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O INPI e o novo modelo de atuação regional
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O INPI é uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços – MDIC

Foi criado em 11 de dezembro de 1970 pela Lei n.º 5. 648

Tem por atribuição:
• Registros de Marcas, Desenhos 

Industriais, Indicações Geográficas, 
Programas de Computador, Topografia de 
Circuitos integrados

• Concessão de Patentes
• Averbação dos Contratos de Franquia 

Empresarial e das distintas modalidades 
Transferência de Tecnologia

– Lei da Propriedade Industrial nº
9.279/96
– Lei de Software nº 9.609/98
– Lei da proteção à PI das topografias
dos circuitos integrados nº 11.484 de 31
de maio de 2007

O INPI é responsável pelo 
aperfeiçoamento, disseminação e 
gestão do sistema brasileiro de 

concessão e garantia de direitos de 
propriedade intelectual para a indústria.
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Problema atual do INPI

10 anos para obter uma Patente de Invenção 
3 anos para obter um Registro de Marca 

(sem oposição e sem recurso) 

Efeito:

Empresários perdem com a demora na proteção PI,  
diminuindo valor dos intangíveis no mercado e o poder 

de defesa contra a pirataria. 
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Plano de ação do INPI

Com um sistema de propriedade industrial bem 
estruturado e, conseqüentemente um INPI 

funcionando bem, as invenções poderão de fato virar 
inovação.

Desta forma, o foco atual do INPI é enfrentar o 
problema do backlog e avançar no sentido de 

conceder e registrar direitos de propriedade industrial 
de qualidade, eficiência e segurança jurídica.
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Plano Diretor das URs
Núcleos de difusão e realização de atividades finalísticas
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Escopo

Plano Diretor das URs

Núcleos de difusão e realização de atividades finalísticas

� Prioridade: Expansão da desconcentração do exame. URs como células especializadas 
(vocação tecnológica regional) de realização de atividades finalísticas;

� Novas diretrizes de Disseminação: INPI mais próximo e com potencial de contribuir em 
rede, de forma mais eficiente, na estratégia tecnológica de empresas e competitividade 
nacional (agente formulador de políticas públicas);

� Público alvo: Representantes de setores de arranjos produtivos locais; Associações de classe 
e cooperativas; ICTs; e Micro, pequena e média empresas, empresários individuais: 
atendimento em marcas;

� Fim do protocolo e modernização do atendimento (agendado; vídeos na internet; 
atendimento coletivo);

� Restruturação operacional dos escritórios regionais e funcionamento em boa relação 
benefício-custo (modelo de ocupação econômico, desfazimento de bens, padronização de 
mobiliário, identidade visual = imagem institucional forte);
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Região Sul
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Principais Atividades Econômicas

Principais áreas que depositam patentes no RS:

1)Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção,

Engenharia Mecânica

2)Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e

Engenharia de Alimentos

3)Farmácia, Biologia, Química Industrial e Engenharia Química

4)Engenharia Eletrônica, Física, Engenharia Elétrica e Engenharia de

Telecomunicações

Principais áreas que depositam patentes em SC:

1)Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de

Produção, Engenharia Mecânica

2)Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e

Engenharia de Alimentos

3)Química Industrial, Engenharia Química

4)Farmácia, Biologia, Química Industrial e Engenharia Química

Principais áreas que depositam patentes no PR:

1)Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de

Produção, Engenharia Mecânica

2)Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e

Engenharia de Alimentos

3)Química Industrial, Engenharia Química

4)Engenharia Eletrônica, Física, Engenharia Elétrica, Engenharia de

Telecomunicações

5)Farmácia, Biologia, Química Industrial e Engenharia Química

Fonte: CNI–2015

Plano Diretor das URs
Metodologia
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Propriedade Intelectual das ICTs
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Instituições de ensino e pesquisa e governo no rank ing dos 50 
maiores depositantes

