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PREMISSAS 
 

 Propriedade industrial (PI) é ferramenta 

para dar proteção jurídica ao processo de 

inovação e evitar a concorrência desleal 

 Ambiente de negócios requer velocidade 

para atender a dinâmica do mercado 

 Países desenvolvidos se beneficiam de 

sistema equilibrado e eficiente de PI 





Problema 
demora nos exames de PI 

representa barreira para a 

inovação e para o 

empreendedorismo no 

Brasil 



• Mais de 10 anos para conceder uma 

Patente de Invenção 

• mais de 3 anos para conceder um 

Registro de Marca 

Empresários demoram para proteger PI,  

diminuindo valor dos intangíveis no mercado e 

o poder de defesa contra a pirataria 



Ministro Marcos Pereira 

“Prioridades para o INPI serão a melhoria 

operacional, a redução sustentável do backlog 

de patentes/marcas e a qualidade dos serviços 

prestados à sociedade e aos empresários.” 

Luiz Pimentel: ”O custo da solução para a demora na 

concessão de direitos pelo INPI é investimento 

público, o retorno ao Brasil virá com mais 

investimentos produtivos, recursos para P&D, inovação 

e participação do país nas cadeias globais de valor.” 











Campos de atuação 





Ranking pedidos de propriedade industrial: 

Janeiro a maio de 2016 

Fonte: INPI/AECON, Estatísticas preliminares da propriedade industrial: janeiro a maio/2016. 
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939 servidores em exercício em 25/05/2016. 



PRESIDÊNCIA (14 Coords.) 

 Gabinete Presidente 8 

 Procuradoria Federal 7 

 Recursos Adm. 34 

 Planejamento 12 

 Auditoria 9 

 Corregedoria 6 

 Assessoria Economia 3 

 Qualidade 6 

 Comunicação Social 8 

 Ouvidoria 6 

 Tecnologia Informação 40 

 Academia PI 25 

 Coop. Internacional 9 

 Coop. Nac. Regionais 58 

 Defesa PI 7  

Diretoria de Outros Registros 

Fonte: DIRAD/CGRH, 25/05/2016. 



Reforço de pessoal  

 Concurso 2014: homologado em abril 2015 

 custo R$ 3.124.303,01  

 346 aprovados no concurso 

 140 classificados 

 examinadores patentes (100) e marcas (40) 

 chamados 70 para Patentes 

 autorização maio/2016 Ministério do Planejamento 

 Salários: R$ 7.421,60 (patente) e R$ 6.693,54 (marca) 

 jornada 40 horas semanais 

 Cadastro de reserva 

 179 examinadores patentes 
 27 examinadores marcas 









Pedidos de Patentes: 
2015 



Pedidos de Patentes: Jan./maio 2016 



Pedidos de Patente dos Residentes por Tipo de Depositante 
(jan./maio 2016) 

12.455 



12.455 

Pedidos Patentes Residentes por Estado 

expansão dos polos de inovação 





INPI: TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE PATENTES 
POR ÁREA TECNOLÓGICA (2014) 

média 
+ 10 anos 
(2015) 







Quantos examinadores de 

patentes seriam necessários e 

qual o tempo para eliminar o 

backlog no Brasil? 



 

2016: dados projetados  

227.458 pedidos de patentes esperando exame 
vs. Produtividade INPI 

Sem considerar o aumento com novos pedidos de patentes e nem os casos de 

arquivamento que podem diminuir o tempo das decisões. 
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[Dados para fins de exercício, não significam decisão imediata do INPI, que depende de recursos]  



 

2016: dados projetados  

227.458 pedidos de patentes esperando exame 

vs. produtividade máxima INPI 
 

Custo aritmético estimado 
 

Preço base Chile: Perito USD 700 por patente examinada 

(sem incluir custos administrativos do INAPI) 

227.458 pedidos BR x USD 700 = USD 159.220.600 

USD 159.220.600 x R$ 3,52 = R$ 560.456.512,00 
 

Preço base INPI exame patente invenção ate10 reivindicações 

227.458 pedidos BR x R$ 590,00 = R$ 134.200.220,00 

[Dados para fins de exercício, não significam decisão imediata do INPI, que depende de recursos]  



Reforço de pessoal  

Concurso 2014 
 

 100 classificados para examinar patentes  

 179 aprovados do cadastro de reserva 

 193 servidores em exercício 

 (-10) para atuar outros registros e desistências 

 462 soma servidores possível 
 

462 examinadores x 80 exames/ano = 36.960 

(equivale a previsão de pedidos de patentes em 2018) 

[Dados para fins de exercício, não significam decisão imediata do INPI, que depende de recursos]  





INPI previsão: junho/2016 

263 examinadores de patentes,  

[70 novos em treinamento]  

18 meses até produção plena, 

15 meses produção de  

70 examinadores veteranos diminuirão 

produtividade por força da tutoria 



Possível soluções para o problema do 

backlog, trás impactos políticos e custo 

financeiro para o governo e usuários: 

 contratação de mais servidores 

 contratação de serviços terceirados  

     (ex. Chile, Japão), BR/inconstitucional 06/04/2000 

 exame sumaríssimo 

 concessão sem exame (ex. África Sul) 



