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“O futuro está logo ali.

A declaração, que abre mais uma edição da 

nossa Série Encontros, é da Liane Lage, Diretora 

de Patentes, Programas de Computador e 

Topografia de Circuitos Integrados do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial - INPI, 

na entrevista concedida ao sócio da Daniel 

Advogados, Roberto Ribeiro. 

A Diretora foi considerada uma das 100 mulheres 

mais influentes em PI no mundo, pela World IP 

Review. A nomeação ressalta o trabalho com o 

Plano de Combate ao Backlog para reduzir o 

tempo do exame de patentes. Para a Diretora, 

a homenagem representa o reconhecimento 

do investimento do INPI e, especialmente, da 

equipe da Diretoria de Patentes, cujo empenho 

permitiu o aumento de produtividade e a 

eliminação de milhares de pedidos pendentes 

da fila de exame. 

Mestre e doutora em Engenharia Química, Liane 

atua no INPI desde 1998, quando ingressou no 

Instituto como pesquisadora em Propriedade 

Industrial. Foi chefe da Divisão de Química 

Orgânica e da Coordenação Geral de Patentes I. 

Antes, teve experiência por quase 15 anos na área 

de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando 

como pesquisadora na Petroquímica do 

Nordeste (Copene) e no Laboratório de 

Processos Através de Membranas da Coppe/

UFRJ. 

Conheça um pouco mais sua trajetória 

profissional e como ela veio fazer parte do 

mundo da Propriedade Intelectual (PI).
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O Plano de Combate ao Backlog completou 1 ano com 
resultados que surpreenderam o país e o mundo.”

Liane Lage
Diretora de Patentes, 

Programas de Computador 
e Topografia de Circuitos 

Integrados do INPI

“Eu acredito que estamos criando um caminho 

sustentável para que a propriedade intelectual 

seja um fator decisivo no desenvolvimento 

econômico e social do país. ”



“O futuro está logo ali.

Roberto Ribeiro
Sócio da Daniel Advogados

Roberto Ribeiro – Vamos começar nossa 

entrevista falando um pouco de você. Fale-

nos sobre sua carreira no INPI e de como se 

apaixonou pelo trabalho que faz.

Liane Lage – Após me formar em Engenharia 

Química na UFMG, em 1981, vim para o Rio de 

Janeiro, aos 23 anos de idade, fazer mestrado 

no Programa de Engenharia Química COPPE/

UFRJ, maior referência de excelência da época. 

Este foi o primeiro grande desafio para a 

minha vida pessoal e profissional. Em seguida 

trabalhei na Copene Petroquímica do Nordeste 

como pesquisadora, durante 6 anos, e depois 

voltei para a Coppe para trabalhar no Programa 

de Engenharia Química da Coppe, também 

como pesquisadora. Após alguns anos, iniciei o 

meu doutorado no mesmo programa e estava 

terminando quando decidi fazer o concurso do 

INPI.

www.daniel-ip.com
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Eu entrei no INPI em 1998, no seu primeiro 

concurso público O meu contato com patente 

até então era relativamente pequeno e com o 

próprio INPI ainda menor. De fato, eu só conhecia 

o INPI porque tinha feito uma pesquisa no seu 

banco de patentes. Esta experiência me fez 

pensar muito se devia ou não fazer o concurso. 

Era assustador aquele mundo de papel, andares 

inteiros. Tínhamos que fazer a pesquisa com luva 

e máscara devido à poeira e fungos. Entretanto, 

esses três dias de pesquisa no banco de 

patentes foram primordiais para decidir o meu 

futuro. Na busca realizada encontrei um pedido 

de patente de uma tecnologia muito próxima à 

que eu estava pesquisando em minha tese de 

doutorado. E o mais surpreendente é que tinha 

sido depositado cinco anos antes de um artigo 

científico que tinha sido recém-publicado. 

Assim, embora o mundo físico do INPI tenha 

me assustado, o mundo de informações 

tecnológicas que estava contido naquele 

espaço me encantou. À época, não tínhamos a 

facilidade digital que existe hoje.

