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O sistema brasileiro de propriedade industrial passa por amplo processo de modernização. Em
um esforço conjunto, liderado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC),
temos trabalhado intensamente, desde o início desta gestão, em 2016, para reposicionar o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), contribuindo para que o órgão atinja um
padrão global de produtividade.
Com satisfação, veriﬁcamos que os resultados começam a surgir. Em 2017, os técnicos
analisaram o maior volume de patentes e desenhos industriais da história do Instituto e o maior
número de marcas dos últimos dez anos, considerando um período de 12 meses. O recorde
ocorre após a ampliação do quadro proﬁssional em 25% nos últimos dois anos, com a nomeação
de novos 210 examinadores, associada às medidas adotadas para otimizar procedimentos
internos.
O INPI ampliou sua produção, fechando 2017 com mais análises do que pedidos nas três áreas,
reduzindo o backlog. No entanto, estamos diante de um passivo que nos desaﬁa a agir hoje e, ao
mesmo tempo, pensar no futuro, para que o INPI consiga manter um ritmo de crescimento
sustentável de suas atividades.
Nesse sentido, unimos INPI, MDIC e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),
por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), para investir R$ 40 milhões no Instituto.
Os recursos trarão avanços decisivos à infraestrutura tecnológica do órgão, permitindo a revisão
e atualização de processos, a geração de inteligência competitiva e a análise de novas
oportunidades no campo da propriedade industrial.
Mais do que melhorar toda a gestão do INPI, estamos focados em obter resultados. Entendemos
que desta maneira cumpriremos nossa missão, que é melhorar o ambiente de negócios e tornar o
setor produtivo brasileiro cada vez mais competitivo.
Marcos Jorge de Lima
Ministro de Estado

Relatório de Atividades

2017
O ano de 2017 foi marcado por realizações expressivas, especialmente em termos de aumento
da produção e redução do backlog, simpliﬁcação de procedimentos e melhoria dos sistemas
eletrônicos, além da solução de pendências importantes.
Para o alcance destes resultados, foi fundamental o apoio do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), ao qual o INPI está vinculado, que vem empreendendo todos os
esforços possíveis para atender às demandas do Instituto.
A atuação do MDIC deve ser ressaltada em ações como a contratação de servidores do último
concurso, inclusive do cadastro de reserva, totalizando 210 novos servidores nos últimos dois
anos - um reforço de 25% no quadro de pessoal.
Com a chegada de novos servidores, as medidas adotadas de simpliﬁcação administrativa e a
evolução dos sistemas de tecnologia da informação, o ano de 2017 registrou aumento da
produção nas áreas ﬁnalísticas e redução dos backlogs de pedidos de patentes (7,6%), de
pedidos de registros de marcas (14,9%) e de desenhos industriais (26%).
Destacam-se, também, alguns avanços institucionais, como o acordo com a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a anuência prévia de pedidos de patentes na área
farmacêutica e a edição da norma que deﬁne os procedimentos para averbação de licenças e
cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de
tecnologia e de franquia.
Esses resultados mostram que o INPI está no caminho certo para aprimorar seus serviços e
atender cada vez melhor à demanda da sociedade, com o intuito de estimular a concessão de
direitos de propriedade industrial, a inovação e, portanto, o desenvolvimento econômico e social.

Luiz Otávio Pimentel
Presidente do INPI

Áreas Finalísticas

A Diretoria de Marcas,
Desenhos Industriais e
Indicações Geográﬁcas
(DIRMA) iniciou 2017 com a
responsabilidade de integrar às
suas atividades a administração
de pedidos e registros de DIs e
de IGs.

Marcas

Durante o ano, a Diretoria
ﬁnalizou o primeiro Manual de
Procedimentos de Desenhos
Industriais.

Nesse sentido, uma nova
estrutura de gestão foi
implementada e os
procedimentos adotados no
exame de pedidos de desenhos
industriais e indicações
geográﬁcas foram revisados e
simpliﬁcados.

Decisões sobre Marcas
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Origem dos Depositantes de Marcas no Brasil - Ranking

1

2

Brasil

Estados Unidos da América
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6

China
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Protocolo de Madri
A DIRMA iniciou, em 2017, as
medidas necessárias para a
adesão do Brasil ao Protocolo de
Madri, acordo internacional
relativo ao registro de marcas,
até dezembro de 2018.

Depositantes de Marcas - Residentes no Brasil

50%

25%

Empresas
de Pequeno Porte
ME, MEI, EPP

Empresas
de Médio
e Grande Porte

22%

3%

Pessoas Físicas

Associações
com Intuitos
Não Econômicos
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No estoque de pedidos de
registro de marcas, houve
redução de 421.941 processos
pendentes de exame em 2016
para 358.776 ao ﬁnal de 2017,
mesmo com a entrada de mais
de 180 mil novos pedidos ao
longo do ano.

Redução do Backlog
Visando à redução do estoque de
pedidos pendentes de exame de
marcas e de desenhos
industriais, o Governo Federal
autorizou a contratação de 50
novos tecnologistas em 2017.

A ﬁla de pedidos de marcas com
oposição avançou de agosto de
2011 para outubro de 2013.
Ao longo do ano, 17
tecnologistas integraram grupo
de trabalho para instrução de
recursos administrativos
interpostos contra indeferimento
de pedidos de registros de
marca.

Foram eliminados os estoques
de pedidos de marcas de
certiﬁcação, coletivas e
tridimensionais.

Depósitos de Marcas Pendentes de 1º Exame
Série Histórica

507.506

311.807
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501.785

360.632
420.616

286.546
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Tempo para Exame de Pedidos de Marca
(em meses)
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28
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61

28

2016
2017

58
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49
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Pedidos Sem Oposição
Pedidos Com Oposição
Projeção Dezembro/2018
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Decisões sobre Desenhos Industriais

Em 2017, a meta de Desenhos
Industriais foi superada em
9.208 32,7%, além de o setor ter dado
conta do backlog de dois anos de
exames de mérito oriundos da 2ª
9.122
instância.

