

SISBIOLIST - Sistema para preparação de listagens de sequências biológicas para depósito e de gerenciamento interno 
dessas listagens 

SISCAP – Sistema que apoia a produção dos examinadores de patentes (distribuição, buscas, pareceres técnicos, 
despachos) 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a elaboração deste documento baseou-se no Guia de 

PDTIC do SISP, a partir das necessidades de TIC reunidas no inventário de necessidades das 

diversas áreas da instituição. Essas necessidades foram desdobradas em ações necessárias 

para o seu atendimento. 

As ações relacionadas a sistemas de informação foram grupadas por área de 

atendimento. As ações relacionadas à infraestrutura, inclusive da própria área da TI, foram 

destacas em agrupamentos específicos: recursos para TI e recursos para as áreas usuárias.  

Para a elaboração deste PDTIC foi nomeada a Equipe de Elaboração do PDTIC – 

EqEPDTIC, através de portaria específica, composta por representantes de todas as áreas do 

INPI.  

As diversas áreas encaminharam seus levantamentos de necessidade de Tecnologia da 

Informação, indicando o alinhamento com o PEI, a justificativa, a prioridade e a expectativa 

de prazo. Em seguida, a área de TI buscou avaliar o escopo de cada ação e, na fase 

seguinte, negociar os prazos de entrega, de acordo com a capacidade e a disponibilidade de 

recursos da área de TI. Ao final, as demandas foram consolidas e submetidas à aprovação 

do Comitê de TI. Estas etapas estão melhor detalhas no item INVENTÁRIO DE 

NECESSIDADES. 

 

 

 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  
 

Na elaboração do PDTIC foram utilizados, como referência, os seguintes documentos: 

 Guia de PDTIC do SISP Versão 2.0 (2016); 

 Inventário de necessidades em soluções de Tecnologia da Informação, 

relacionadas pelas áreas do INPI; 

 Instrução Normativa Nº 04/2014 MPOG-SLTI, que dispõe sobre o processo de 

contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do 

Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e Informática 

(SISP) do Poder Executivo Federal; 

 EGD Estratégia de Governança Digital da Administração Federal (2016-2019); 

 Portal do Software Livre no Governo Federal (http://www.softwarelivre.gov.br/);  

 Portal do Software Publico Brasileiro, do MPOG 

(https://softwarepublico.gov.br/social/); 

 Normas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – 

GSIPR, organizadas e publicadas pelo Departamento de Segurança da Informação 

e Comunicações - DSIC do GSIPR; 

 Planejamento Estratégico do INPI, aprovado para o período 2018-2021. 
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5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE DE TI 

Na estrutura do INPI, definida pelo Decreto Nº 8.854, aprovado em 22 de setembro de 

2016, a área de TIC está localizada em uma Coordenação-Geral, subordinada à Diretoria 

Executiva. O organograma geral do INPI encontra-se constituído conforme a seguir: 

 

De acordo com o Art. 21 Portaria MDIC nº 11, de 27 de Janeiro de 2017, “À 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação compete: 

I - planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades de tecnologia da 

informação do INPI; 

II - propor diretrizes e normas e implementar a política de tecnologia da informação do 

INPI, observadas as orientações do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e 

Informática - SISP; 

III - prover sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação adequados ao INPI, 

observando os conceitos de segurança da informação; 

IV - normatizar a metodologia de desenvolvimento de sistemas informatizados; 

V - avaliar e definir novas tecnologias, visando propor soluções atualizadas para o 

ambiente dos sistemas de informação; 

VI - cooperar tecnicamente no intercâmbio de informações e na transferência de dados 

entre o INPI e demais instituições congêneres; 

VII - realizar o acompanhamento técnico de contratos, convênios e projetos, e 

quaisquer instrumentos de transferência, relacionados ao uso de tecnologia da informação; 

e 

VIII - zelar pela eficácia dos processos operacionais, utilizando-se de tecnologia 

adequada.”. 

 



PDTIC INPI 2018-2021 

11 
 

A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação é subdividida em duas 

Coordenações e duas Divisões, a saber:  

 COSIS - desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, gestão de 

demandas, controle do processo de engenharia de software; 

 COINF - projetos relativos à infraestrutura de tecnologia da informação, segurança 

da informação, gestão de riscos, administração e suporte técnico de rede; 

 DIAPE - projetos de cooperação técnica com outras entidades, nacionais e 

internacionais;  

 DISTI - suporte administrativo nas atividades e controles da CGTI. 

 

 

 

 

 

6. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI  

1. Missão: Promover a gestão eficiente dos recursos de Tecnologia da Informação em 
harmonia com as áreas administrativas e finalísticas no âmbito do INPI. 

2. Visão: Ser reconhecido como parceiro estratégico de todas as unidades do INPI, bem 
como referência em gestão de TI para a Administração Pública Federal. 

3. Valores: 

  Comunicação – Primar pela comunicação ativa entre unidades e usuários, a 
fim de proporcionar a troca de ideias, o diálogo e o compartilhamento da 
informação.  

  Eficiência – Entregar a informação adequada, no tempo certo, de maneira 
mais econômica e produtiva.  

  Continuidade – Garantir a disponibilidade dos ativos de TI.  
  Transparência – Dar clareza e visibilidade nas ações da CGTI, aos usuários e 

às unidades.  
  Confiabilidade – Manter a informação consistente e disponível aos usuários 

internos e externos.  
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  Cooperação – Atuar em equipe na busca de solução, respeitando as 
diferenças.  

  Sustentabilidade – Conquistar a excelência da gestão pela capacidade de 
implementação de soluções estáveis em curto, médio e longo prazos. 

  Inovação – Buscar oportunidades que proporcionem melhoria na entrega dos 
serviços ao INPI. 