Patentes de Invenção 35 – 70%

Modelos de Utilidade 03 – 6%

Marcas 02 – 4%

Desenhos Industriais 04 – 8%

Programas de Computador 28 – 56%

Topografia de Circuito Integrado 01 - 55,6%

Contratos de Tecnologia 02 – 4%
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Qual o papel e principal desafio dos NITs para 
a gestão da PI das ICTs?
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1- Lei de Inovação obrigou a criação de NITs mas não deu as condições para seu
funcionamento (principais condições negadas: a carreira de gestor de inovação e uma
política de formação dos gestores, ação que foi desempenhada pelo INPI);

2- A Lei de Inovação não alterou suficientemente a dinâmica da pesquisa no Brasil.
O padrão da produção de conhecimento manteve-se da mesma forma, as linhas de
pesquisa são dissociadas dos interesses do setor produtivo e os resultados das
atividades acadêmicas são prioritariamente a produção de artigos científicos em
periódicos indexados;

3- A premissa que fundamenta o marco legal da inovação no Brasil é a de que as bases
para a interação ICT-empresa localizam-se nas iniciativas d e oferta de
infraestrutura e conhecimento especializado que saem das un iversidades e
instituições de pesquisa e seus pesquisadores, como se toda essa infraestrutura de
pesquisa estivesse pronta e autonomamente à disposição dos interesses do sistema
produtivo nacional.

PREMISSAS BÁSICAS

Texto de referência: “O novo marco legal da inovação no Brasil: o que muda
na relação ICT-Empresa”, de Cristiane Rauen, publicado na Revista Radar
– Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, nº 43, IPEA, 2016.
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Os NIT foram concebidos como os responsáveis pela gestão da política de inovação da ICT
e para viabilizar a interação ICT-empresas em atividades de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico. Com o Novo Código, eles ganharam novas funções e devem desempenhar
atividades de caráter estratégico, prospectivo e analític o. Ampliaram-se sua relevância e
seu papel dentro da instituição.

O gestor do NIT recebe poderes para representar a ICT pública em assuntos relacion ados
à sua Política de inovação , mesmo que esse NIT seja uma entidade privada sem fins
lucrativos

A alteração de maior impacto foi a possibilidade de que os NITs possam ter personalidade
jurídica própria , inclusive, podendo assumir a personalidade jurídica de fundações de apoio.
As vantagens dessa nova estrutura são:

1.Maior flexibilidade na gestão de seus recursos financeiros (dissociados, portanto, dos 
orçamentos das ICTs);
2.Maior celeridade e possiblidade de atração de perfis e contratação de funcionários mais 
qualificados em relação às atribuições previstas;
3.Maior profissionalismo na gestão da política de C,T&I das ICTs

Núcleos de Inovação tecnológica
De Escritório de Patentes a Gestor da Inovação
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VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência  
competitiva no campo da propriedade intelectual , de forma a orientar as ações 
de inovação da ICT;
VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inova ção gerada 
pela ICT ;
IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas ;
X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.

¤ 2o A representação da ICT pública, no âmbito de sua política de inovação, 
poderá ser delegada ao gestor do Núcleo de Inovação Tecnológica.
¤ 3o O Núcleo de Inovação Tecnológica poderá ser constituído com 
personalidade jurídica Própria, como entidade privada sem fins lucrativos.
¤ 4o Caso o Núcleo de Inovação Tecnológica seja constituído com personalidade 
jurídica Própria, a ICT deverá estabelecer as diretrizes de gestão e as formas de 
repasse de recursos.
¤ 5o Na hipótese do ¤ 3o, a ICT pública é autorizada a estabelecer parceria com 
entidades privadas sem fins lucrativos já existentes, para a finalidade prevista no 
caput

As novas atribuições dos NIT
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Empreendedorismo

O NIT é o Gestor da Política de Inovação

Gerir a política institucional de estímulo à proteç ão das criações, 
licenciamento, inovação e transferência de C&T & Ar tes (resultados das 

atividades acadêmicas, P&D) 
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Desafios dos NITs e das ICTs para gerir a política de PI e de Inovação

• Consolidar-se como Gestor da Inovação;

