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RESUMO
No campo da Propriedade Intelectual, backlog refere-se à quantidade de pedidos de patente a serem examinados, por
examinador, por mais tempo do que a duração esperada. O problema, suas razões e possíveis soluções são discutidas e
implementadas em vários países, visto que o backlog não é exclusivo do Brasil. Porém, evidencia-se que outros países
têm apresentado redução do problema de forma mais evidente do que no Brasil. Nesse sentido, este estudo tem por
objetivo abordar  sobre o  backlog nacional,  suas causas e efeitos,  bem como apresentar  as ações realizadas pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com vistas a minimizar essa dificuldade. Para tanto, percorreu-se um
percurso  metodológico  que  compreende  a  pesquisa  descritiva,  utilizando  uma  abordagem  qualitativa.  Quanto  aos
procedimentos técnicos, utilizou-se pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados revelaram que vários escritórios
de propriedade intelectual em todo o mundo têm reduzido o backog utilizando metodologias distintas. No Brasil, o INPI
tem também adotado medidas para a redução do problema, tais como a contratação de novos examinadores, educação
continuada para seus funcionários e informatização de seus processos operacionais. Observou-se ainda a criação de
Força-tarefa  específica  para  redução  do  backlog.  Os  resultados  das  ações  desse  Instituto  são  válidos,  porém,  o
problema continua vigente, indicando a necessidade de continuidade de discussões sobre o tema, com o objetivo de não
cessar  o  levantamento  de  opiniões  e  novas  sugestões  para  solucionar  esse  empecilho  ao  processo  de  inovação
nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade intelectual; Backlog; Patentes. 

1 INTRODUÇÃO

Backlog,  termo que significa,  de  forma geral,  a  acumulação de trabalho em determinado
intervalo de tempo, tem sido muito empregado quando o assunto é propriedade intelectual. Nessa
área de conhecimento,  backlog refere-se a um obstáculo que atrasa a concessão de patentes no
país, podendo ser entendido como a quantidade de pedidos de patentes pendentes por mais tempo
do que a duração pretendida, por examinador. Este é um problema encontrado não somente no
Brasil, mas também em todo o mundo.

Escritórios de propriedade intelectual de vários países já buscaram diversas soluções para o
tema. Alguns obtiveram sucesso, conseguindo diminuir, significativamente a quantidade do backlog,
e outros, como o Brasil, estão buscando meios com vistas à redução desse problema.

Nesse sentido, este artigo tem por objetivo abordar sobre o backlog nacional, suas causas e
efeitos, bem como apresentar as ações realizadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI)  com  vistas  a  minimizar  essa  dificuldade.  Trata-se  de  um  problema  discutido
internacionalmente,  em  que  vários  órgãos  e  autores  já  sugeriram  possíveis  soluções,  porém,
persiste até o momento, revelando-se assim um tema recente e digno de investigação.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



2 MATERIAL E MÉTODOS

Método, de acordo com Fachin (2006, p. 30), “é a maneira de se proceder ao longo de um
caminho”. Assim, para alcançar o objetivo estabelecido nesta pesquisa, a estratégia metodológica
empregada constituiu-se de pesquisa descritiva, utilizando uma abordagem qualitativa. 

Para definir a abordagem qualitativa parte-se de sua etimologia:  Qualitas, do latim, significa
essência.  De  acordo  com  Demo,  “essência  não  se  vê,  toca-se,  sem  falar  que  para  a  ciência
positivista, não se mensura” (DEMO, 2005, p.104). Ainda segundo Demo, a metodologia qualitativa
busca resgatar o que a quantitativa não contemplou.

Já  a  pesquisa  descritiva  “estuda  as  relações  entre  duas  ou  mais  variáveis  de  um dado
fenômeno  sem  manipulá-las”  (KÖCHE,  1997,  p.124),  ou  seja,  não  existe  a  interferência  do
pesquisador,  ele  “procura  descobrir  a  frequência  com que  um fenômeno ocorre,  sua  natureza,
características, causas, relações e conexões com outros fenômenos” (BARROS; LEHFELD, 2007, p.
84).

Em relação  aos  procedimentos  técnicos,  esta  pesquisa  configura-se  como bibliográfica  e
documental.  A  pesquisa  bibliográfica  consiste  em “um conjunto  de  conhecimentos  reunidos em
obras de toda natureza” (FACHIN, 2006, p. 120), abrangendo “toda bibliografia já tornada pública em
relação ao tema de estudo” (LAKATOS; MARCONI, 1991, p.  183). Já a pesquisa documental é
efetuada  quando  a  “fonte  de  coleta  de  dados  está  restrita  a  documentos,  escritos  ou  não,
constituindo o que se denomina de fontes primárias” (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 174). Neste
tipo de pesquisa a informação coletada pode estar presente de qualquer forma: oral,  escrita  ou
visualizada (FACHIN, 2006). 