4. Objetivos Estratégicos: O Planejamento Estratégico 2018/2021 do INPI está 
composto por cinco Objetivos, subdivido em Estratégias de Implementação (item a) e 
Iniciativas (item b), além de Metas Estratégicas (item c), conforme a seguir: 

 

a) Objetivos Estratégicos / Estratégias de Implementação (E) 

1. Otimizar a qualidade e o tempo para a concessão de direitos de propriedade 

industrial 

1.1 Implantar medida legal para solução extraordinária e temporária de redução do backlog atual de 
patentes em 1ª Instância 
1.2  Terceirizar atividades acessórias, complementares ou instrumentais para o exame de pedidos de 
patentes 
1.3 Expandir a cooperação técnica com escritórios de propriedade industrial para aceleração do 
exame de pedidos de patentes, por meio de acordos de Patent Prosecution Highway (PPH) 
1.4 Preparar o INPI para implantação do Protocolo de Madri e de outros acordos e tratados 
internacionais de propriedade industrial 
1.5 Otimizar, normatizar e harmonizar os procedimentos técnicos de exame 
1.6 Sistematizar a gestão da qualidade dos processos de exame 
1.7 Expandir e aperfeiçoar a automação dos processos de exame 
1.8 Assegurar um fluxo contínuo de contratação de servidores para adequar o quadro de pessoal às 
necessidades finalísticas do INPI 
1.9  Expandir os programas de incentivo ao desempenho individual dos examinadores 

 

2. Expandir e aperfeiçoar a disponibilização de dados e informações sobre 

propriedade industrial 

2.1 Expandir e aperfeiçoar os meios de acesso aos dados, informações e conhecimento em 
propriedade industrial produzidos e disponibilizados pelo INPI para os diferentes públicos de interesse 
2.2 Estabelecer parcerias para ampliar o acesso dos setores público, empresarial e acadêmico aos 
dados, informações e conhecimento em propriedade industrial 
2.3  Otimizar a atuação das unidades regionais do INPI na cooperação técnica em propriedade 
industrial com os sistemas locais de inovação 
2.4  Expandir e aperfeiçoar a divulgação dos serviços do INPI para formadores de opinião e público em 
geral 
2.5 Aprimorar e reforçar o uso das propriedades digitais do INPI, direcionando o portal para a 
prestação de serviços e privilegiando a divulgação de informações pelas redes sociais 

 

3. Contribuir para a participação do Brasil no sistema internacional de propriedade 

industrial 

3.1 Consolidar a integração dos escritórios de propriedade industrial dos países sul-americanos; 
3.2 Fortalecer as relações bilaterais e multilaterais com os escritórios de propriedade industrial dos países 
em desenvolvimento, com ênfase no BRICS; 
3.3   Expandir a cooperação técnica com escritórios de propriedade industrial para aceleração do exame 
de pedidos de patentes, por meio de acordos do tipo PPH; 
3.4 Preparar o INPI para a implantação do Protocolo de Madri e de outros acordos e tratados internacionais 
de propriedade industrial; 
3.5  Assegurar a participação do INPI nos principais fóruns do sistema internacional e regional de 
propriedade industrial; 
3.6 Ampliar a cooperação técnica com o MDIC e demais órgãos de governo nas negociações de acordos 
internacionais envolvendo propriedade industrial. 

 

4. Alcançar a excelência organizacional do INPI 

4.1 Aperfeiçoar as políticas e práticas de governança corporativa; 
4.2 Desburocratizar os processos organizacionais e os serviços prestados pelo INPI; 
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4.3 Sistematizar a gestão da qualidade dos processos de gestão administrativa; 
4.4 Assegurar um fluxo contínuo de contratação de servidores para adequar o quadro de pessoal às 
necessidades de gestão do INPI; 
4.5 Assegurar a eficiência da execução orçamentária e financeira; 
4.6 Ampliar a autonomia e a estabilidade da Administração do INPI; 
4.7 Modernizar a infraestrutura e os sistemas de Tecnologia da Informação; 
4.8 Ampliar a cooperação técnica nacional e internacional orientada para melhoria operacional do INPI; 
4.9 Assegurar instalações físicas adequadas às necessidades finalísticas e administrativas, na sede e nas 
unidades regionais do INPI. 

 

5. Promover o desenvolvimento, o desempenho e o bem-estar dos profissionais do 

INPI 

5.1 Fortalecer a carreira de Propriedade Industrial;  
5.2 Promover a qualidade de vida no trabalho; 
5.3 Melhorar o clima organizacional; 
5.4 Fortalecer o desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais, incluindo a ampliação da 
contribuição da Academia do INPI para a capacitação dos servidores; 
5.5 Expandir os programas de incentivo ao desempenho individual dos servidores ; 
5.6 Expandir e aperfeiçoar as práticas de gestão de pessoas baseadas em critérios meritocráticos. 

 

b)  Objetivos Estratégicos / Iniciativas Estratégicas (I) 

1. Otimizar a qualidade e o tempo para a concessão de direitos de propriedade 
industrial 

1.1 Implantação de medida legal de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes; 
1.2 Implantação de programa de colaboração técnica com instituições científicas e tecnológicas para 
expansão da capacidade de exame de pedidos de patentes pelo INPI; 
1.3 Expansão dos acordos de Patent Prosecution Highway (PPH); 
1.4 Implantação de procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos de patentes 
examinados por outros escritórios de PI; 
1.5 Aperfeiçoamento dos programas de exame prioritário de patentes;  
1.6 Expansão do uso do programa de opinião preliminar de patentes; 
1.7 Harmonização da distribuição da produção de patentes por área tecnológica; 
1.8 Expansão do acesso a bases de dados internacionais de patentes; 
1.9 Criação do PatentesDoc; 
1.10 Elaboração e revisão das diretrizes de exame de patentes; 
1.11 Elaboração do Manual de Desenho Industrial; 
1.12 Elaboração do Manual de Indicações Geográficas; 
1.13 Revisão das diretrizes de exame de Contratos de Tecnologia; 
1.14 Elaboração da Revista de Jurisprudência Administrativa; 
1.15 Implantação de regra de equilíbrio de examinadores em 1ª e 2ª Instâncias; 
1.16 Elaboração de proposta de aperfeiçoamento da Lei da Propriedade Industrial; 
1.17 Reconhecimento de International Depositary Authority (IDA) no Brasil; 
1.18 Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade dos processos de exame de patentes; 
1.19 Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade dos processos de exame de marca; 
1.20 Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade dos processos de exame de desenho Industrial. 

