
Resolução institui diretrizes de 

exame de pedidos de patentes 

na área de química  

Foi publicada, na Revista da Propri-
edade Industrial do dia 2 de janeiro 
de 2018, a Resolução Nº 208/2017, 
que institui as Diretrizes de Exame 
de Pedidos de Patentes na área de 
Química. 
 

INPI receberá R$ 20 milhões em 
2018 para melhoria de          

processos e TI 
 
O Ministério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços (MDIC) apro-
vou o plano de ação da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento In-
dustrial (ABDI) que prevê o investi-
mento de R$ 20 milhões no INPI.  
O projeto inclui medidas para re-
duzir o atraso na resposta aos pe-
didos de patentes, com ações co-
mo a digitalização de arquivos, o 
saneamento da base de dados e a 
modernização da infraestrutura de 
tecnologia da informação.  
Também serão implantadas medi-
das para modernizar o fluxo de 
patentes, a partir do mapeamento 
de processos, atividades, interfaces 
e sistemas.  
O acordo de cooperação tem por 
objetivo garantir que o INPI alcan-
ce tempo compatível com as  

práticas internacionais e se soma a 
outras iniciativas já adotadas pelo 
Instituto, com apoio do MDIC. Al-
gumas delas são a nomeação de 
novos examinadores, o projeto-
piloto de trabalho remoto atrelado 
ao aumento de produtividade, a 
assinatura de acordos de Patent 
Prosecution Highway (PPH) com 
vários países para priorização de 
pedidos e a portaria conjunta com 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para a anuência 
prévia em pedidos de patentes 
farmacêuticas.  
As medidas adotadas já tiveram 
impacto positivo na gestão do Ins-
tituto. Até outubro de 2017, o INPI 
teve redução de 6,6% no backlog 
de patentes em relação ao mesmo 
período de 2016. 

 

INPI lança Carta de Serviços ao 
Usuário e Cartilha ao Investidor 

Estrangeiro 
 

O INPI disponibilizou em seu portal 
a Carta de Serviços ao Usuário, em 
atendimento ao Decreto Nº 
9.094/2017, que tem o objetivo de 
informar todos os serviços presta-
dos pelo Instituto, os acessos a eles 
e os compromissos e padrões de 
qualidade do atendimento ao pú-
blico. 

Como parte de transparência de 

informações e a fim de dar apoio 

ao investidor estrangeiro, o INPI 

também divulga a Cartilha ao In-

vestidor Estrangeiro na Área de 

Propriedade Intelectual, conforme 

Acordo de Cooperação e Facilita-

ção de Investimentos firmado pelo 

Brasil com diversos países. 

Primeiro registro de IG de 2018 

é concedido para o Guaraná de 

Maués, no Amazonas 

O INPI publicou no último dia 16 de 
janeiro, na Revista da Propriedade 
Industrial (RPI) Nº 2454, o primeiro 
registro de indicação geográfica 
(IG) de 2018, na espécie indicação 
de procedência (IP), para o Guara-
ná de Maués, produto típico da 
região amazônica localizado a cer-

ca de 270 quilômetros de Ma-

naus.  
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Como funcionará: 
  
O serviço será aplicado aos pedidos 
disponíveis para exame, respeitan-
do a ordem cronológica de depósi-
to, até chegar ao total de 40 pré-
exames emitidos por cada divisão 
técnica, não excedendo o total de 
80 pedidos analisados. O projeto-
piloto será executado até março 
deste ano. 

 
INPI reduz backlogs de paten-
tes, marcas e desenhos indus-

triais em 2017 
 
“A queda foi de 7,6% em paten-
tes, 14,9% em marcas e 26% 
em DI” 
 
O INPI reduziu, em 2017, o estoque 
de pedidos pendentes de exame 
(backlog) nas áreas de patentes, 
marcas e desenhos industriais. A 
queda foi de 7,6% em patentes, 14,9% 

em marcas e 26% em DI. 
Com apoio do Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC), a redução do backlog foi 
resultado da nomeação de 210 
servidores concursados nos últi-
mos dois anos (o que ampliou o 
quadro de pessoal do INPI em cer-
ca de 25%),  das medidas  de otimi-
zação de procedimentos internos e 
das melhorias nos sistemas eletrô-
nicos do Instituto, entre outros 
aspectos. 
A partir destas medidas, o INPI 
conseguiu ampliar sua produção, 
fechando o ano de 2017 com mais 
decisões do que pedidos nestas 
três áreas, o que levou à queda do 
backlog. 
Os resultados alcançados no INPI 
em 2017 revelam o esforço técnico  

O pedido foi apresentado em 2015 
pela Associação dos Produtores de 
Guaraná da Indicação Geográfica 
de Maués. 
 

 
Projeto-piloto gratuito emitirá 
pareceres pré-exame de pedi-

dos de patente 
 

 
O INPI iniciou em 23 de janeiro um 
projeto-piloto pelo qual o reque-
rente poderá apresentar gratuita-
mente novas vias do pedido de 
patente com ajustes já indicados 
por outros escritórios de proprie-
dade industrial no mundo. Pela 
iniciativa, o INPI publicará parece-
res de pré-exame, indicando as 
anterioridades citadas no relatório 
do escritório estrangeiro, que se-
rão consideradas no exame técni-
co. Mesmo com a publicação do 
parecer preliminar, os examinado-
res poderão fazer novas buscas na 
etapa de exame e adicionar docu-
mentos considerados pertinentes. 
Com esta ação, o INPI busca identi-
ficar pedidos que ainda sejam de 
interesse do depositante e adequar 
previamente os quadros reivindica-
tórios ao estado da técnica, visan-
do a dar celeridade à análise subs-
tantiva do pedido de patente.  
  

e o alto nível profissional dos servi-
dores e gestores para aprimorar os 
serviços. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
NPI debate Propriedade Indus-

trial na Embaixada do Japão 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O presidente do INPI, Luiz Otávio 
Pimentel, participou no último dia 
18 de janeiro, de reunião na Em-
baixada do Japão, em Brasília, com 
o embaixador Akira Yamada, o mi-
nistro Osamu Yamanaka, chefe do 
setor econômico, e Masao Mitsuhi-
ro, secretário para assuntos agríco-
las.  Durante a reunião, Pimentel 
destacou o êxito da cooperação do 
INPI com o Escritório Japonês de 
Patentes (JPO), especialmente na 
capacitação de examinadores. 
Além disso, em termos de depósi-
tos no Instituto, o presidente do 
INPI revelou que o Japão represen-
ta cerca de 7% dos pedidos de pa-
tentes no Brasil, ocupando o se-
gundo lugar no ranking de países 
solicitantes, ao lado da Alemanha. 
No cenário mais amplo, Pimentel 
ressaltou ainda a importância dos 
investimentos japoneses no Brasil.  
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