4.662
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Desenhos
Industriais

O estoque no ﬁm de 2016 era de
12.555 pedidos de DI. Em
dezembro de 2017, este estoque
era de 9.288 pedidos, com
exames de mérito requeridos há
um ano sendo analisados.

5.008

2016

2017

Depósitos de Desenhos Industriais Pendentes de Decisão Final
Série Histórica
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A Diretoria elaborou estudos
técnicos sobre Indicações
Geográﬁcas para a negociação
de acordo comercial entre o
Mercosul e a União Europeia.

Indicações
Geográcas

O número de pedidos de
registros de IG em 2017 foi dez,
o dobro do ano anterior.

Depósitos de Pedidos de Indicação Geográca
Série Histórica
Últimos 5 anos
15 anos anteriores
(intervalos de 3 anos)

Total de Depósitos
Depósitos de Residentes
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Na Coordenação-Geral de
Contratos de Tecnologia
(CGTEC), com a vigência da
Instrução Normativa nº 70/2017,
o escopo da análise dos
contratos e faturas está centrado
no objeto contratual.
Os Certiﬁcados de Averbação e
de Registro emitidos de 1995 a
2017 têm sido majoritariamente
entre empresas cedentes
domiciliadas no exterior e
empresas cessionárias
domiciliadas no Brasil,
considerando o requisito de que
os contratos necessitam da
chancela do INPI para que as
empresas cessionárias realizem
as remessas ao exterior e a
dedução ﬁscal.

Em 2017, foram emitidas 1.369
decisões, das quais:
• 1.107 foram de emissão de
Certiﬁcados de Averbação ou de
Registro;
• 239 de arquivamentos de
processo por não cumprirem
exigências no prazo de 60 dias; e

Contratos
de Tecnologia

• 23 decisões de indeferimento
de processos por falta de
adequação às normas vigentes.

No ano de 2017, a CGTEC
recebeu 1.166 requerimentos de
averbação ou registro de
contratos e petições de emissão
de novos certiﬁcados.

Contratos de Tecnologia
Decisões
Depósitos

1.873 1.899
1.672

1.365 1.369

1.725 1.710
1.400

1.166
1.027

2013

2014

2015

2016

2017
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Royalties
A remessa para o exterior de
royalties dos contratos e faturas
averbados ou registrados no
INPI diminuiu ao longo dos dois
últimos anos, tendo em vista que
houve um aumento dos serviços
isentos de registro no INPI em
razão da Resolução INPI/PR nº
156/2015 e da redução no
número dos contratos averbados
e registrados no INPI.

Receita com Royalties e Serviços de Assistência Técnica
(ingressos em US$ milhões)
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Fonte:
Banco Central do Brasil.

Receita com Royalties e Serviços de Assistência Técnica
(ingressos em US$ milhões)
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Fornecimento de Tecnologia

7
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Exploração de Patentes (Cessão e Licença)

2

13

1

Uso de Marcas (Cessão e Licença)
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Fonte:
Banco Central do Brasil.
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Despesa com Royalties e Serviços de Assistência Técnica
(pagamentos em US$ milhões)
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Fonte:
Banco Central do Brasil.

Despesa com Royalties e Serviços de Assistência Técnica
(pagamentos em US$ milhões)

Serviços de Assistência Técnica

435

592

536

547

791

646

530

467

254

176

Fornecimento de Tecnologia

1.055 1.363 1.277 1.310 1.378 1.475 1.568 1.460 1.015 926
Exploração de Patentes (Cessão e Licença)

254

187

184

212

298

356

358

296

353

334

Uso de Marcas (Cessão e Licença)

180

170

173

283

340

433

393
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457

395

54
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193

219

225

217
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Franquias

Fonte:
Banco Central do Brasil.
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Em 2017, a Diretoria de
Patentes, Programas de
Computador e Topograﬁa de
Circuitos Integrados (DIRPA)
alcançou o número de 55
decisões técnicas por
examinador de patentes em
atividade plena, um aumento de
quase 60% em relação a 2015.
Tal acréscimo foi possível
devido a otimizações no ﬂuxo e
controle de processos, bem
como em iniciativas de
automação de procedimentos
(agendamento automático de
pareceres de exame, geração de
documentos de publicação de
pedidos, entre outros).

Patentes

Hoje, mais de 100 examinadores
já realizam atividades de exame
de patente em suas casas.

Decisões sobre Pedidos de Patentes
(Invenção + Modelos de Utilidade)

44.781

Também contribuíram para este
resultado a expansão e a
consolidação de políticas de
incentivo à produtividade, tal
como o teletrabalho.

25.481

22.336

15.949

15.842

2013

Depósitos de Pedidos de Patentes (Invenção + Modelos de Utilidade)
Série Histórica
Últimos 5 anos
15 anos anteriores
(intervalos de 3 anos)

2014

33

33

.91

Total de Depósitos
Depósitos de Residentes

2016
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2

2015

5

.93

30

.94

6

6
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Foram implementados novos
programas de exame prioritário
(ICTs, MPEs e Prioridade BR) e
formalizados acordos PPH com
os escritórios de patentes da
Europa, do Japão, da China e
com o PROSUR, além dos
Estados Unidos, já em operação.
Foi também retomado o
programa de exame colaborativo
(via e-PEC) com institutos sulamericanos.
Durante o ano de 2017, foram
dedicados grandes esforços na
digitalização dos documentos
ainda pendentes de imagem e de
correção dos dados cadastrais,
com a disponibilização destes
documentos ao público.