Desta  forma,  a  pesquisa  bibliográfica  foi  efetuada  tendo  por  base  artigos  científicos,
dissertações e teses que tratam do tema deste estudo, disponíveis na base de dados Scielo. Já a
pesquisa documental ocorreu por meio de investigação junto a documentos normativos nacionais
relacionados ao tema, tais como a Lei de Propriedade Industrial e documentos normativos do INPI.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O INPI é uma autarquia federal  vinculada ao Ministério da Indústria,  Comércio  Exterior  e
Serviços.  Instituído  em  1970,  é  responsável  pelo  aperfeiçoamento,  disseminação  e  gestão  do
sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria
(INPI, 2016a). Esse Instituto presta serviços de registro de marcas, desenhos industriais, indicações
geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, além de concessão de
patentes, averbações de franquias e contratos de transferência de tecnologia. 

Conforme estatísticas preliminares do INPI (INPI,  2017a),  entre os cinco primeiros meses
deste ano de 2017, ou seja, de janeiro a maio foram depositados nesse Instituto 11.601 pedidos de
patente.  Destes,  8.396  de  titulares  não  residentes  no  Brasil.  Foram protocolados  ainda  69.296
pedidos de registro de marca, 615 programas de computador, 2.278 desenhos industriais, quatro
indicações  geográficas  e  uma  topografia  de  circuito  integrado.  Também  foram  averbados  464
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contratos de tecnologia. Além dos depósitos de patente, todos os outros registros foram realizados,
em sua maioria, por residentes no País. Somente no mês de maio de 2017, de acordo com o Boletim
Mensal  de  Propriedade  Industrial  do  INPI  desse  mês  (INPI,  2017b),  foram  depositados  2.505
pedidos  de  patente,  16.007  de  marcas,  400  de  desenhos  industriais,  179  de  programas  de
computador,  109 de contratos de tecnologia e duas de indicações geográficas.  Com relação às
decisões efetuadas pelo INPI, somente nesse mesmo mês (maio de 2017) foram concedidas 652
patentes, registradas 8.444 marcas, 839 desenhos industriais e 1.081 programas de computador, e
averbados 146 contratos de tecnologia.

Segundo relatório gerencial do INPI, elaborado com o objetivo de efetuar um levantamento da
necessidade  de  pessoal  na  Diretoria  de  Patentes,  Programas  de  Computador  e  Topografia  de
Circuitos Integrados (DIRPA), esse Instituto conta atualmente com 288 examinadores de patentes
divididos em quatro áreas tecnológicas, com 31 subdivisões, sendo que alguns examinadores atuam
em mais de uma subdivisão (INPI, 2017c). Esse relatório demonstra que, para redução do backlog e
atendimento dos novos pedidos depositados diariamente, seriam necessários 687 examinadores
divididos nas diversas áreas, conforme suas especialidades. Sendo assim, cabe ressaltar que a
contratação  de  novos  examinadores  se  faz  necessária  para  apoiar  na  resolução  do  problema,
movimento este que já está sendo realizado pelo Instituto.

Em 2014, a Administração do INPI definiu diretrizes para determinar sua atuação institucional.
Foram estabelecidas três diretrizes: “foco nas atividades-fim do Instituto, valorização do servidor, e
alinhamento com o Governo Federal” (INPI, 2014a). Inserido na primeira diretriz está a garantia de
“agilidade e qualidade na prestação dos serviços finalísticos de concessão e registro de direitos de
propriedade  industrial”  (INPI,  2014a).  No  mesmo  documento  são  expostas  cinco  prioridades
estratégicas da nova gestão do Instituto.  A  primeira delas  é a redução dos  backlogs.  Segundo
estudo  da  London  Economics (2010,  p.46,  tradução  da  autora),  para  definir  backlog “podemos
considerar o nível de pedidos que, devido à falta de ação do examinador (ao invés de, por exemplo,
da demora do depositante), ficaram pendentes por mais tempo do que a duração pretendida”.

O  exame  de  uma  patente  é  naturalmente  longo  e  complexo,  exigindo  alto  grau  de
conhecimento técnico. Como a quantidade de pedidos de patentes depositados é superior à
quantidade  de  pedidos  decididos,  ocorre  o  acúmulo  de  pedidos  pendentes  e,  por
consequência, um acréscimo temporal cada vez maior para análise de cada pedido (GARCEZ
JÚNIOR; MOREIRA, 2017, p. 178).