E, foi assim que se iniciou a minha paixão 

pela Propriedade Industrial. Eu constatei na 

prática que as novidades tecnológicas devem 

ser buscadas primeiramente nos bancos de 

patentes e que este é o primeiro passo a ser 

dado por qualquer pesquisador. Considerando 

que estudei em uma das grandes universidades 

do Brasil, UFMG, que fiz mestrado e doutorado 

em um dos mais renomados programas de 

pesquisa, PEQ/Coppe/UFRJ, pouco escutando 

sobre patentes durante este período e que, 

mesmo na indústria, somente se pensava em 

patente para fazer oposição, percebi que neste 

campo havia um grande desafio à frente. Desde 

então, não parei, acreditando que precisaríamos 

mudar a história da PI no Brasil.



RR - Como era o INPI quando você começou o 

seu trabalho na autarquia? E, como é agora em 

termos de recursos, pessoal, orçamento etc.? 

Você poderia nos dar um panorama geral sobre 

esses dois momentos?

LL - Era muito diferente do que temos hoje, 22 

anos depois. O primeiro grupo de concursados 

viveu momentos de resistência interna, como 

também de apoio interno. Éramos um grupo 

de jovens, a maioria vinda da universidade, 

com grande familiaridade com computadores 

e, com um título de mestrado. De certa 

forma, representávamos a esperança de uma 

oxigenação institucional, mas ao mesmo tempo, 

para alguns, representávamos uma ameaça. Aos 

poucos, fomos abrindo espaço e foram iniciados 

treinamentos em propriedade industrial. É 

preciso lembrar que estávamos em 1998 e 

que a nova lei tinha sido promulgada em maio 

de 1996. Estávamos estudando uma legislação 

desconhecida por muitos servidores do INPI. Em 

termos de infraestrutura, estávamos na Praça 

Mauá, em condições não muito adequadas, 

dividíamos computador por um certo período 

e a busca de anterioridades era feita no banco 

de patentes ou no INPADOC, sempre em papel, 

fazíamos fila para atendimento no antigo CEDIN. 

Mas, para quem tinha saído da universidade, 

cujo controle de produtividade era basicamente 

inexistente, o INPI surpreendeu-me pela sua 

organização, ainda que de forma incipiente e 

pelo controle de produtividade. Tínhamos uma 

meta mensal, acompanhada de perto. Era um 

mundo intermediário, em termos de organização, 

entre a indústria e a universidade. Também me 

chamava a atenção o nível de concentração dos 

servidores no trabalho que executavam.

À época, os recursos eram bem escassos e, 

devo dizer que, hoje, continuam sendo. Ainda 

não temos o orçamento necessário para os 

investimentos, mas temos um INPI moderno, 

completamente digital, com disponibilidade de 

diferentes bases de dados e com diferentes 
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profissionais. Não tínhamos farmacêuticos, 

poucos biólogos e a maioria dos examinadores 

de patente eram engenheiros. Interessante 

observar que, por exigência legal de mestrado, 

ao longo dos anos, não conseguimos preencher 

as vagas, por exemplo, dos engenheiros 

mecânicos, que eram imediatamente absorvidos 

pelo mercado, mas conseguimos completar 

o quadro com outras formações. Além disso, 

nossas instalações passaram a ser mais clean, 

modernas e os nossos computadores modernos 

e com duas telas grandes, o que facilita em muito 

o trabalho do examinador.

RR - Qual a sua formação acadêmica? E o que 

você precisou fazer ao longo do tempo para se 

manter sempre à frente das mudanças?

LL - Eu sou engenheira química de formação, 

com mestrado e doutorado em engenharia 

química. Costumo dizer que sou uma 

profissional de tríplice hélice, universidade/

indústria/governo, a base para um sistema de 

inovação. Os conhecimentos que adquiri na 

indústria, na universidade e no governo, além 

da minha formação acadêmica direcionaram a 

minha atuação no INPI. Logo que entrei, pela 

minha formação, comecei a trabalhar com as 

composições químicas, que devido ao código 

de Propriedade Industrial, eram um dilema no 

exame de patentes. Também era a época dos 

pipelines, que em sua grande maioria eram da 

área farmacêutica. Era um momento muito 

complexo para a Divisão de Química Orgânica, 

antiga DIQUOR, pois havia o acordo de TRIPS, 

cujos prazos de aplicabilidade não eram muito 

claros e, no final de 1999, de um dia para o outro, 

entrou em vigor um decreto que estabelecia 

a participação de uma outra instituição no 

exame de patentes, a ANVISA, dando início a 

uma saga, história que merece uma memória à 

parte. Eram tantos assuntos e tantas dúvidas, 

que senti necessidade de estudar. Fiz então 

uma pós-graduação lato sensu no CETEC, curso 

que infelizmente foi descontinuado. Lá tive a 



“À época, os recursos eram bem escassos e, 

devo dizer que, hoje, continuam sendo. Ainda 

não temos o orçamento necessário para os 

investimentos, mas temos um INPI moderno, 

completamente digital, com disponibilidade de 

diferentes bases de dados e com diferentes 

profissionais. ”

www.daniel-ip.com
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oportunidade de ter professores renomados na 