 

2. Expandir e aperfeiçoar a disponibilização de dados e informações sobre 
propriedade industrial 

2.1 Implantação do Acordo de Cooperação Técnica com MDIC e ABDI[1] de apoio à modernização do 
sistema brasileiro de propriedade industrial: elaboração de estudos baseados em informação de 
propriedade industrial para geração de inteligência competitiva; 
2.2 Expansão e aperfeiçoamento da produção e publicação de estatísticas de propriedade industrial; 

2.3 Publicação da Revista Brasileira de Propriedade Industrial (REBRAPI)[2] ; 

2.4 Criação do Repositório Digital dos conteúdos informacionais do INPI 

2.5   Aperfeiçoamento do Mapa de Cooperação Nacional do INPI; 

2.6 Implantação do Plano de Ação Regional: modernização do modelo e canais de atendimento e difusão 
especializada da propriedade industrial; 
2.7 Reformulação do portal e da intranet do INPI; 

2.8 Criação de programa de premiação para estímulo à inovação; 

2.9 Remodelagem do Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – 
ENAPID. 
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3. Contribuir para a participação do Brasil no sistema internacional de propriedade 
industrial 

3.1 Preparação operacional do INPI para adesão ao Protocolo de Madri ; 
3.2 Preparação operacional do INPI para adesão ao Tratado de Budapeste ; 
3.3 Preparação operacional do INPI para adesão ao Acordo de Haia  ; 
3.4 Preparação operacional do INPI para adesão à Classificação de Locarno ; 
3.5 Preparação operacional do INPI para adesão ao Acordo de Nice  ; 
3.6 Preparação operacional do INPI para adesão ao Tratado de Viena ; 
3.7 Preparação operacional do INPI para adesão ao Acordo de Lisboa ; 
3.8 Apoio técnico em matéria de PI nas rodadas de negociação dos Acordos Comerciais; 
3.9 Assinatura e implantação do Acordo INPI-OMPI ; 
3.10 Participação no Programa Ibero-Americano de Propriedade Industrial (IBEPI); 
3.11 Fortalecimento do Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e Propriedade 
Industrial (PROSUR); 
3.12 Fortalecimento da Cooperação Técnica com escritórios de PI dos países do BRICS (IP BRICS). 

 
4. Alcançar a excelência organizacional do INPI 

4.1 Implantação do Acordo de Cooperação Técnica com MDIC e ABDI de apoio à modernização do sistema 
brasileiro de propriedade industrial: modernização da infraestrutura de Tecnologia da Informação; 
4.2 Implantação do Acordo de Cooperação Técnica com MDIC e ABDI de apoio à modernização do sistema 
brasileiro de propriedade industrial: saneamento e digitalização da documentação de patentes do INPI; 
4.3 Implantação do Acordo de Cooperação Técnica com MDIC e ABDI de apoio à modernização do sistema 
brasileiro de propriedade industrial: automação do fluxo de exame de pedidos de patentes (“máquina de 
fluxo”); 
4.4 Implantação do projeto de cooperação técnica do Prosperity Fund de apoio à reestruturação 
operacional do INPI; 
4.5 Elaboração da política de precificação de serviços do INPI (projeto Unesco/MDIC); 
4.6 Participação do Programa Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil; 
4.7 Implantação do Projeto Knowledge Sharing Program (KSP) com a Coreia do Sul; 
4.8 Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade dos processos de gestão administrativa; 
4.9 Aperfeiçoamento da estrutura organizacional; 
4.10 Elaboração do Plano de Transformação Digital do INPI ; 
4.11 Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI); 
4.12 Aperfeiçoamento do modelo jurídico-institucional do INPI; 
4.13 Elaboração do Plano Anual de Aquisições e Contratações do INPI; 
4.14 Desenvolvimento e implantação de metodologia de gestão de processos; 
4.15 Implantação da Academia Corporativa do INPI; 
4.16 Destinação do edifício A Noite; 
4.17 Destinação dos imóveis funcionais em Brasília; 
4.18 Destinação do imóvel da Praça Bandeira; 
4.19 Cessão parcial para o MDIC do prédio da unidade regional do INPI em Brasília; 
4.20 Viabilização da sede própria do INPI no Rio de Janeiro em contrapartida à destinação do edifício A 
Noite; 
4.21 Ampliação da ocupação e melhoria das instalações do edifício Mayrink Veiga, 9; 
4.22 Implantação do sistema eletrônico de controle de frequência; 
4.23 Implantação do Plano de Ação Regional: provimento de infraestrutura padronizada, eficiente e 
econômica para as unidades regionais; 
4.24 Consolidação do Plano de Dados Abertos; 
4.25 Implantação do Programa de Integridade Pública; 
4.26 Desenvolvimento e implantação de metodologia de gestão de riscos; 
4.27 Criação do Comitê de Governança Estratégica; 
4.28 Integração dos serviços do INPI à Plataforma de Cidadania Digital do Governo Federal. 

 

5. Promover o desenvolvimento, o desempenho e o bem-estar dos profissionais do 
INPI 

5.1 Elaboração de estudo de lotação ideal do INPI; 
5.2 Realização de concurso público; 
5.3 Reestruturação da carreira de Propriedade Industrial; 
5.4 Aperfeiçoamento programa de Qualidade de Vida; 
5.5 Realização de pesquisa de clima organizacional; 
5.6 Consolidação e ampliação da implementação de programas de gestão de dispensa de controle de 
frequência de servidores ; 
5.7 Implantação do Plano de Ação Regional: expansão e consolidação da desconcentração das atividades 
de exame; 
5.8 Aperfeiçoamento do planejamento anual de capacitação dos servidores; 
5.9 Implantação do Programa de Desenvolvimento de Gestores – PDG; 
5.10 Implantação do Programa de Desenvolvimento de Equipes – PDE; 
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5.11 Implantação do Programa de Desenvolvimento Técnico – PDTEC; 
5.12 Implantação do programa de idiomas; 
5.13 Ampliação do programa Coaching de Desempenho; 
5.14 Aperfeiçoamento do sistema de mensuração do desempenho individual dos servidores. 