Régibeau e Rockett (apud BARBOSA, 2013, p. 3) concluem em seu estudo sobre o tempo de
avaliação de uma patente e sua importância econômica, que “o benefício social da patente diminui
com o aumento do tempo de avaliação, de forma que o tempo “ótimo” de avaliação da patente
decresce com o aumento da importância da invenção”.

Conforme dados estatísticos de 2013 do próprio INPI, o órgão leva em torno de 10,8 anos
para examinar uma patente. Enquanto isso, a Coreia do Sul leva em média 1,8 anos, a China 1,9
anos,  Japão  2,5  anos,  Estados  Unidos  2,6  anos  e  Europa  3  anos.  Uma  das  razões  para  a
quantidade maior de backlog no Brasil em relação aos outros países é a pequena quantidade de
examinadores. Em 2013, o Brasil possuía 192 examinadores, enquanto que os Estados Unidos, por
exemplo, 7.831. Analisando o número de  backlog por examinador verifica-se a carga de trabalho
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acumulada nos escritórios de propriedade intelectual de vários países. O Brasil, em 2013, possuía
960 patentes na fila por examinador, nos Estados Unidos 77, no Japão 186, na Europa 91, e na
Coreia do Sul 643 (CNI, 2014).

Essa  demora  na  análise  e  concessão  de  patentes  pelo  INPI  acaba  desestimulando  o
empresário nacional a proteger suas inovações como patentes no Brasil, levando-o, muitas vezes, a
procurar resguardo em órgãos internacionais ou a não proteger sua invenção. 

Cada ano adicional de espera reduz o tempo de vida efetivo da patente, visto que esta é um
título de propriedade temporário e, em geral, o prazo de validade é contado a partir  da data de
depósito, e não da concessão. Porém, o período entre o depósito e a concessão do pedido equivale
a uma expectativa de direito do depositante, uma vez que a patenteabilidade só é comprovada após
o exame técnico. O Art. 44 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) assegura ao titular o
direito de indenização caso o objeto de sua patente seja explorado por outros sem autorização,
porém, esse poder só pode ser exercido após a concessão da patente, quando a propriedade se
torna um direito de fato.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), em sua proposta para a melhoria do sistema
patentário brasileiro, recomenda a redução do backlog no INPI para no máximo quatro anos dentro
de um quadriênio de gestão (CNI, 2014).

Com  o  intuito  de  resolver  este  problema  tão  discutido  internacionalmente,  o  INPI  vem
adotando medidas para melhorar seu sistema patentário. Uma delas, referente à sua política de
gestão de pessoas,  é  o Programa de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-INPI),  que tem como
objetivo  o  “desenvolvimento  de  pessoas  do  Instituto,  abrangendo  todas  as  carreiras  e  níveis,
mediante o modelo de gestão por competências” (INPI, 2013). Este programa abrange ações de
educação  continuada  com  oferta  regular  de  cursos  internos,  externos  e  outros  programas  de
capacitação para aprimoramento profissional dos servidores daquele Instituto.

Outra  forma  utilizada  por  vários  escritórios  de  patentes  para  combater  o  backlog é  o
estabelecimento de acordos de cooperação.

Um dos mecanismos de colaboração mais utilizado é o PPH (Patent Prosecution Highway),
proposto originalmente pelos japoneses, e que objetiva eliminar a duplicidade de trabalho dos
INAPI, no que se refere à análise de patentes depositadas em diferentes nações. O acordo
objetiva aliviar o acúmulo do  backlog pelo compartilhamento dos dados de busca, evitando
assim a redundância de trabalho entre esses INAPI. A decisão da concessão do direito de
patente, no entanto, deve respeitar a legislação vigente de cada nação (GARCEZ JÚNIOR;
MOREIRA, 2017, p.179).

Um estudo da Câmara dos Deputados sobre a Lei de Propriedade Intelectual, em 2013, em
que se discute sobre o parágrafo único do Artigo 401 da Lei nº 9.279/1996, recomenda a supressão
deste parágrafo único para que fique claro a impossibilidade da proteção patentária por período
superior a 20 anos “em decorrência de demora em sua concessão” (BRASIL, 2013, p.98). Essa
recomendação  é  baseada  no  Acordo  sobre  Aspectos  dos  Direitos  de  Propriedade  Intelectual

1 Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos
contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7
(sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de
proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
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Relacionados ao Comércio (TRIPS), que homogeneíza as legislações de todos os países membros
da Organização Mundial do Comércio (OMC), que em seu Artigo 33 preceitua que “a vigência da
patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data de depósito”, deixando
claro que o parágrafo único do Artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual é uma individualidade da
lei brasileira.

