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Unilever desiste de 200 depósitos nos quais não tem mais interesse. 
 
Possuir o registro de marcas como "Frango Fácil" ou "Cremálio" não fazia nenhum sentido para a 
Unilever do Brasil. Mas os pedidos estavam lá, depositados no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), até que a empresa percebeu que podia desistir deles sem nenhum custo. Foi o 
que a Unilever fez - com esses e outros 200 pedidos seus que incrementavam o estoque nada 
agradável de mais de 600 mil marcas a serem analisadas por apenas 46 examinadores no 
instituto. Casos como o da Unilever - de empresas que possuem pedidos de marcas que não 
querem mais - se multiplicam no INPI e tornam o órgão uma das autoridades de propriedade 
industrial mais lentas do mundo. 
 
A combinação do número de depósitos com a quantidade de funcionários habilitados para a 
análise de marcas levou o INPI a registrar um recorde histórico, segundo um levantamento do 
escritório Montaury Pimenta, Machado & Lioce. Hoje leva-se seis anos para ter uma marca 
registrada no país enquanto até mesmo nos vizinhos latino-americanos esse prazo não ultrapassa 
dois anos. 
 
As tentativas e as propostas para recuperar o INPI são inúmeras, mas os resultados não surtiram 
efeito na prática. Um dos grandes passos foi dado no fim da semana passada, quando o governo 
federal autorizou, via medida provisória, a contratação de 440 novos funcionários para o instituto. 
"Mas isso não resolve o passado", disse o diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) e presidente da Qualcomm no Brasil, Marco Aurélio Rodrigues. "É preciso procurar uma 
solução emergencial." O advogado Luiz Edgard Montaury Pimenta lembra que os efeitos da 
contratação de pessoal serão sentidos somente depois de um ano e, se até lá nada for feito, as 
estatísticas vão piorar. 
 
De carona com a iniciativa da Unilever, o presidente da comissão de marcas e patentes da 
seccional fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), Maurício Lopes de Oliveira, vai 
propor que a comissão elabore uma proposta, a ser apresentada ao INPI, de uma campanha para 
que empresas e agentes da propriedade intelectual revejam seus pedidos. De acordo com 
Oliveira, números extra-oficiais do INPI dão conta de que 30% a 40% dos registros deferidos não 
são usados pelas empresas, que deixam de pagar a taxa que efetivaria o registro da marca. "Se 
as pessoas desistissem antes de os técnicos passarem o trabalho de analisar pedido por pedido o 
estoque seria reduzido", diz Oliveira. 
 
A gerente jurídica de marcas da Unilever, Mariângela Sampaio, explica que a empresa montou um 
grupo de trabalho para verificar as marcas nas quais não tinha mais interesse. "As estratégias 
mudam ao longo do tempo", diz. "Mas mesmo com a desistência, hoje ainda temos dois mil 
pedidos no INPI." 
 
Teixeira, do Ciesp, defende a criação de "clusters", uma espécie de células de trabalho que 
tenham um representante do INPI, técnico responsável, e outros três ou quatro técnicos 
terceirizados que possam agilizar a análise dos pedidos. O próprio INPI já fez algumas tentativas 
para reduzir seu estoque, segundo o advogado Montaury Pimenta. Ele diz que a primeira tentativa 
foi passar a exigir que o CNPJ estivesse ativo na Receita Federal para que a análise tivesse 
prosseguimento. Mas a iniciativa não vingou. A segunda veio na semana passada, com uma 
resolução que estabelece que as empresas que fizeram seus pedidos com base na classificação 
nacional de marcas não mais precisam se apresentar na classificação internacional. 
 
As propostas dos dirigentes do INPI, entretanto, são ainda mais agressivas. Jorge Ávila, vice-
presidente do instituto, disse recentemente que está em estudo uma medida legal para que todos 
os pedidos sejam deferidos ao mesmo tempo. Isso acabaria com o estoque de marcas que as 



empresas não querem mais, a exemplo do que poderia ser feito voluntariamente. Isso por causa 
das taxas que precisam ser pagas para efetivar o registro. Montaury Pimenta diz que, apesar de 
parecer drástica, foi uma medida que funcionou na Índia, por exemplo, onde os prazos foram 
reduzidos drasticamente. 
 
As agruras do INPI podem continuar ainda no próximo ano. Oliveira, da OAB, conta que já é dada 
como certa a saída de Roberto Jaguaribe da presidência do instituto ainda no primeiro semestre 
por causa das eleições. Ele diz que historicamente isso acontece porque os dirigentes querem se 
recolocar antes que o governo para o qual colaboraram deixe de existir. Jaguaribe é embaixador e 
pode ser mais fácil conseguir alguma colocação enquanto Luiz Fernando Furlan, seu chefe, ainda é 
ministro do Desenvolvimento. Oliveira lembra que o INPI chegou a ficar um ano e meio sem 
presidente, durante o governo Lula, até a nomeação de Jaguaribe. Mas mesmo depois da 
nomeação, foi Jorge Ávila quem assumiu mais ativamente o instituto, já que Jaguaribe acumulava 
a função de secretário de Furlan. 
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