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Inpi faz parceria para usar IA na eliminação do
backlog de patentes 

Durante o XXXIX Congresso Internacional da Pro-
priedade Intelectual, organizado pela Associação
Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), um
dos temas abordados foi "tendências tecnológicas e
paradigmas no exame de patentes". Representantes
das agências nacionais de propriedade intelectual do
Brasil, EUA e Europa participaram da discussão so-
bre tecnologias atuais e futuras para solucionar o
crescente volumedepedidosdepatentesnessas agên-
cias. Acordo com com o CAS irá impulsionar o uso
de inteligência artificial e coleção de conteúdo in-
dexado intelectualmente pelo INPI

Durante o XXXIX Congresso Internacional da Pro-
priedade Intelectual, organizado pela Associação
Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), um
dos temas abordados foi "tendências tecnológicas e
paradigmas no exame de patentes". Representantes
das agências nacionais de propriedade intelectual do
Brasil, EUA e Europa participaram da discussão so-
bre tecnologias atuais e futuras para solucionar o
crescente volumedepedidosdepatentesnessas agên-
cias.

Atualmente, cerca de 30 mil pedidos de patentes são
depositados no Brasil todos os anos, mas a ca-
pacidade deanáliseeaprovaçãonãoacompanha o rit-
mo crescente de pedidos, resultando em um acúmulo
de pedidos a serem analisados ou backlog com im-
pactos na competitividade global do Brasil frente a
outros países. Como referência, apenas nos Estados
Unidos são depositados, anualmente, mais de 600
mil pedidos de patente e na Europa, 180 mil.

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

(Inpi) anunciou no dia 27, durante o XXXIX Con-
gresso Internacional da Propriedade Intelectual, uma
cooperação com o CAS (Chemical Abstracts Ser-
vice, uma divisão da Sociedade Americana de Quí-
mica) para dar mais celeridade ao processo de busca e
exame de patentes industriais no Brasil, através do
uso da inteligência artificial.

Através do uso da inteligência artificial, o CAS for-
necerá sua tecnologia proprietária e expertise na cu-
radoria e na organização científica de dados para
apoiar o INPInaotimização do processo deexamede
patentes.

"Se o Brasil ficar para trás na corrida da inovação
científica e tecnológica, as nossas gerações futuras
estarão ainda mais distantes do nível de de-
senvolvimento de outros países, como os Estados
Unidos, China, Coreia do Sul, Reino Unido e Ale-
manha, onde não apenas a quantidade do número de
registros de patentes é maior, como também sua ve-
locidade de análise e aprovação", apontou Denise
Ferreira, gerente nacional do CAS no Brasil.

A diretora de Patentes, Programas de Computador e
Topografias de Circuitos Integrados do Inpi, Liane
Lage, foi uma das apresentadoras no painel. Lage re-
forçou as ações do Inpi no combate ao backlog de pa-
tentes, cuja meta é eliminar o volume em 80% até
2021.

"Nosso acordo de cooperação com o CAS vai na di-
reção do desenvolvimento de ferramentas que se ba-
seiam no banco de dados indexados do CAS. Com
isso, o Inpidará celeridade aos processos de busca de
anterioridades, bem como determinará o grau de si-
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Continuação: Inpi faz parceria para usar IA na eliminação do backlog de patentes 

milaridade dos pedidos de patente na área da quí-
mica, que abrange indústrias como a farmacêutica,
de óleo e gás, além da própria indústria química, en-
tre outras", ressaltou a diretora do Inpi.

"À medida que cresce o número de pedidos de
registro de patentes no Brasil, somado às so-
licitações já em aberto junto ao Inpi, fazer uso da in-
teligência artificial será fundamental para que o
Brasil se torne cada vez mais competitivo. Isso dará

agilidade aos examinadores, bem como segurança
aos processos de análise e aprovação das patentes",
disse Ferreira.
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Abes remove mais de 45 mil conteúdos ilegais da
internet 

A Associação Brasileira das Empresas de Software
(Abes) informa que, no primeiro semestre, removeu
45.374 conteúdos ilegais da internet, número 11%
superior ao total removido no mesmo período do ano
passado. O montante removido no primeiro semestre
foi 11% superior ao do mesmo período do ano pas-
sado

A Associação Brasileira das Empresas de Software
(Abes) informa que, no primeiro semestre, removeu
45.374 conteúdos ilegais da internet, número 11%
superior ao total removido no mesmo período do ano
passado.

A ação, que acontece desde 2005, é realizada por
meio do trabalho de monitoramento da internet da as-
sociação, que tem o objetivo de rastrear na internet
ofertas irregulares de software das companhias as-
sociadas à entidade que violarem os direitos da pro-
priedade intelectual.

Dos mais de 45 mil conteúdos removidos, 24.578
correspondem a anúncios e 1.419 a anunciantes em
sites de leilão, um aumento de 22% em relação a
2018.

Segundo a Abes, 19.330 links também foram re-
movidos, o que representa um decréscimo de 2%. A
entidade ainda analisou diversos sites ao longo do

ano e removeu 46, representando um aumento de
39%.

A pirataria de software é a prática de reproduzir ile-
galmente um programa de computador, sem a au-
torização expressa do titular da obra e,
consequentemente, sem a licença de uso.

"É importante esclarecer à sociedade os riscos de ad-
quirir um software ou aplicativo ilegal, pois, além da
vulnerabilidade aos vírus, normalmente os softwares
não recebem atualizações constantes, e sem a devida
atualização, o usuário fica vulnerável à ataques, se-
questro e roubo de dados. Esse aumento da dis-
ponibilidade de software ilegal, pode justificar o
resultado do relatório Fast Facts da Trend Micro, no
qual o Brasil está em segundo lugar no ranking de
países mais afetados por ransomware, com 10,64%
das ameaças globais", explica Rodolfo Fücher, pre-
sidente da Abes.

A associação já conseguiu derrubar mais de 687 mil
conteúdos ilegais desde o início do monitoramento.

A entidade conta com o apoio do Programa de Pro-
teção à Propriedade Intelectual (PPPI), do Mercado
Livre, que promove a remoção de produtos piratas
anunciados dentro de seu portal.
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Associação de Motéis faz lobby no Congresso para
não pagar direitos autorais por músicas 

O PLDO tem que ser aprovado pelo Congresso 

O PLDO tem que ser aprovado pelo Congresso 

A Associação Brasileira deMotéistemprocurado de-
putadosesenadoresquerendo também isenção depa-
gamento de direitos autorais para músicas tocadas
nessas casas de saliência. Ou seja: o artista nada ga-
nharia para o sujeito que ouvir uma música dele
durante o nheco-nheco.

| Aílton de Freitas
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