Origem dos Depositantes de Patentes de Invenção no Brasil

1

3

2

Estados Unidos da América
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31 %

7%

21 %

4
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Japão

6

França

7%
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5%
8

7

9

China

Holanda

3%

3%

4%
Reino Unido

3%

Perl de Depositantes de Patentes de Invenção - Residentes no Brasil

47%

24%

Pessoas Físicas

Instituições
de Ensino e Pesquisa
e Governo

18%

9%

Empresas
de Médio
e Grande Porte

Empresas
de Pequeno Porte
ME, MEI, EPP
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Origem dos Depositantes
de Modelo de Utilidade no Brasil

Em 2017, foi obtido um grande
avanço no exame de pedidos na
área de fármacos, com a
publicação das Diretrizes de
Exame de Pedidos na Área de
Química e da Portaria Conjunta
nº 1/2017, entre o INPI e a
ANVISA, deﬁnindo os
procedimentos adotados pelas
instituições para a análise de
pedidos de patentes referentes a
produtos e processos
farmacêuticos.

1

Brasil

97 %

dos Pedidos
de Modelo de Utilidade
são do Brasil

Perl de Depositantes de Modelo de Utilidade - Residentes no Brasil

68%

14%

Pessoas Físicas

Empresas
de Médio
e Grande Porte

14%

3%

Empresas
de Pequeno Porte
ME, MEI, EPP

Instituições
de Ensino e Pesquisa
e Governo

Depósitos de Patentes Pendentes de Decisão Final
Série Histórica

243.820

224.760
200.461

196.976
175.028
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Tempo de Decisão por Divisão Técnica
(em anos)
Acima da Média da DIRPA, de 10,23 anos
Telecomunicações

13,69
Fármacos II

13,63
Fármacos I

13,20
Computação e Eletrônica

12,20
Biofármacos

12,09
Tecnologia em Embalagens

12,06
Física e Eletricidade

11,95
Mecânica

11,70
Necessidades Humanas

11,33
Polímeros e correlatos

10,87
Biotecnologia

10,84
Química Inorgânica

10,45
Engenharia Civil

10,28
Petróleo e Engenharia Química

10,26
Têxteis e correlatos

10,17
Alimentos e Agronomia

8,53
Agroquímicos

8,34
Metalurgia e Materiais

8,24
Modelos de Utilidade

7,82
Cosméticos e Dentifrícios

7,38
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Até 2016, haviam sido
depositados no INPI 30 pedidos
de registro de Topograﬁa de
Circuitos Integrados. Dentre
esses pedidos, apenas nove
tiveram alguma decisão,
enquanto os 21 restantes
permaneceram sem qualquer
tipo de exame.

Topograa
de Circuitos
Integrados

Desse modo, o ano de 2017 foi
ﬁnalizado sem pedidos
pendentes em exigência,
tampouco pedidos sem exame
ou decisão.
Dos 33 pedidos depositados
desde 2007, todos tiveram suas
respectivas decisões aplicadas e
publicadas.

Em 2017, tais pedidos foram
examinados, juntamente com os
três pedidos depositados no
próprio ano de 2017, resultando
em 22 concessões de registro,
sendo 15 concessões diretas
(sem exigência) e sete após o
cumprimento de exigências
formais.
Além disso, foram arquivados
mais dois pedidos, um por não
cumprimento de exigência no
prazo estabelecido e outro por
indicar data de início de
exploração anterior a dois anos
da data do depósito.

Depósitos de Topograa de Circuitos Integrados
Série Histórica
Últimos 5 anos
5 anos anteriores

9

Total de Depósitos
Depósitos de Residentes
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4
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0
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Para otimizar o processo de
Registro de Programas de
Computador, foram publicadas
duas instruções normativas e
duas resoluções ao longo do ano
de 2017, reduzindo os custos,
tanto para o INPI quanto para o
usuário, e o número de serviços,
de 26 para nove.
Desse modo, os procedimentos
de registro foram simpliﬁcados e
agilizados, mediante exame
formal completamente
automatizado, com a redução do
prazo para emissão do
Certiﬁcado de Registro, de 1.300
para até sete dias, permitindo
também dar solução para
milhares de processos que se
encontravam sem decisão.

Nesse contexto, foi
desenvolvido um sistema
eletrônico para o registro de
software no INPI, com o uso de
ferramentas como a assinatura
digital do documento de
declaração de veracidade e da
procuração eletrônica, e o
resumo digital hash,
promovendo uma mudança total
de paradigma, com a criação de
um modelo rápido, de baixo
custo, eﬁciente e com maior
segurança jurídica.

Programas
de Computador

Registros de Programas de Computador

5.507

2.492
1.770

1.257
2013

1.128
2014

2015

2016

2017

Depósitos de Programas de Computador
Série Histórica
Últimos 5 anos
15 anos anteriores
(intervalos de 3 anos)

Total de Depósitos
Depósitos de Residentes

1.6

1.5

08

1.188
791
614
381

09

766
601

689

01

5
.60

1.8

1.6

16

3
.61

1.5

1

1
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02
98

1.7

1.6

92
6

8
1.6

1.182

670

369
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Recursos
e Nulidades

A Coordenação-Geral de
Recursos e Processos
Administrativos de Nulidade
(CGREC), responsável pelo
fornecimento dos subsídios
técnicos para as decisões da 2ª
instância administrativa do INPI,
iniciou o ano de 2017 tendo
como meta a instrução de 61.461
recursos e processos
administrativos de nulidade em
marcas, patentes e desenhos
industriais, tendo alcançado, ao
ﬁnal do ano, o número histórico
de 82.945 instruções.

Patentes
Com apoio do Grupo de
Trabalho Permanente composto
por pesquisadores da DIRPA, foi
alcançado um aumento de
produtividade no exame técnico
da ordem de 46% do total
esperado, com a realização de
1.816 instruções.
Adicione-se a esse quadro a
produção de 420 instruções em
matéria processual
administrativa.

Recursos e Processos Adm. de Nulidade
de Patentes (2017)
Recursos
PAN

4.249

1.627

189
Instruídos

22

202
Pendentes de Instrução

Marcas
Iniciou-se, em março de 2017,
uma força-tarefa composta por
27 tecnologistas, responsável
pelas instruções de 75.710
recursos e 4.050 nulidades
administrativas, totalizando, ao
ﬁnal do ano, 79.760 instruções,
30% a mais que o esperado.
Tal resultado contribuiu para a
redução signiﬁcativa do backlog
de recursos administrativos de
marcas.