Ações para diminuir backlog de Patentes 

• Força tarefa: labor de examinadores lotados em 

outras diretorias, meio período 

• Procedimentos de exame: otimização, revisão,  

desburocratização, contato direto examinador x 

depositante 

• Produtividade: aumentar, piloto de tele-trabalho 

(home office), desconcentração de exames 



INPI 

exames 

prioritários 

patentes 

• idade 

• uso indevido (via judicial) 

• doença grave 

• recurso de fomento 

• tecnologia verde 

• produtos para saúde 

• PPH 

• prioridade BR 

• patente MPE 







Pedidos de Registros de Marcas: 2015 



Pedidos de Registros de Marcas: 2016 



Pedidos de Registro de Marca dos Residentes por Tipo de Depositante 
(jan./maio 2016) 



Pedidos de Marcas Residentes por Estado 
expansão do empreendedorismo 





Ações para diminuir backlog de Marcas 

• força tarefa: labor de examinadores lotados 
em outras diretorias, meio período 

• otimização e revisão procedimentos de 
exame 

• produtividade: piloto tele-trabalho (home 
office) 

• fim apostilamento 

Medida especial antecipação exame: casos judiciais 



Outros registros 



INPI: EVOLUÇÃO DAS DECISÕES EM 2016 



Contratos de Tecnologia por 
Tipo de Depositante 

(jan-maio/2016) 



Backlog de outros registros: 

• DI - será sanado até Ago/2016,  

• Contratos - tendência de redução 

significativa do tempo e de revisão 

das exigências internas em 2016,  

• PC – sanado, 

• IG – OK, 

• TCI – OK. 







Fontes: LOA e MDIC 

Não considera despesa de pessoal 



Principais desafios 



Gestão com recursos limitados 

x 

Metaforicamente: pilotar no GP da F1, corrida dos grandes do 
mundo, temos um Fusca para enfrentar as mais potentes 

máquinas, e nossos torcedores esperando que tenhamos êxito 
na competição. 





1 PESSOAL 
 

• Quantitativo de servidores permanentes compatível 

com a solução do backlog, demanda atual e 

projetada, ref. parâmetros internacionais de carga 

de trabalho; 

• Valorizar a carreira dos servidores, funções típicas de 

Estado que desempenham; e 

• Priorizar critérios meritocráticos de reconhecimento e 

recompensa dos servidores. 

 
* A seguir nota contratação de servidores temporários pelo INPI. 



Histórico da contratação de servidores temporários  

• MP 1505-7/1996, depois Lei 9.849/1999. 

• Dispositivo que previa contratação de servidores 

temporários foi considerada inconstitucional no STF: 

1) Min. Moreira Alves, ADI 2.380-2,  proposta PT; 

2) Min. Maurício Corrêa, ADI 2.125-7, proposta PT; 

3) Min. Sydney Sanches, ADI 1.567-2, proposta PDT. 

• Fundamentação STF:  

Exame de pedido de  patente e de registro marcário 

constitui atividade finalística do INPI, logo somente 

servidor concursado pode exercer tal mister. 



2 PROCESSOS 
 

Otimização de processos 

• Agilizar exames, ganhos produtividade e qualidade técnica; 

• Segurança jurídica baseada em gestão de riscos; 

• Racionalizar os processos de gestão administrativa. 

Automação de processos 

• Padronizar, modernizar, integrar e buscar novas soluções; 

• Aprimorar governança de TIC: normas; políticas outsourcing e 

dados; documentação sistemas e processos (gestão do 

conhecimento); critérios para soluções externas; 

• Políticas TIC/governo federal, processo administrativo eletrônico; 

• Consistência bases de dados e imagens das áreas finalísticas: 

ampliar o acesso dos examinadores as melhores bases e bancos 

de dados do mundo; sanear acervo documentos de patentes; 

• Aperfeiçoar segurança dados/informação: consultoria externa 

para segurança TI; ferramentas análise vulnerabilidade; 

• Certificações ISO. 



3 COOPERAÇÃO 

 

Prioridade da cooperação técnica nacional e 

internacional  

• aceleração do exame,  

• compartilhamento de boas práticas de gestão 

• acesso a recursos técnicos e materiais para 

melhoria da infraestrutura e capacitação de 

recursos humanos. 



4 GESTÃO 
 

• Prover infraestrutura econômica e funcional para o 

desempenho das atividades INPI em âmbito 

nacional, incluindo edifício-sede próprio no Rio; 

• Modernizar as práticas de governança, com foco 

na continuidade administrativa, em mandatos dos 

principais dirigentes, decisões colegiadas e 

contratualização de resultados;  

• Ampliar a autonomia administrativa e financeira. 



Metas 
 

Objetivo geral Plano de Ação: 
• Melhorar o desempenho operacional.  
 

Focos da intervenção: 
• Solução sustentável para o problema do backlog; 

• Oferecer prazos de exame compatíveis com necessidades e 

expectativas dos usuários, ref. padrões de desempenho dos 
melhores escritórios de PI do mundo. 

 

Cenário restritivo recursos, objetivos específicos 2016-2018 : 
• Aumentar produção de patentes, marcas, desenho industrial e 

contratos de tecnologia; 
• Reduzir backlog de marcas e eliminar de desenho industrial; 

• Reduzir tempo de exame de marcas, desenho industrial e 

contratos de tecnologia. 
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