• Atuar como Coordenador legítimo da relação ICT-Empresa;

• Formação de massa crítica sobre PI e Inovação nas ICTs (criação

de disciplinas, integração das Empresas Juniores e Seniores nas

políticas de inovação etc);

• Integração às políticas e sistema local de inovação.
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Iniciativas do INPI para apoiar a inovação
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Formação e Extensão

Atividades divididas por Público Alvo:

GERAL: formar profissionais com conhecimento suficiente para identificação de ativos 
passíveis de proteção - Empresários, profissionais dos diversos setores de serviço e 
tecnológico e estudantes de nível técnico, graduação e pós-graduação 

GESTOR: formar profissionais que atuem junto ao processo de apropriação do conhecimento 
– Profissionais que atuem em NITs de Universidades e Centros de Pesquisa, em núcleos de 
PI de empresas, em escritórios de PI ou centos de P&D

MULTIPLICADOR: formar grupos de profissionais capazes de atuar como disseminadores da 
cultura da propriedade intelectual em Universidades, empresas, órgãos governamentais, 
associações e entidades de classe 

PÚBLICO INTERNO: atualizar pesquisadores em áreas de fronteira tecnológica
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Entre 2008 e 2016, mais de 
200.000 pessoas foram 

sensibilizadas sobre a cultura de 
PI no Brasil.

Produtos das Parcerias
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Ações voltadas para o público GERAL

Curso Geral à Distância de Propriedade Intelectual (DL101P-Br) – em parceria 
com a OMPI:

Objetivo: Apresentar uma visão atualizada dos mecanismos de proteção das criações 
intelectuais, enfocando o arcabouço legal brasileiro e as atribuições do INPI.

Cursos em Propriedade Intelectual para públicos diversos:

Objetivo: Oferecer cursos em PI para públicos-alvo específicos: bibliotecários, 
jornalistas, empresários, estudantes profissionais de indústria criativa, start ups, 
estudantes, empreendedores e judiciário.

Ferramentas de apoio: Tutoriais, cartilhas, banco de dados, utilização de Redes sociais,   
criação de mala direta segmentada
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GERAL - Ações para Graduação
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Ações voltadas para o GESTOR
Cursos de Extensão Aprofundamento dos conteúdos de Marcas, Indicação

Geográfica, Patentes, Informação Tecnológica e Contratos

de Tecnologia.

Oficinas práticas Redação de patentes

Busca de Patentes na Prática

PCT

Portal CAPES para profissionais de NITs

Busca em Literatura Técnica Especializada

Software

Treinamentos Especiais com a OMPI O Sucesso do licenciamento tecnológico (STL)

Redação de Patentes

Desenvolvimento de Acordos Colaborativos

Patent Analytics

PMEs
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Treinamentos Internacionais GESTOR
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Ações voltadas para o GESTOR

Transposição do conteúdo do curso de extensão e outros conteúdos 

teóricos para a modalidade de ensino à Distância de forma a 

disponibilizar os treinamentos para um maior número de gestores. 

Curso Carga Horária

DL301P - Patentes 120 h/a

DL320P - Noções básicas de Redação de Pedidos

de Patentes

120 h/a

DL302P - Marcas, Desenhos Industriais e

Indicações Geográficas

120 h/a

DL318E - Patent Information Search 120 h/a
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Ações voltadas para o MULTIPLICADOR

Extensionistas: Constituída de agentes que atuem diretamente com 
empresas/indústrias. A função principal desses extensionistas é a identificação 
de intangíveis passíveis de proteção por propriedade intelectual, o adequado 
direcionamento da demanda para gestores que possam atuar no processo de 
proteção e a orientação quanto ao uso estratégico da informação tecnológica e 
de contratos de tecnologia.

Professores-multiplicadores: Professores-multiplicadores são professores do corpo 
permanente das Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs que já passaram 
pelo ciclo de formação do INPI e que desejem replicar o conteúdo básico de PI 
a seus alunos. 