 

c) Metas Estratégicas (Me) 

INDICADORES DE DESEMPENHO 1º sem./ 2018 META 2021 

M
A

R
C

A
S 

Tempo de Primeiro Exame Técnico para Pedido de 
Registro de Marca  

sem oposição 19 meses 4 meses 

com oposição 24 meses 8 meses 

Tempo de Decisão de Exame Técnico de Pedido de 
Registro de Marca  

sem oposição 19 meses 4 meses 

com oposição 24 meses 8 meses 

P
A

TE
N

TE
S 

Tempo de Primeiro Exame Técnico de Pedidos de 
Patentes 

a partir do depósito 9,4 anos 4 anos 

a partir do pedido 
de exame 

7,2 anos 1 ano 

Tempo de Decisão de Exame Técnico de Pedidos de 
Patentes 

a partir do depósito 10 anos 5 anos 

a partir do pedido 
de exame 

7,7 anos 2 anos 

Percentual de incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI4 65,2% 0% 

D
ES

EN
H

O
 

IN
D

U
ST

R
IA

L Tempo de Primeiro Exame Técnico de Pedido de Registro de Desenho 
Industrial  

6,1 meses 2 meses 

Tempo de Decisão de Exame Técnico de Pedidos de Registro de Desenho 
Industrial  

7,9 meses 4 meses 

IN
D

IC
A

Ç
Ã

O
 

G
EO

G
R

Á
FI

C
A

 Tempo de Primeiro Exame de Pedido de Registro de Indicações 
Geográficas  

13 meses 4 meses 

Tempo de Reconhecimento para Pedidos de Registro de Indicações 
Geográficas  

24 meses 12 meses 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E 

C
O

M
P

U
TA

D
O

R
 

Tempo de Registro de Programa de Computador  
7 dias úteis 
(8,97 dias 
corridos) 

7 dias úteis 

TO
P

O
G

R
A

FI
A

 

Tempo de Registro de Topografia de Circuitos Integrados N/D 7 dias 

C
O

N
TR

A
TO

S 

Tempo de Decisão da Petição de Contratos de Tecnologia  30 dias 30 dias 

SE
G

U
N

D
A

 IN
ST

Â
N

C
IA

 

Tempo de Instrução em Recurso de Processos de Patentes 24 meses 6 meses 

Tempo de Instrução em Recurso de Processos de Marcas 12 meses 6 meses 

Tempo de Instrução em Recurso de Processos de Desenho Industrial e 
outros registros7 

12 meses 6 meses 

Tempo de Instrução em Processos Administrativos de Nulidade de 
Patentes7 

12 meses 12 meses 

Tempo de Instrução em Processos Administrativos de Nulidade de Marcas 48 meses 12 meses 

Tempo de Instrução em Processos Administrativos de Desenho Industrial e 
outros registros 

12 meses 12 meses 
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7. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES 

 
O levantamento de necessidades foi consolidado após entrevistas com as áreas 

representadas pelos integrantes do grupo de trabalho (EqEPDTIC).  

Priorização das necessidades: cada área (Diretoria ou Coordenação Geral), 
representados pelos membros do Grupo de Trabalho de Revisão do PDTIC, nomeados pela 
Presidência, através de reuniões do grupo do PDTIC ou de suas próprias equipes internas, 
colabora no levantamento das necessidades de soluções de tecnologia da informação. Para 
cada uma das necessidades do inventário, são atribuídos prioridade e expectativa de 
entrega (ano/semestre) do resultado, considerando o horizonte do PDTIC. Estas informações 
são essenciais no escalonamento de execução das demandas. No estabelecimento de 
necessidades e de prioridades, cada área busca alinhamento ao Planejamento Estratégico 
da Instituição (PEI).  

Escalonamento das ações – respostas às necessidades: uma vez concluídos, os 
inventários de necessidades das áreas são encaminhados à área de TI. À CGTI cabe a 
avaliação das demandas face às disponibilidades de recursos humanos e tecnológicos para 
sua consecução. No planejamento e escalonamento das ações voltadas para o tratamento 
das necessidades das áreas, ocorrem alguns fatores que conferem alguma complexidade no 
processo: 

 planejamento realizado em curto espaço de tempo, considerando um grande 
volume de necessidades, suportado por variadas soluções tecnológicas (legado ou 
aquisições/contratações); 

 identificação do escopo de cada ação, a partir de poucas informações, por vezes 
ainda embrionárias, e estabelecer os correspondentes recursos, esforço e tempo 
necessários para o equacionamento; 

 além das prioridades dos demandantes na ordem de execução, também deve ser 
considerada a possibilidade de conjugar iniciativas correlatas; 

 restrição e escassez de recursos: tempo, pessoas e orçamento; 
 prever integração e consolidação das diversas soluções; 
 conjugar o desenvolvimento de novas soluções com iniciativas de evolução e 

melhoria do ambiente tecnológico, dos processos e das capacidades; 
 descrições em geral são curtas e geralmente inexatas: um escopo mal 

dimensionado gera impacto no alcance da entrega, além da possibilidade de, 
posteriormente, gerar dúvida sobre o conteúdo da demanda; 

 previsão do estabelecimento de requisitos tecnológicos para o desenvolvimento 
de sistemas e para a infraestrutura, a fim de viabilizar as soluções, considerando 
segurança e disponibilidade. 

Equacionamento Recursos X Demandas: um escalonamento de execução das 
atividades, por semestre, é apresentado pela CGTI e validado junto aos 
representantes/chefias de cada área. A CGTI deve determinar e informar as impossibilidades 
de implementação e os motivos (não aderência ao planejamento estratégico, restrições 
regulatórias ou normativas, indisponibilidade de recursos, etc.). Neste momento, 
consideradas as possibilidades da CGTI e as prioridades de cada área, são acordados 
cancelamentos, substituições, modificações ou inclusões de ações. Cabe reforçar que a 
execução das atividades está sujeita às restrições orçamentárias, à disponibilidade de mão 
de obra (servidores ou serviços) e ao ambiente tecnológico de TI no prazo considerado, bem 
como às normativas do Governo Federal.  

