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VITRINE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
 

O INPI ACABA DE APRIMORAR A SUA “VITRINE.2.0” – CONFIRA! 

 

Agora você pode divulgar o conteúdo de sua propriedade industrial com total segurança e 

encontrar eventuais oportunidades de negócios! Tudo isso de forma gratuita construída em 

ambiente propício para justamente fomentar negócios e retornos em investimentos de suas 

patentes/marcas. 

 

Estamos falando da “Vitrine de PI 2.0” que voltou a operar agora com ainda mais segurança. 

Lembramos que ela é uma plataforma gratuita para você poder anunciar e/ou encontrar ativos 

de Propriedade Industrial. O objetivo é estimular a negociação desses ativos, gerando receitas 

para seus detentores e oportunidades para investidores, além de incentivar a realização de 

parcerias para inovação. 

 

Nesta segunda fase, a “Vitrine de PI 2.0” foi ampliada e inclui marcas, desenhos industriais e 

programas de computador - além das patentes, que já estavam na primeira fase. 

Na nova plataforma, o usuário também poderá incluir informações que vão além daquelas 

descritas no pedido de patente, tais como a aplicação e o potencial mercadológico dos seus 

ativos, bem como inserir imagens e vídeos dos seus produtos. A plataforma conta ainda com 

um questionário que fornecerá uma noção sobre como é o processo de amadurecimento das 

tecnologias em relação ao seu potencial de mercado. 

Vale conferir!  

 

Se estiver com dúvidas de como apresentar o seu portfólio nessa plataforma entre em contato 

conosco que o ajudaremos.  

 

A plataforma é altamente indicada a todo e qualquer detentor de direitos de propriedade 

industrial – patentes/marcas/programas de computador – sobre os quais haja interesse em 

vendê-los e/ou conseguir possíveis parcerias em investimentos como licenças e/ou demais 

modalidades do gênero. 

 
 

Atenciosamente, 

/Carlos E. Borghi-Fernandes/CEO  

           OAB/80.905 
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https://vitrinepi.inpi.gov.br/