Treinamento de Tutores: Oferecimento de cursos de tutoria em Propriedade 
Intelectual
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Resultados 2005-2016

Ano Cursos Presenciais Ensino a Distância Total
2005 574 574
2006 1695 1695
2007 1184 1184
2008 891 891
2009 1011 1011
2010 1176 1176
2011 1611 1611
2012 704 1994 2698
2013 1329 2230 3559
2014 1058 2022 3080
2015 962 2643 3605
2016 935 2859 3794
Total 13130 11748 24878
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Presencias de Curta Duração  2005-2016
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Pós-graduação e Pesquisa

•Mestrado Profissional em PI e Inovação – 10ª turma;

•Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação – 4ª turma;

•Media, por ano, de 17 alunos no mestrado e de 10 alunos no doutorado;

•Formação de mais de 110 mestres e 01 doutor em PI e Inovação;

•Aproximadamente 600 publicações em formato de livro e capítulo de livro; 800 artigos 

publicados, 2000 produções técnicas.
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Atividades de Pós-graduação

Perfil dos alunos egressos 2007 - 2014

Tipo de Função F %
% por 

egresso

Gestor de Tecnologia (NIT´s, empresas, etc.) 10 13,7% 18,5%

Docente e/ou Multiplicador 6 8,2% 11,1%

Agente de Propriedade Intelectual 10 13,7% 18,5%

Consultor Técnico em PI 17 23,3% 31,5%

Servidor do INPI - área fim 9 12,3% 16,7%

Servidor do INPI - área meio 4 5,5% 7,4%

Bolsista / Pesquisador 4 5,5% 7,4%

Atividades administrativas 4 5,5% 7,4%

Outros

Advogado 6 8,2% 11,1%

Gestor de Políticas Públicas 2 2,7% 3,7%

Informação e Prospecção Tecnológica 1 1,4% 1,9%

Total 73 100,0%

Fonte: Questionário de Egressos do MPPII, RJ, 2014
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ENAPID – Encontro Acadêmico

Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento é um evento que 

busca discutir questões relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico por meio da 

Propriedade Intelectual (PI), Transferência de Tecnologia (TT) e promoção da Inovação, 

incentivando o empreendedorismo, nos âmbito local, regional e nacional, nas diversas áreas do 

conhecimento.

Em 2017, o tema do Encontro será os "10 anos de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 

Inovação no Brasil: passado, presente e futuro“

Datas: 19, 20 e 21 de setembro de 2017 – Rio de Janeiro, RJ

Encontro Acadêmico de 
Propriedade Intelectual, 
Inovação e Desenvolvimento 
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A experiência de Santa Catarina



© INPI, 2017.

Políticas públicas de 
Inovação
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Política 
industrial
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Política de Ciência, 
Tecnologia e Inovação



© INPI, 2017.

• Integrar os NITs ao ecossistema catarinense 
de inovação (Centros de Inovação, 
PDIC2022, Rede de IG)

• Formalização da Rede Catarinense de NITs
• Formação de uma Coordenação 

representativa de toda a Rede
• Rotinas e instrumentos de interação da Rede 

(Whatsapp, Grupo de e-mail, RNP webconf, 
Slack)

• Próximos passos:
• Capacitação para o uso do Patent2net
• Evento de apresentação da Rede numa 

reunião com os reitores
• Evento de integração “Demandas e 

Soluções Técnicas”
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Um sistema com alto grau de integração na elaboração e 
desenvolvimento das políticas de CTI
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Considerações finais
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Considerações finais

•As ICTs precisam reforçar as competências para além de proteger os 

ativos intangíveis fazê-los chegar ao mercado;

•As ICTs precisam se integrar ao ecossistema local / regional de 

inovação;

• O papel de disseminação do INPI, por meio das unidades regionais, 

não será mais capacitar apenas os NITs. Seu enfoque prioritário será 

nas empresas e ambientes inovadores.



Obrigado !

Florianópolis, 15 de agosto de 2017

Araken Alves Lima
araken@inpi.gov.br