Conclusão da Elaboração/Revisão do PDTIC:  ao final, o Grupo de Trabalho registra, 
agrupa e consolida as ações na minuta do PDTIC a ser encaminhada para aprovação do 
Comitê de Tecnologia da Informação do INPI em reunião específica.  
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8. PLANO DE AÇÕES DE TI 
 

O Plano Ações de TI relaciona as ações para equacionamento das necessidades de TI. 

Foram grupadas por área demandante e por classe de solução:  

Também são incluídas ações necessárias à área de Tecnologia de Informação, e de 

aquisições de infraestrutura ou de aplicativos específicos, requisitados pelas áreas usuárias: 

 Aquisições, Contratações e Desenvolvimento – planejamento de recursos 

tecnológicos para o ambiente de TI do Instituto 

 Demandas de Infraestrutura pelas áreas usuárias – planejamento de 

aquisições/contratações de infraestrutura  

 Demandas de Aplicativos pelas Áreas usuárias – planejamento de softwares 

(aplicativos e soluções disponíveis no âmbito do Governo ou mercado)  

Visando reduzir a grande carga de manutenção dos sistemas legados, de forma a 

futuramente ampliar a capacidade para desenvolver novas soluções, foram estabelecidos 

critérios para alocação das equipes de desenvolvimento de Sistemas: reduzir as 

manutenções evolutivas e deslocar os esforços para desenvolvimento de soluções que 

substituam o legado, com ganho de funcionalidade, eficiência e estabilidade. 

 

Foram, então, focadas soluções em duas áreas de destaque do INPI: Patentes e 

Contratos de Transferência de Tecnologia. Os novos sistemas serão construídos em etapas, 

conforme cronograma a seguir: 

 

PATENTES 

 
 

dez/18 jun/19 dez/19 jun/20 dez/20 jun/21 dez/21 

         Classificação v1.0                 

Dados Bibliográficos v1.0 
Exibição dos dados 
bibliográficos               

Dados Bibliográficos v2.0 
Edição e consulta dos dados 
bibliográficos               

Controle de Produtividade 
v1.0 

  
              

Documentos v1.0                 

Imagens v1.0                 

Máquina de Estado v1.0 Escopo Atual               

Máquina de Estado v2.0 
Anuidades, Distribuição de 
Processo, SISAD-PCT, Fluxo 
Internacional (PCT)               

Máquina de Estado v3.0 
Publicação dos despachos e 
editoração da RPI               

Máquina de Estado v4.0 Fluxos de trabalho               

Máquina de Estado v5.0 
PAG e Peticionamento 
Eletrônico para controlar o que 
o usuário externo pode realizar               

Máquina de Estado v6.0 
Interdependência entre os 
fluxos de processo               

Máquina de Estado v7.0 
Ferramenta de configuração de 
processo pela área demandante               

Confecção da RPI                 

Relatório                 

 

 

 



PDTIC INPI 2018-2021 

18 
 

CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

  
jun/19 dez/19 jun/20 dez/20 jun/21 dez/21 

        
Documentos v1.0 

Geração dos documentos a partir do 
Geradoc             

Documentos v2.0 
Documentos elaboradoros de acordo 
com os campos preenchidos no 
estado o processo             

Máquina de Estado v2.0 Fluxo de processo             

Máquina de Estado v4.0 Fluxos de trabalho             

Máquina de Estado v5.0 

Interaçao com o PAG e 
Peticionamento Eletrônico para 
controlar o que o usuário externo pode 
realizar             

Máquina de Estado v7.0 
Ferramenta de configuração de 
processo pela área demandante             

Máquina de Estado v3.0 
Publicação dos despachos e 
editoração da RPI             

Dados Bibliográficos v1.0               

Relatórios v1.0               

Controle de Produtividade 
v1.0               

 

  

Ao final do trabalho de elaboração do PDTIC, foi concluída a seguinte relação de ações 

de TIC para o período 2018-2021: 

 

Àrea ID Ação 

 

prazo PEI INPI 18-21 

      PR - SISTEMAS 

     ACAD PR1 Certificados de participação em treinamentos digital com validador 

 

2019/2 E2.4/E5.4/I4.15 

AUDIT PR2 

(*) Gerenciamento e execução das atividades de Auditoria Interna - 
Ferramenta que possibilite o apoio a todo o ciclo de atividades de 
auditoria interna. A solução deverá englobar desde as atividades de 
planejamento dos trabalhos até o acompanhamento das recomendações 
da auditoria e dos planos de ação estabelecidos pelos gestores. Deverá 
permitir ainda o monitoramento das demandas, das determinações e das 
recomendações proferidas pelos órgãos externos de controle - Aplicativo 
. 

 

2019/1 E 4.7 

CCOM PR3 Reformular portal do INPI de Acordo com novo modelo da SECOM 

 

2020/1 E 2.5 

CCOM PR4 
Reformular intranet do INPI de 
Acordo com novo modelo da SECOM 

 

2020/2 E 2.5 

CCOM PR5 Aprimoramento do sistema Fale Conosco 

 

2019/2 E 2.4 

CGDI PR6 
Sistema/Aplicativo (implantado e testado com o usuário externo do INPI) 
para Atendimento agendado pelas Regionais 

 

2019/1 O2.3, I2.6 

OUVID PR7 
Assegurar a integração do Sistema Ouvidoria do INPI ao e-OUV em 
padrões tecnológicos adequados às necessidades operacionais e às 
expectativas dos usuários do INPI. 

 

2018/2 E4.7 

OUVID PR8 

Desenvolver a implementação do Acesso Digital Único, bem como a 
integração com os sistemas de peticionamento eletrônico, conforme 
diretrizes da plataforma Cidadania Digital, previstas no Decreto 8.936 de 
2016. 

 

2019/1 E4.7 

OUVID PR9 

Implementar mensagem de alerta aos usuários nas páginas de acesso aos 
sistemas do INPI, nos recibos de protocolo eletrônico de petições e na 
Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, com padrão comunicativo 
no sentido de que o INPI não notifica por meio de terceiros, não envia 
boletos de cobrança, não patrocina nem habilita agentes da propriedade 
industrial. 

 

2019/1 E4.7 

OUVID PR10 
Desenvolver interface com o sistema e-SIC para atender usuários 
internos e externos no que tange a Lei de Acesso a Informação. 