Recursos e Processos Adm. de Nulidade
de Marcas (2017)
Recursos
PAN

75.710

30.323
12.544
4.050
Instruídos

Pendentes de Instrução

Desenhos Industriais

Recursos e Processos Adm. de Nulidade
de Desenhos Industriais (2017)

Foram instruídos 1.369
recursos/processos
administrativos de nulidade, o
que representou um resultado
37% acima da meta.

1.105

Recursos
PAN

1.036
859

264

Instruídos

Pendentes de Instrução
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Diretoria Executiva

O desenvolvimento de sistemas
eletrônicos foi uma das ações
que contribuíram para o INPI
alcançar suas metas
institucionais em 2017.

Tecnologia
da Informação

Destaques:
• Atualização do Sistema
Eletrônico de Informações (SEI)
para versão 3.0;
• Módulo de Contratos para
averbação de licenças e cessões
de direitos;
• Peticionamento e
processamento de registros de
programas de computador;
• Peticionamento de restituição
de taxas;
• Automação de processos:
1.464 demandas de
desenvolvimento foram
recebidas;
• Disponibilização dos
certiﬁcados e cartas eletrônicos
de Contratos;

Demandas de Desenvolvimento

Tentativas de Invasão Bloqueadas
pelo Firewall
Altas

40%

Em desenvolvimento

5%

• Emissão de carta patente;
• Conversão de PDFs para os
conteúdos serem encontrados
nas bases de dados;
• Evoluções no Sistema de
Cadastramento da Produção
(SISCAP) e atividades de
extração e cruzamento de dados
das bases de Marcas e de
Patentes para apoiar as áreas
demandantes.
Infraestrutura
e Segurança da Informação
A racionalização e a ampliação
dos links de internet permitiram
elevar a qualidade dos serviços
institucionais ao público
externo, viabilizando a
ampliação do número de
servidores participantes do
projeto-piloto de trabalho
remoto.
O parque de TI do Instituto foi
parcialmente renovado, o que se
somou à atualização do antivírus
e do ﬁrewall. Essas ações
evitaram ameaças à segurança
da informação no INPI, que
ﬁcou protegido em dois dos
mais conhecidos ataques
cibernéticos registrados em 2017
– o Wanna Cry e o Bad Rabbit,
responsáveis por prejuízos em
diversos países e em órgãos do
governo brasileiro.
A ferramenta anti-spam analisou
cerca de 5 milhões de e-mails,
tendo bloqueado 2,5 milhões de
spams.

Médias

3%
Concluídas

93%
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Críticas

57%

Em 2017, a Coordenação-Geral
de Planejamento e Gestão
Estratégica (CGPE) promoveu a
elaboração e a gestão da
execução do Plano de Ação do
INPI para o ano.
Os resultados alcançados
evidenciaram avanços na
capacidade de planejamento e de
entrega de resultados.
Destaca-se o alcance de todas as
metas de desempenho
institucional ﬁxadas para 2017,
com expressivo aumento da
capacidade de decisão técnica de
pedidos de patentes e de registro
de marca, na comparação com o
ano anterior.

Merece destaque, ainda, a
evolução da atuação da CGPE
como escritório de projetos do
INPI.
A implantação da metodologia
de gerenciamento de portfólio
instrumentalizou o
monitoramento intensivo da
execução da carteira de
iniciativas do Plano de Ação
para 2017 e dos projetos
estratégicos do INPI.

Planejamento
e Gestão
Estratégica

Em relação às decisões em
exame técnico de pedidos de
patentes, a meta de 9.478
decisões técnicas foi superada
em 34%, atingindo 12.695
decisões técnicas em 2017.
Quanto às decisões em exame
técnico de pedidos de registro de
marcas, a meta de 127.076
decisões técnicas foi superada
em 90%, atingindo 241.225
decisões técnicas em 2017.
A meta de 5.737 decisões de
exame técnico de pedidos de
registro de desenhos industriais
foi superada em 33%,
alcançando 7.612 decisões
técnicas em 2017.
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Dentre as principais atividades
da Assessoria de Assuntos
Econômicos, destacaram-se em
2017:

Assuntos
Econômicos

• Elaboração de estatísticas
mensais:
• Tabelas de depósitos e
principais decisões;
• Boletim Mensal de PI: dados
do mês anterior publicados até o
quinto dia útil do mês seguinte;

Foram elaborados estudos
econômicos em conjunto com a
Academia do INPI:
• Artigo “Uso de patentes,
desenhos industriais e marcas na
indústria têxtil e de confecções
no Brasil”, publicado na Revista
Inovação, da UNICAMP, e
apresentado no Congresso
ALTEC 2017; e
• Estudo sobre a indústria da
mineração, em cooperação com
a OMPI.

• Painel de Marcas;
• Dados para acompanhamento
da avaliação de desempenho
institucional.
• Elaboração de Estatísticas
anuais:
• Atualização das tabelas do
Anuário Estatístico de PI;
• Contribuição para o Relatório
Anual da Organização Mundial
da Propriedade Intelectual
(OMPI);
• Rankings dos depositantes
residentes e não residentes e dos
escritórios de PI.
Quanto às estatísticas, dois
avanços importantes do ano
foram o aprimoramento do
cálculo do backlog de patentes e
de desenhos industriais e a
produção de novos indicadores
de marcas.
Foi publicado o relatório
“Indicadores de Propriedade
Industrial 2017: O Uso do
Sistema de PI no Brasil”, com
informações até 2016.
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O Acordo de Cooperação
Técnica entre o INPI e o IBGE
foi renovado, com o objetivo de
aperfeiçoar as estatísticas
oﬁciais do INPI.

