
INPI testa sistema de registro on-line 
 
Petições de marcas e patentes já podem ser feitas pela Internet 
 
A partir desta semana, o registro de marcas e patentes vai passar por profundas alterações. 
Isto porque, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) colocou em teste, em 
sistema on-line, as petições para o registro de marcas e patentes, uma medida há muito 
requisitada pelo setor empresarial. A expectativa é que com esta medida se acelere a análise 
dos processos. 
 
Com a informatização do sistema, batizado de Inpi sem papel, que vai entrar em 
funcionamento completo até o fim do ano, inicia-se um forte combate à morosidade e à 
burocracia para se registrar uma marca ou uma patente. Atualmente, o prazo para se registrar 
uma marca chega a seis anos e uma patente cerca de oito anos. O instituto recebe anualmente 
uma média de 100 mil pedidos de registros entre marcas e patentes. Com o novo sistema, que 
por enquanto funcionará em paralelo com o processo de petição manual, a expectativa é de 
que o prazo para registro caia para no máximo um ano.  
 
Segundo o presidente do INPI, Roberto Jaguaribe, com o novo sistema, será possível fornecer 
decisões mais rápidas e precisas, uma justa demanda de empresários e da comunidade 
científica. O sistema fortalecerá também a imagem do Inpi como referência entre os escritórios 
de propriedade intelectual entre os países em desenvolvimento.  
 
O presidente da ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Intelectual), Gustavo Leonardo, 
revela, porém, que só a informatização não será suficiente para driblar a lentidão dos 
processos de concessão de patentes. "É preciso ter um maior número de funcionários para dar 
conta da demanda. Em meados da década de 80, o INPI dava conta do registro de marcas. 
Isso, no prazo de um ano. Hoje, mesmo com o uso de tecnologias, isto não acontece. É preciso 
investir em Recursos Humanos," diz. 
 
Recentemente, o INPI realizou, no RJ, um curso para preparar agentes da propriedade 
industrial para os novos procedimentos. O processo de registro de marcas on-line tem como 
um de seus benefícios imediatos trazer uma maior confiabilidade para todo o sistema. 
Brevemente, as patentes poderão ter o seu processo de registro também pelo sistema on-line. 
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