 

2019/2 E4.7 

OUVID PR11 
Desenvolver funcionalidades de tratamento coletivo de manifestações 
pelo Sistema Ouvidoria do INPI. 

 

2019/2 E4.7 

OUVID PR12 
Aprimorar os serviços de integração do Sistema Ouvidoria do INPI ao e-
OUV. 

 

2019/2 E4.7 

 
 
 
 
 
 

  

 

  



PDTIC INPI 2018-2021 

19 
 

Àrea ID Ação 

 

prazo PEI INPI 18-21 

 
CONTRATOS - SISTEMAS  

 
  

CGTEC CON1 Documentos v1.0 

 

2019/1 O2.1, O4.2, 4.7 

CGTEC CON2 Documentos v2.0 

 

2021/1 O1.5, O4.7 

CGTEC CON3 Máquina de Estado v2.0 

 

2019/1 O1.7, O4.7 

CGTEC CON4 Máquina de Estado v4.0 

 

2019/2 
O1.5, O1.7, 
O4.7 

CGTEC CON5 Máquina de Estado v5.0 

 

2020/2 
O1.7, O2.1, 
O4.7 

CGTEC CON6 Máquina de Estado v3.0 

 

2020/1 
O1.7, O4.2, 
O4.7 

CGTEC CON7 Dados Bibliográficos v1.0 

 

2020/1 O1.7, O4.7 

CGTEC CON8 Relatório v1.0 

 

2021/2 
O1.7, O4.1, 
O4.7 

CGTEC CON9 Controle de Produtividade v1.0 

 

2021/1 
O1.5, O1.7, 
O2.2, O4.7 

 
 

 
 

  
DIRAD - SISTEMAS 

 
 

 
  

DIRAD ADM1 Remoção do pedido de revisão do servidor a chefia imediata 

 

2018/2 E4.7 

DIRAD ADM2 
Aquisição/desenvolvimento e suporte à implantação do Sistema de 
Ponto eletrônico 

 

2018/2 E4.7 

DIRAD ADM3 Implantação da normativa de ponto eletrônico publicada em 2018 

 

2019/1 E4.7 

DIRAD ADM4 Substituição por um novo sistema de avaliação de desempenho 

 

2020/1 E4.7 

DIRAD ADM5 
Aquisição/desenvolvimento de um software de patrimônio e 
almoxarifado 

 

2020/2 E4.7 

DIRAD ADM6 Gerar relatórios no PAG baseados no campo "Observação" 

 

2018/2 E4.7 

DIRAD ADM7 Criar solução para controle de fiscais para os contratos do INPI 

 

2019/1 E4.7 

DIRAD ADM8 Implantacao de sistema de Gestao de servicos na CGLI 

 

2019/1 E4.7 

DIRAD ADM9 Sistema de Ocupação predial 

 

2019/1 E4.7 

DIRAD ADM10 
Adotar banco de dados para execução dos pagamentos ( converter 
conjunto de planilhas em Acess ou equivalente) 

 

2021/1 E4.7 

DIRAD ADM11 Aquisição/desenvolvimento de um software de gestão documental 

 

2021/2 E4.7 

 
 

 
 

  
DIREX - SISTEMAS 

 
 

 
  

DIREX DEX1 Sistema Eletrônico de Informações - SEI 

 

2018/2 4.11 

DIREX DEX2 Sistema Eletrônico de Informações – SEI – novas funcionalidades 

 

2019/1 4.11 

DIREX DEX3 Barramento 

 

2019/1 4.11 

DIREX DEX4 Plataforma interativa de dados estatísticos no site do INPI 

 

2019/1 2.2 

DIREX DEX5 
Implementar  um módulo de estatísticas de acordo com os dados do SEI ( 
complementar a funcionalidade interna do SEI que não atende a todos 
requisitos necessários) 

 

2019/2 4.11 

DIREX DEX6 
Desenvolver e implementar sistema para Gestão de Riscos do INPI ( 
Banco de Riscos) 

 

2019/1 4.26 

DIREX DEX7 
Desenvolver e implementar sistema para Gestão de Processos do INPI 
(Banco de Processos) 

 

2019/2 4.14 

DIREX DEX8 SEI - Peticionamento eletrônico 

 

2019/2 4.11 

DIREX DEX9 Sistema de informações gerenciais - gestão de desempenho 

 

2020/1 4.10 

   
 

  
DIRPA - SISTEMAS 

 
 

 
  

DIRPA PAT1 Classificação v1.0 

 

2019/2 E4.7 

DIRPA PAT2 Dados Bibliográficos v1.0 

 

2019/1 E4.7 

DIRPA PAT3 Dados Bibliográficos v2.0 

 

2020/2 E4.7 

DIRPA PAT4 Controle de Produtividade v1.0 

 

2021/2 E4.7 

DIRPA PAT5 Documentos v1.0 

 

2021/1 E4.7 

DIRPA PAT6 Imagens v1.0 

 

2019/1 E4.7 

DIRPA PAT7 Máquina de Estado v1.0 

 

2018/2 E4.7 

DIRPA PAT8 Máquina de Estado v2.0 

 

2019/2 E4.7 

DIRPA PAT9 Máquina de Estado v6.0 

 

2021/2 E4.7 

DIRPA PAT10 Máquina de Estado v5.0 

 

2020/1 E4.7 

DIRPA PAT11 Máquina de Estado v7.0 

 

2021/2 E4.7 

DIRPA PAT12 Máquina de Estado v3.0 

 

2020/2 E4.7 

DIRPA PAT13 Máquina de Estado v4.0 

 

2020/1 E4.7 

DIRPA PAT14 Confeccção da RPI 

 

2020/2 E4.7 

DIRPA PAT15 Relatório 

 

2021/2 E4.7 

DIRPA PAT16 
Peticionamento eletrônico para 
registros de Topografia de 
Circuitos Integrados 

 

2018/2 E4.7 

DIRPA PAT17 
Atualização de perfis de equipes 
E áreas técnicas 

 

2018/2 E4.7 

DIRPA PAT18 
Folhetos A8 para os despachos 
De transferência, reclassificação 

 

2018/2 E4.7 

DIRPA PAT19 Implementar uma fila de pedidos com despacho e resposta 6.20 

 

2018/2 E4.7 

DIRPA PAT20 SISBIOLIST 

 

2019/1 E4.7 

DIRPA PAT21 Incluir informações full-text no XML ST36 

 

2019/2 E4.7 

DIRPA PAT22 
Aprimorar o cadastro de dados de petições e criar rotinas semi-
atomáticas que atualizem dados do processo conforme dados das 
petições, tais como mudança de procurador e título 

 

2019/2 E4.7 
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DIRPA PAT23 
Atribuir identificador único aos documentos internos e pareceres 
inseridos no processo 

 

2020/1 E4.7 

DIRPA PAT24 Banco de dados de pedidos da família. 