Em 2017, a Coordenação-Geral
da Qualidade (CQUAL)
trabalhou na implantação do
Processo Administrativo
Eletrônico no INPI.
Durante o ano, cinco processos
administrativos do Instituto
foram implementados no
Sistema Eletrônico de
Informação (SEI).
Foram instituídos a Política de
Gestão de Riscos do INPI e o
Comitê de Governança,
Integridade, Riscos e Controles.

Visitas Técnicas
Foram realizadas visitas técnicas
em institutos de PI europeus
para benchmarking internacional
sobre gestão da qualidade nos
seguintes institutos:

Qualidade

• EPO - Instituto Europeu de
Patentes;
• DPMA - Instituto Alemão de
Marcas e Patentes;
• DKPTO - Instituto
Dinamarquês de Patentes e
Marcas.
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Áreas Administrativas

Recursos
Humanos

A Coordenação-Geral de
Recursos Humanos (CGRH)
dedicou especial atenção à
revisão e elaboração de
normativos e à digitalização de
processos e pastas funcionais
visando à melhoria do
desempenho, da gestão do
conhecimento e o
aprimoramento da segurança
processual.

Destaques:
• Ingresso e capacitação de 130
servidores no ano de 2017;
• Desenvolvimento de
competências proﬁssionais,
gerenciais e a gestão de novas
modalidades de trabalho, como é
o caso do teletrabalho;
• Elaboração de metodologia e
demais procedimentos para
deﬁnição do quadro de lotação
ideal, o que irá aprimorar o
procedimento de lotação e
remoção de servidores.
Ao ﬁnal de 2017, o INPI possuía
um quadro de pessoal com 1.820
vagas autorizadas e 1.087
ocupadas.

Quadro de Pessoal
Ocupados
Autorizados

Especialista Sênior em Propriedade Industrial

6 / 29
Pesquisador em Propriedade Industrial

459
Tecnologista em Propriedade Industrial

195

221

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em PI

143

211

Técnico em Propriedade Industrial

177

267

Técnico de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em PI

93

281

Quadro Remanescente Ciência e Tecnologia (C&T)

14 / 0

32

811

O INPI alcançou, no biênio
2016-2017, os seus melhores
resultados em termos de dotação
orçamentária total (LOA inicial)
e receita.

Orçamento
e Finanças

No comparativo entre a
execução orçamentária de
custeio e investimento e a LOA
inicial, o INPI atingiu 99% de
execução em 2017, o melhor
resultado dos últimos cinco
anos.
A receita do Instituto cresceu
nesse quinquênio, alcançando
seus melhores resultados no
último biênio: R$ 357 milhões
em 2016 e R$ 405 milhões em
2017, equivalendo a um
aumento de 43,2% em relação
ao exercício de 2013.

Receita do INPI
(em R$ milhões)

405

283

303

330

357

A despesa do ano de 2017 foi de
R$ 383,9 milhões, sendo
R$ 89,7 milhões com custeio e
investimento; R$ 215,7 milhões
com pagamento de pessoal ativo
e R$ 78,4 milhões com
pagamento de pessoal inativo.
2013

2014

2015

2016

2017

Evolução do Orçamento do INPI
(em R$ milhões)
Dotação Orçamentária Total
Dotação Orçamentária
de Custeio e Investimento

403,44

401,61

158,32

133,61

475,62

488,40

97,50

90,70

2016

2017

329,32

101,25
2013

2014

2015
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Áreas de Cooperação e Disseminação

Cooperação
Internacional

Em 2017, o INPI ﬁrmou
memorandos de entendimento
com Japão, Argentina, China,
Rússia e Dinamarca e projetospiloto de Patent Prosecution
Highway (PPH) com Japão,
Instituto Europeu de Patentes
(EPO) e China. Entrou em vigor,
ainda, o PPH com o PROSUR
(grupo de institutos de PI da
América Latina).
Com a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI),
ﬁrmou-se um memorando de
entendimento para cooperação
em educação à distância.

Entre os benefícios dos acordos, o
destaque é o intercâmbio de
experiências, incluindo a ida de
servidores do INPI para o exterior
e a recepção de delegações no
Instituto, além da realização de
eventos internacionais.
Ainda em 2017, o INPI realizou
atividades com o Escritório
Regional da OMPI no Rio de
Janeiro e participou de reuniões
de comitês e instâncias
deliberativas técnicas da
Organização em Genebra, na
Suíça.

Organizações / Fóruns Internacionais

OMPI
O INPI e a Academia da OMPI
assinaram um acordo sobre
capacitação com foco no ensino à
distância.
O INPI integrou a Assembleia
Geral da OMPI, em Genebra, na
Suíça.
Neste evento, o INPI participou
de reuniões de três projetos
multilaterais: o PROSUR, o
IBEPI e o encontro do BRICS.
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Foram realizados encontros
bilaterais com representantes dos
institutos nacionais do Reino
Unido, França, Japão, Alemanha,
Estados Unidos, Suíça,
Dinamarca, Suécia e Nova
Zelândia e também com dois
institutos regionais: EUIPO, da
União Europeia, e OAPI, da
África.

Organizações / Fóruns Internacionais

EPO

EUIPO

Com o objetivo de acelerar o
exame de patentes em áreas
estratégicas, o INPI e o EPO
assinaram acordo de cooperação,
na sede da Missão Brasileira em
Genebra, durante a Assembleia
Geral da OMPI.

O INPI reuniu-se, no Rio de
Janeiro, com representantes do
EUIPO.

O acordo prevê a colaboração por
meio de um projeto-piloto de
PPH.

BRICS
O INPI participou, em Nagpur, na
Índia, da reunião do Grupo de
Coordenação do IP BRICS. O
objetivo é ampliar a colaboração
na área de PI entre Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul.
O Instituto apresentou projeto
relativo à reclassiﬁcação de
patentes e a conhecimentos
tradicionais.
O INPI participou da reunião dos
Altos Dirigentes de Institutos de
PI em Nova Deli, na Índia.