A análise do estudo mencionado acima aponta, então, que o prazo de 20 anos contados da
data de depósito é suficiente, visto que a proteção “torna-se efetiva a partir da data de depósito do
pedido e é conhecida do público em geral, em suas minúcias, a partir da publicação do pedido, o
que ocorre em até dezoito meses da data de depósito” (BRASIL, 2013, p.89).

Outra medida adotada pelo Instituto é a informatização das operações da organização, como
o e-Patentes, em vigor desde 2013, modernizando o processo de depósito de patentes. Ainda, em
2014, o INPI anunciou a realização de concurso público para provimento de 100 vagas para o cargo
de Pesquisador em Propriedade Industrial, cargo responsável, entre outras atividades, pela análise
de pedidos de patente (INPI, 2014b).

Em 2015 o INPI anunciou a criação de uma Força-tarefa (FT), a partir de 2016, “para auxiliar
na redução do  backlog  de exames de admissibilidade via Tratado de Cooperação em Matéria de
Patente (PCT)” (INPI, 2015). Além disso, a FT também tem como objetivo a redução de exames
técnicos de desenho industrial e de recursos e processos de nulidade de marcas e patentes. Foram
constituídos,  dentro  da  FT,  quatro  grupos de  trabalho responsáveis  por  cada  área,  sendo  dois
grupos responsáveis pela análise de patentes via PCT.

Em  julho  de  2016,  a  FT  realizou  um  balanço  dos  primeiros  seis  meses  de  atividade,
concluindo que o grupo de trabalho que avaliou os desenhos industriais “cumpriu 66% da meta de
entregar 9.700 exames em 100 dias”, causando um aumento de 409% na efetividade dos trabalhos.
O grupo de trabalho responsável pelos processos de nulidade de marcas e patentes “cumpriu 87,5%
da meta de 1.100 instruções”. Por fim, a área responsável pela análise dos pedidos de patente via
PCT foi  dividida em dois grupos de trabalho. Os grupos conseguiram cumprir “87% da meta de
analisar 20.351 pedidos” (INPI, 2016b).

No dia 31 de julho de 2017 o INPI lançou consulta pública relativa a uma proposta de norma
para procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente. A proposta tem o objetivo de
reduzir drasticamente a excessiva demora no exame de patentes. “Em resumo, em procedimento
simplificado seriam deferidos todos os pedidos de patente com o quadro reivindicatório, conforme
requerido no exame” (MIGALHAS, 2017). O prazo para o deferimento seria de 90 dias e estariam
excluídos desse processo os pedidos de patente envolvendo produtos e processos farmacêuticos. A
consulta pública ficará disponível para apresentação de críticas e sugestões relativas à proposta até
21 de agosto de 2017 (INPI, 2017d). 

Com os resultados apresentados pelo INPI, que tem se empenhado no sentido de buscar
várias alternativas para a redução do  backlog, pode-se crer que os esforços são válidos e estão
provendo bons resultados. Porém, o agravante do problema é que todos os dias os depósitos de
patentes e de outras propriedades intelectuais se sobrepõem aos pedidos já depositados e que
ainda  estão  por  ser  examinados,  causando  assim atraso  nas  análises,  visto  que  o  número  de
examinadores ainda é pequeno e, dessa forma, o acúmulo é inevitável. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Assim,  persiste  a  necessidade  de  discussão  sobre  o  tema  a  fim  de  identificar  outras
possibilidades para a redução do problema em questão.

4 CONCLUSÃO
 

O objetivo deste estudo foi abordar sobre o backlog nacional e as ações realizadas pelo INPI
com vistas a minimizá-lo. 

Uma  das  soluções  para  reduzir  os  empecilhos  criados  pela  existência  do  backlog é  a
qualificação e  efetivação de recursos humanos para  atuação nos órgãos que interagem com o
processo inovativo. Ainda são escassas as possibilidades de qualificação nessa área no Brasil, mas
alguns programas podem ser  identificados com essa finalidade,  tais  como o Programa de Pós-
Graduação  em  Propriedade  Intelectual  e  Transferência  de  Tecnologia  para  a  Inovação,  uma
iniciativa do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, que visa à
profissionalização dos recursos humanos vinculados aos Núcleos de Inovação Tecnológica.

Outras medidas vêm sendo tomadas pelo Instituto para redução do problema, como a criação
de  FT,  a  informatização  de  processos  de  registro,  como  o  e-patentes,  e  o  lançamento  de
procedimento para simplificação do deferimento de patentes. Essas atitudes propõem melhoria e
agilidade no sistema patentário  e  são muito  bem-vindas pelos depositantes de patente.  Porém,
devido à grande quantidade de propriedade intelectual depositada, como demonstrado pelo INPI em
seu Boletim Mensal, os esforços empreendidos ainda não têm causado impacto relevante para a
redução do backlog nacional. 
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