 

2020/1 E4.7 

DIRPA PAT25 

Ferramenta para atualização de caracteristicas de processos em lote, 
para poder atender as diversas areas da DIRPA com mecanismos de 
atualização de caracteristicas de processos e poder priorizar o 
saneamento de acordo com os interesses atuais da DIRPA. 

 

2021/1 E4.7 

DIRPA PAT26 

Criação de painéis/telas para visualização da compilação dos dados do 
FVQ. Estes painéis devem conter informações sobre o total do número de 
formulários preenchidos, total de formulários em conformidade e total 
em não conformidade, total e tipo de severidades e estas informações 
devem estar discretizadas pelo menos por divisão e por examinador 

 

2021/2 E4.7 

DIRPA PAT27 

Incorporar campo de preenchimento do pedido PCT relacionado, 
buscando dados do pedido internacional de forma on-line no 
PatentScope de dados do pedido; Esta funcionalidade pode vir a 
substituir o SISADPCT. 

 

2021/2 E4.7 

 
 

 
 

  
Àrea ID Ação 

 

prazo PEI INPI 18-21 

 
DIRMA - SISTEMAS 

 
 

 
  

DIRMA MRC1 
Implementar versão de depósito eletrônico que permita apresentação de 
pedidos multiclasse 

 

2018/2 I3.1 

DIRMA MRC2 
Implementar versão de depósito eletrônico que permita apresentação de 
pedidos com cotitularidade 

 

2018/2 I3.1 

DIRMA MRC3 
Desenvolver e implementar e-filling INPI para recepção de pedidos e 
petições em que o INPI atua como escritório de origem* 

 

2019/2 I3.1 

DIRMA MRC4 
Desenvolver e implementar sistemas e ferramentas de comunicação 
eletrônica automatizada com a OMPI** 

 

2019/2 I3.1 

DIRMA MRC5 

Desenvolver e implementar módulo de tradução, conforme necessidades 
especificadas pela DIRMA: interface com o IPAS para importação e 
exportação de dados; gestão do contrato de tradutores; interface para 
utilização da LookUptable; interface para utilização de ferramentas 
eletrônicas de tradução (ex. Google, Amazon, Bing); interface para a 
atualização da LookUptable*** 

 

2019/1 I3.1 

DIRMA MRC6 
Alteração dos sistemas PAG/ BuscaWeb/ E-Marcas/ Ícaro/ Edmarcas/ 
MarcasData/ Integração TM View/ RPI/ XMl/ Banco de Dados da AECON 
tendo em vista a adesão ao Protocolo de Madrid 

 

2020/1 I3.1 

DIRMA MRC7 
Desenvolver e implementar sistema para controle financeiro de receitas 
e remessas relativas à taxas do Protocolo de Madri**** 

 

2019/2 I3.1 

DIRMA MRC8 Nova norma de execução - Marcas Data 

 

2018/2 I5.14 

DIRMA MRC9 
Fila de Exame - DI: rever o criterio de vinculo dos pedidos sequenciais de 
mesmo depositante de modo que sejam examinados pela mesma pessoa, 
com limitação numérica a ser definida (10 15 ou 20). 

 

2019/1 E1.7 

DIRMA MRC10 
Desenvolvimento de ferramenta de consulta aos anexos originais 
apresentados pelos usuários junto aos pedidos e petições, de modo a 
confirmar a existência de documentos com assinatura digital 

 

2019/1 E4.7 

DIRMA MRC11 
Aprimoramento do sistema de envio de comunicações aos usuários 
quando da publicação de uma decisão em um processo (marcas e DI) 

 

2019/1 E2.1 

DIRMA MRC12 
Fila de Serviços - DI: Vincular pedidos/serviços que estão em situação 
"para atendimento". Inclusão da contagem de prazo. 

 

2018/2 E4.7 

DIRMA MRC13 
Novo ciclo de proposição de nulidade administrativa em desenho 
industrial 

 

2019/2 E4.7 

DIRMA MRC14 
Funcionalidade que retorne o pedido para a fila de exame após anulação 
de despacho ou de decisão, ou após exclusão de despacho. 

 

2019/2 E4.7 

DIRMA MRC15 
Atualização do Formulário de Exame e Template da RPI de Desenhos 
Industriais (Redmine #18401) 

 

2019/1 E4.7 

DIRMA MRC16 
Desenvolvimento de funcionalidade que permita ao SINPI armazenar 
automaticamente os pareceres e papeletas gerados no sistema 

 

2021/1 E4.7 

DIRMA MRC17 Criação da máquina de estados de Desenhos Industriais 

 

2019/2 E4.7 

DIRMA MRC18 
Novo ciclo (ferramenta - Módulo Administrativo) para controle e exame 
de mérito em Desenho Industrial 

 

2019/2 E4.7 

DIRMA MRC19 

Funcionalidade que impeça pedidos publicados ou decididos de serem 
salvos no login de outro examinador (tais pedidos seriam acessados 
somente para visualização; determinadas ações sobre eles não seriam 
possíveis). 

 

2019/1 E1.7 

DIRMA MRC20 
Funcionalidade que permita sobrestar internamente pedidos com perda 
de prioridade para decisão do recurso. 

 

2019/2 E1.7 

DIRMA MRC21 
Funcionalidade que permita a remessa de pedidos para arquivamento 
por falta de procurador de modo análogo à que existe para pedidos 
arquivados por falta de cumprimento de exigência. 