O objetivo foi discutir ações em
parceria entre o INPI e o EUIPO,
por meio do projeto IP Key Latin
America, para fomentar o sistema
de PI no Brasil.

O BRICS aprovou o apoio à
proposta brasileira de reduzir as
taxas internacionais do sistema
PCT para instituições de pesquisa
e universidades públicas.

PROSUR
Servidores do INPI estiveram em
missão internacional a países da
América do Sul para discutir o
formato do PPH ﬁrmado no
âmbito do PROSUR.
O INPI participou de reuniões
destinadas a mensurar os
resultados obtidos no âmbito
dessa cooperação.
Foi lançada uma nova plataforma
on-line gratuita para busca,
análise e gestão de direitos de PI.
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Países

Argentina
O INPI do Brasil e o da Argentina
assinaram, em Brasília, um
memorando de entendimento
para ampliar a cooperação entre
os dois países em Propriedade
Industrial.
A assinatura do acordo ocorreu
durante a sessão plenária da
reunião da Comissão Bilateral de
Produção e Comércio Brasil Argentina.

Foram discutidas ainda
negociações internacionais de PI
em âmbitos como o Mercado
Comum do Sul (Mercosul), o
Sistema de Cooperação sobre
Aspectos de Informação
Operacional e de Propriedade
Industrial (PROSUR), o
Programa Ibero-americano de
Propriedade Industrial (IBEPI), a
Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI) e
a Organização Mundial do
Comércio (OMC).

China

Dinamarca

O INPI realizou uma missão à
China, para promover diversas
atividades, com a participação em
um evento internacional sobre PI.

O INPI recebeu a visita de
representantes do Instituto
Dinamarquês de Patentes e
Marcas (DKPTO) para conhecer
o Instituto e discutir potenciais
parcerias.

Os destaques desta missão foram
dois acordos de cooperação: um
relativo a temas como qualidade
de exame e o outro para
estabelecimento de um PPH.
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Posteriormente, uma comitiva do
INPI foi conhecer o sistema de PI
da Dinamarca, onde um acordo de
cooperação entre os institutos foi
assinado.

Países

Estados Unidos da América

Japão

O INPI e o USPTO realizaram
workshop sobre marcas e
indicações geográﬁcas para
examinadores brasileiros.

O INPI e o Instituto Japonês de
Patentes (JPO) assinaram, em
São Paulo, a Declaração
Conjunta para formalizar um
projeto-piloto de PPH entre os
dois países.

Os dois institutos debateram e
estabeleceram iniciativas de
cooperação ao longo de 2017,
contemplando temas como
Protocolo de Madrid e PPH.

Um memorando de cooperação
geral foi ﬁrmado com o JPO.

Rússia
Com o objetivo de trocar
informações e melhores práticas,
o INPI assinou o Memorando de
Entendimento de cooperação
bilateral com o Serviço Federal
para Propriedade Intelectual da
Rússia (Rospatent).
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Disseminação
para Inovação

Em 2017, a atuação da
Coordenação-Geral de
Disseminação para Inovação
(CGDI) foi marcada pela
publicação do Plano de Ação
Regional do INPI, com vigência
de cinco anos, e pela
reorientação da Cooperação
Nacional, ambas focando a
melhoria da qualidade dos
pedidos de PI depositados e a
maior eﬁciência do INPI na
concessão de direitos.

Público em Atividades de Disseminação
Palestras (2017)
Atendido
pela Sede
Atendido pelas
Unidades Regionais

1.356
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6.723

Público em Atividades de Disseminação
Ações de Articulação (2017)
Atendido
pela Sede
Atendido pelas
Unidades Regionais

78

294

Assuntos Demandados nos Atendimentos
Média Jul/17 - Dez/17

74%
Marcas

18%

As atividades de disseminação
realizadas pela sede e pelas
Unidades Regionais incluem a
realização de palestras (23 pela
sede e 146 pelas Regionais),
participações em reuniões e
comitês relacionados ao tema de
PI (quatro pela sede e 25 pelas
Regionais), atendimento a
usuários (14.967 pelas
Regionais), além do protocolo
de solicitação de serviços do
Instituto.

Unidades
Regionais

Patentes

4%
Administrativo

Principais Demandantes nas Unidades Regionais
Média Mensal Jul/17 - Dez/17

46%

37%

Pessoas Jurídicas
com desconto

Pessoas Físicas

7%

1%

Pessoas Jurídicas
sem desconto

Órgãos Públicos

1%

8%

Instituições
de Ciência e Tecnologia

Outros
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Academia

Na capacitação em PI, os
resultados da Academia do INPI
foram os seguintes: 996
participantes em 38 cursos no
formato presencial e 2.673 em
quatro edições do curso à
distância, totalizando 3.669
pessoas capacitadas, o que
corresponde a 14,6% acima da
meta estabelecida (3.200).
Nos cursos de pós-graduação,
foram defendidas 17
dissertações de mestrado e cinco
teses de doutorado.
Eventos
Também foram realizados oito
eventos (incluindo o X
ENAPID, com 304
participantes; seis “PI em
Questão”, com 204
participantes; e o Seminário de
Propriedade Intelectual do
Doutorado, com 105
participantes), totalizando 613
pessoas em eventos organizados
pela Academia.

120
Publicações
do corpo docente

613
Participantes em eventos
da Academia
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Produção Docente
Atualmente, a Academia possui
16 professores permanentes e
oito professores colaboradores,
além de 16 colaboradores
externos. E conta, ainda, com
102 alunos (58 mestrandos e 44
doutorandos), com entrada
prevista de mais 25 e 10,
respectivamente, em 2018.
Quanto à produção docente,
houve aumento de 26% em
relação à de 2016, com um total
de 120 publicações: 21 artigos
em periódicos cientíﬁcos, 16
livros ou capítulos de livros, 20
trabalhos em eventos, sete
produções de materiais didáticos
e 56 produtos técnicos.

Biblioteca
Em 2017, a Biblioteca do INPI
realizou 1.865 atendimentos.
Destes, destacam-se os 593 em
literatura técnica, com foco na
busca e recuperação de artigos
de periódicos, capítulos de livros
e teses para ﬁns de exame de
patentes e demais atividades do
INPI.
O acervo bibliográﬁco,
disponível na internet e nos
terminais da Biblioteca, obteve
7.093 acessos.
Entre as atividades de
divulgação, foram publicados
cinco Alertas Bibliográﬁcos e
seis informes eletrônicos,
contendo os resumos das
dissertações e teses disponíveis
para consulta e download.

1.865
Usuários atendidos

7.093
Acessos ao acervo
bibliográﬁco
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Áreas de Relacionamento

Comunicação

Em 2017, foram produzidas
duas séries de vídeos tutoriais,
uma sobre marcas e outra sobre
patentes, que explicam como
fazer o pedido desses serviços,
que são os mais procurados no
Instituto.
Conteúdo Produzido
Foram publicadas 412 matérias
no portal e 178 na intranet.
Na comunicação interna, foram
realizadas 45 campanhas de
sensibilização e valorização dos
servidores do Instituto.
Nas redes sociais, foram 559
postagens.
No total, foram produzidos
1.201 conteúdos em 2017.

Fale Conosco
A Coordenação de Comunicação
Social (CCOM) também é
responsável pela gestão do
sistema eletrônico Fale Conosco,
disponível no portal do INPI.
Dos usuários que avaliaram o
atendimento prestado, 83% o
consideraram excelente ou bom.

Fale Conosco

114.889
Mensagens recebidas

6 dias
Tempo médio para atendimento,
dentro do prazo de 7 dias

Conteúdo Produzido

Redes Sociais

559
Portal

412
Intranet

178
Campanhas

45
Vídeos Tutoriais

7
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Os dados estatísticos da
Ouvidoria representam as
diversas dimensões de sua
atuação, incluindo o
atendimento de manifestações
cidadãs, accountability,
promoção da transparência e
prestação de contas à sociedade.
Em 2017, a Ouvidoria superou o
índice de satisfação estabelecido
como meta para as suas Divisões
de Assuntos Externos e Internos,
alcançando a média de 79% de
satisfação dos usuários.

Atendimentos por Subassunto
Os principais subassuntos
atendidos pela Ouvidoria em
2017 foram:

Ouvidoria

• Abordagem indevida de
empresas (agentes),
correspondendo a 60% dos
atendimentos; e
• Respostas no Fale Conosco,
com 18% dos atendimentos.

Atendimento da Ouvidoria - Avaliação

Excelente

50%
Bom

29%
Regular

10%
Ruim

6%
Péssimo

5%
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Em 2017, a Ouvidoria
coordenou a elaboração da Carta
de Serviços ao Usuário e da
Cartilha ao Investidor
Estrangeiro na Área de
Propriedade Intelectual, tendo
por objetivo informar os
serviços prestados pelo INPI, as
formas de acesso a esses
serviços e os compromissos e
padrões de qualidade do
atendimento.

Para garantir informações
atualizadas e links em
funcionamento, com a descrição
dos serviços e critérios de
atendimento, a Ouvidoria
coordena o projeto de integração
à Plataforma de Cidadania
Digital, participando da Pesquisa
dos Serviços Públicos de
Atendimento da Administração
Pública, conhecida como Censo
dos Serviços Públicos.

O INPI instituiu seu Plano de
Dados Abertos para o biênio
2017-2018, submetido à
primeira revisão semestral em 1º
de agosto de 2017, por meio do
qual o Instituto dá publicidade
às ações previstas para a
implementação e promoção da
abertura de dados sob a sua
responsabilidade.

Após atualização implementada
pela Ouvidoria, a página de
Acesso à Informação do Portal
do INPI dispõe de 17 seções,
que disponibilizam informações
públicas a seus usuários, com
destaque para as mais recentes
postagens sobre “Empregados
de Prestadoras de Serviços” e
“Currículos dos Ocupantes de
Cargos de Direção e
Assessoramento Superior”.

Serviços Prestados pelo INPI - Avaliação no Sistema Ouvidoria

Excelente

28%
Bom

36%
Regular

19%
Ruim

9%
Péssimo

8%
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Respostas aos Pedidos de Acesso à Informação

Serviço de Informação
ao Cidadão (SIC)

Acesso Concedido

115
Solicitação de Informação Descaracterizada

7
Acesso Negado - Pedido Genérico

7
Informação Estranha à Competência do INPI

4
Informação Inexistente

No ano de 2017, o SIC
recepcionou 141 pedidos de
acesso à informação, com tempo
médio de resposta de 14,24 dias,
inferior ao prazo legal de 20
dias, prorrogáveis por 10 dias.
No gráﬁco, são apresentados os
demais números dos
atendimentos prestados pelo SIC
em 2017.

3
Acesso Negado - Tratamento Adicional dos Dados

2

Ranking de Atendimentos
por Tema

Pergunta Duplicada ou Repetida

1
Do total de atendimentos do SIC
em 2017:

Acesso Parcialmente Concedido

1

• 43% corresponderam a
Governo e Política /
Administração Pública; e

Acesso Negado - Dados Pessoais

1

• 16% corresponderam a
Ciência, Informação e
Comunicação / Ciência e
Tecnologia.

Natureza das Manifestações Atendidas
no Sistema Ouvidoria
Solicitação

35%

Denúncia

2%

Sugestão

2%

Elogio

4%
Reclamação

57%
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Instâncias de Governança

Em 2017, o total de 3.865
documentos tramitou no
Gabinete e no Serviço de Apoio
à Presidência (SAPRE).

Gabinete

Missões

42
Nacionais
e Internacionais

52

Destacam-se os seguintes: 272
atos normativos (20 instruções
normativas, 29 resoluções e 223
portarias), 1.166 processos e
1.326 ofícios, memorandos e
cartas.