 

2019/1 E1.7 

DIRMA MRC22 
Ferramenta para assinatura em bloco de nulidades administrativas e 
exames de mérito. 

 

2021/1 E1.7 

DIRMA MRC23 
Funcionalidade que encaminhe pedidos divididos para o examinador que 
requereu a divisão do inicial (BR 32 > BR 30 > encaminhar para o mesmo 
login). 

 

2019/2 E1.7 

DIRMA MRC24 Criação de novos despachos no SINPI 

 

2019/1 E1.7 

DIRMA MRC25 Busca Web 2019 - manutenção evolutiva do sistema 

 

2020/2 E2.1 
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DIRMA MRC26 
Sincronização IPAS x BuscaWeb (objetiva que as alterações feitas no IPAS 
se reflitam no sistema de buscas, mesmo que não haja despacho). 

 

2020/2 E2.1 

DIRMA MRC27 
Implementar novo sistema para exame e gestão de pedidos e registros 
de Desenho Industrial 

 

2021/2 E4.7 

DIRMA MRC28 
Implementar sistema para exame e gestão de pedidos e registros de 
Indicação Geográfica 

 

2021/2 E4.7 

DIRMA MRC29 
Disponibilização do inteiro teor dos despachos de processos de marcas e 
DI no Busca Web 

 

2020/2 E2.1 

DIRMA MRC30 
Desenvolvimento de sistema de penhora online de marcas e DI – tornar 
indisponíveis marcas, DI e bens futuros para uso interno. 

 

2020/1 E1.7 

DIRMA MRC31 Marca de posição (Novos formulários). 

 

2020/1 E4.7 

DIRMA MRC32 
Funcionalidade que permita emissão de pareceres com a inserção de 
desenhos ou fotografias. 

 

2021/1 E4.7 

DIRMA MRC33 Aprimoramento do Busca Web para exame de mérito em DI 
 

2020/2 E1.7 

DIRMA MRC34 
Desenvolvimento de modo facilitado para concessões de processos de 
marca em poucos cliques. 

 

2020/2 E4.2 

DIRMA MRC35 
Desenvolvimento de modo facilitado para prorrogações de processos de 
marca em poucos cliques. 

 

2020/2 E4.2 

  
    

  
    Àrea ID Ação qtde 

 

PEI INPI 18-21 

  
    CGTI - Aquisições, Contratações e Desenvolvimento 

   CGTI (sustentação) TI1 Certificação digital - Certificados digitais para INPI e servidores   
 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI2 Mapear Processos internos de TI   
 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI3 
manter licenciamentos,  serviços de suporte e manutenção para todos os 
ativos de TI, incluindo softwares diversos e arquiteturas de alta 
disponibilidade de redes, armazenamento e processamento, da CGTI.   

 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI4 contratação nuvem para dados publicos (PDA)   
 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI5 suite office 1750 

 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI6 subscrição Red Hat 6 

 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI7 cals de windows 1750 

 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI8 software de gerenciamento de ativos   

 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI9 software de gerenciamento de aplicações (monitoramento ostensivo)   

 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI10 suporte e atualização Oracle e Oracle RAC   

 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI11 Adobe Acrobat para uso da CGTI 10 
 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI12 
Estudo e implantação de solução para leitura dos logs de produção dos 
servidores de aplicação  

  

 

E4.7 

CGTI (sustentação) TI13 Implementação da politica de governança de TI (portaria STI 19/2017)   

 

E4.7 

 
  

 
  CGTI - Demandas de Infraestrutura pelas áreas usuárias 

 
  

CGTI (Infra usuários) TI14 
Notebook - Aquisição de equipamentos para substituição dos 
equipamentos atuais 

30 

 

E4.7 

CGTI (Infra usuários) TI15 
Soluções para videoconferência (incluindo software, webcam, microfone, 
etc.) 

782 

 

E4.7 

CGTI (Infra usuários) TI16 Contratar/Redistribuir impressoras (P&B e colorida) 3 

 

E4.7 

DIRMA TI17 
Conclusão do processo de virtualização dos servidores do IPAS (plano de 
migração dos servidores físicos para os Virtuais, em conjunto com a 
OMPI) 

  

 

E4.7 

PR-GAB TI18 Sistema operacional LINUX 4 

 

E4.7 

PR-GAB TI19 Pontos de canal de voz 32 

 

E4.7 

PR-GAB TI20 Token de certificação digital 2 

 

E4.7 

PR-GAB TI21 Celular 3 

 

E4.7 

ACAD TI22 Acesso Remoto ao Portal Periódicos CAPES, através do Sistema CAF e   

 

E2.1 / E4.7 / 
I4.15 

 
  

 
 

 
CGTI - Demandas de Aplicativos pelas Áreas usuárias 

 
 

 
CGTI (SW usuários) TI23 Software para gerenciamento de projetos 10 

 

E4.7 

CGTI (SW usuários) TI24 Microsoft Office 70 

 

E4.7 

CCOM TI25 Licenças sw para execução dos produtos voltados à comunicação 6 

 

E4.7 

CGTI (SW usuários) TI26 Solução de Business Intelligence 8 

 

E4.7 

Regionais TI27 
Softwares/Sistema para agendamento de atendimento presenciais aos 
usuários 

  

 

E4.7 

Regionais TI28 
Softwares/Sistema para gerenciamento de registro de atendimento 
presenciais aos usuários 

  

 

E4.7 
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9. CONCLUSÃO 
 

Como ferramenta de governança institucional, o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação contempla as ações de Tecnologia da Informação e Comunicação em um 

período definido, alinhadas ao Planejamento Estratégico da Instituição. 

O PDTIC colabora na gestão dos recursos aplicados em TI, habilitando adequação de 

despesas e investimentos, e direcionando recursos a resultados relevantes no serviço 

prestado ao cidadão. 

No cenário atual de constantes mudanças, o PDTIC se constitui em importante 

ferramenta de apoio à tomada de decisão, habilitando ações proativas, contra as ameaças e 

a favor das oportunidades.  

As ações aqui descritas refletem o alinhamento da contribuição da CGTI com o 

planejamento estratégico, no período proposto, para o pleno alcance dos objetivos e metas 

institucionais. 