A Coordenação de Relações
Institucionais em São Paulo
(COINS-SP) compareceu a 69
eventos e realizou 6.032
atendimentos.
A Coordenação de Relações
Institucionais no Distrito Federal
(COINS-DF) compareceu a 94
eventos e realizou 7.512
atendimentos.

A Presidência realizou oito
missões internacionais e 34
nacionais. Participou de 32
eventos externos (sendo quatro
palestras e seis reuniões) e
conduziu 1.159 reuniões com
autoridades, usuários e
servidores do Instituto.

Essas unidades também
realizaram atividade de exame
de patentes.

Eventos

Atendimentos

195
Participações

13.544
Pelas COINS-DF
e COINS-SP

No ano de 2017, a área
ﬁnalística da Procuradoria
Federal Especializada junto ao
INPI dedicou especial atenção a
dois projetos estratégicos do
Instituto: a Portaria Conjunta
INPI-ANVISA nº 01, de 12 de
abril de 2017, e a Instrução
Normativa nº 70, de 11 de abril
de 2017.
Entre julho de 2016 e abril de
2017, a Procuradoria atuou na
construção de um consenso
mínimo sobre a Portaria
Conjunta INPI-ANVISA, o que
incluiu a redação da primeira
minuta do documento, as
conversações com os órgãos
governamentais e a etapa de
implementação do instrumento.

Atendimentos

598

Com relação à Instrução
Normativa PR/INPI nº 70, a
Procuradoria produziu, no ano
de 2017, três pareceres de
efeitos gerais sobre a matéria,
que antecederam a publicação da
norma. O assunto já vinha sendo
tratado pela Procuradoria desde
2012. O tema evoluiu no
segundo semestre de 2016,
quando a minuta da instrução
normativa foi submetida à
Procuradoria.

Procuradoria
Federal
Especializada

Entre as atividades conduzidas
pela Procuradoria pertinentes à
área meio do INPI, destaca-se a
solução da controvérsia
envolvendo o Centro Brasileiro
de Material Biológico. No ano
de 2017, foram realizadas
tratativas conciliatórias no
âmbito da Câmara de
Conciliação e Arbitragem da
Administração Federal, sendo
que o acordo foi assinado pelo
INPI e o INMETRO no dia 15
de agosto.

Total de ações judiciais
propostas em 2017

Ações Ordinárias e MS
Propriedade Industrial

Ações Ordinárias e MS
Contratos, Pessoal e Concursos
Outros Estados
Rio de Janeiro
Todos os Estados

92

Outros Estados
Rio de Janeiro
Todos os Estados

4
127

317

52
6
Ações
Ordinárias

Mandados
de Segurança

Ações
Ordinárias

Mandados
de Segurança

53

Auditoria
Interna

A Auditoria Interna teve seu
marco regulatório aperfeiçoado,
com a edição da IN/INPI/PR nº
60/2016, que orienta a prática de
reunião de busca conjunta de
soluções nas atividades de
auditoria interna e estabelece
rotina de acompanhamento e de
implementação das
recomendações emitidas pela
própria Auditoria Interna e pelos
órgãos de controle interno e
externo.

Cumprimento de Prazos
A Auditoria Interna implantou
rotina de veriﬁcação permanente
do atendimento ao prazo limite
para o encaminhamento dos atos
de pessoal (admissão,
aposentadoria e pensão) ao
Órgão de Controle Interno.
A partir de então, o INPI passou
a cumprir integralmente o prazo
estabelecido pelo Tribunal de
Contas da União (TCU),
propiciando a regularidade dos
atos de pessoal e evitando
sanções aos gestores, conforme
demonstrado em gráﬁco.

O referido normativo propiciou
o aprimoramento dos controles
do Instituto, contribuindo para o
fortalecimento da sua gestão.
Em gráﬁco, a Auditoria
apresenta o nível de atendimento
às recomendações do setor nos
três últimos exercícios.

Recomendações Pendentes e Atendidas
Estoque do ano anterior acrescido de
Recomendações Emitidas no Exercício
Recomendações
Atendidas

Atos de Pessoal
e os Encaminhados Intempestivamente
Total de Atos
Atos Intempestivos

87

158

79

114
52

95

24

25

13

2015

54

12
2016

2017

2015

7
2016

2017

A Corregedoria teve seu marco
regulatório aperfeiçoado com a
edição da IN INPI/PR nº
061/2016, que dispõe sobre o
gerenciamento administrativo e
a padronização de
procedimentos relacionados à
atividade de correição no âmbito
do INPI. Tal normativo visa à
melhoria da gestão das
atividades de natureza
disciplinar, adequando-se às
orientações do Órgão Central do
Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal.

Também houve a continuidade e
a consolidação de práticas
preventivas, capacitação interna
em direito administrativo
disciplinar e transparência ativa
em matéria correcional,
iniciativas premiadas na segunda
edição do Concurso de Boas
Práticas da CGU em 2014.
Em se tratando de colaboração
interinstitucional, a
Corregedoria compõe, para o
próximo biênio, a Comissão de
Coordenação e Correição
(CCC), de que trata o art. 3º do
Decreto nº 5.480/2005,
conforme a Portaria CGU nº
2.351/2017, publicada no DOU
Seção 01 nº 215, de 9 de
novembro de 2017.

Adicionalmente, foram inseridas
nas competências da
Corregedoria as ações de
responsabilização de entes
privados, na forma da Lei nº
12.846/2013.

Corregedoria

Penalidades Aplicadas
2012-2017

53%
43%
4%

Advertências

Em 2017, a Corregedoria
implementou a política de uso
do Sistema de Gestão de
Procedimentos de
Responsabilização de Entes
Privados (CGU-PJ) e celebração
de Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) no INPI.

Suspensões

Expulsivas

Servidores Capacitados
em Direito Administrativo Disciplinar

Processos Administrativos Disciplinares
e Sindicâncias Instauradas

158

Penalidades Aplicadas
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