área de Propriedade Industrial, que me abriram o 

horizonte. Escolhi o tema Patentes Farmacêuticas 

para a minha dissertação e, com o conhecimento 

adquirido, fui trabalhando e fazendo propostas 

que acreditava serem boas para o Brasil e para 

o INPI. O sentimento de servir o país sempre 

foi muito forte, e por acreditar que o Sistema 

de Propriedade Industrial era bom para o Brasil, 

mas que para tal, precisávamos aprender a usá-

lo estrategicamente, enfrentei muitos desafios. 

Quando olho para trás, vejo que o conhecimento 

é a base para qualquer mudança, porque contra 

fatos não há argumentos.

RR - Fale-nos um pouco de sua vida pessoal 

e de quais foram seus principais desafios para 

desempenhar seu papel na autarquia.

LL - Quando entrei para o INPI eu já era casada, 

com dois filhos pequenos um menino e uma 

menina. Por minha natureza sempre me dediquei 

ao trabalho, independente de onde estava. 

Certamente ao longo de toda a minha carreira o 

apoio familiar, principalmente do meu marido, foi 

essencial para chegar onde cheguei, pois muitas 

vezes tive que me ausentar embora jamais 

tivesse almejado cargos, eles foram acontecendo, 

dando-me a oportunidade de implementar ações 

nas quais acreditava. Meu trabalho e minha vida 

pessoal se complementam.

RR - O programa de combate ao Backlog hoje 

já é um sucesso. Como ele nasceu? E, quais as 

principais adaptações ou ajustes que precisaram 

ser feitos para que ele decolasse e se mantivesse 

no rumo desejado?

LL - Sabíamos que sem a aquisição de novos 

examinadores seria impossível vencer o 

backlog, cada vez mais crescente. A cada 

nova administração acreditávamos que 

conseguiríamos abrir novos concursos, porque 

já tínhamos conseguido a aprovação do 

congresso para as vagas. Esta expectativa, 

de certa forma, travou o INPI para a busca de 

soluções alternativas.

A base do programa de Combate ao Backlog foi 

plantada na gestão do diretor Júlio César , com 

o projeto piloto de aproveitamento da busca 

que apresentou resultados que demonstravam 

a viabilidade desta alternativa. De fato, o Júlio 

chegou até a publicar a Resolução 193/2018, 

que permitiria um aumento de produtividade. 

Mas, a pressão corporativa, aliada a questões 

políticas, proximidade das eleições, impuseram 

um retrocesso ao processo. 

Ao assumir a direção, tentei dar continuidade 

a essa alternativa, propondo um projeto para 

“atacarmos” o parágrafo único do art.40 da LPI, 

com participação voluntária dos examinadores 

e com a possibilidade de um aumento da 

produtividade, em troca da liberação da 

frequência. Este projeto teve grande adesão de 

servidores, principalmente daqueles que ainda se 

encontravam em estágio probatório. Infelizmente, 

uma mudança de normativa do governo sobre 

modalidades de trabalho inviabilizou o projeto, 

mas durante o movimento constatamos que 

embora houvesse alguma pressão contrária, 

também teríamos o apoio de muitos servidores. 

Assim, com a mudança de governo fomos 

confrontados com uma alternativa que ainda 

estava na Casa Civil, que, embora aparentemente 

pudesse solucionar rapidamente o problema 



“Há que se ressaltar que, com toda pandemia, 

ainda mantemos a nossa audaciosa meta de 

finalizarmos 80% do backlog até 01 de agosto 

de 2021, quando completaremos 2 anos do 

plano em funcionamento. ”
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do backlog, não teria uma segurança jurídica 

que a alternativa do aproveitamento da busca 

oferecia. A equipe dos gestores da DIRPA se 

reuniu para elaborar um plano factível, com 

maior segurança jurídica, que, em princípio, não 

teria a celeridade da alternativa de Deferimento 

de Ofício. Apresentamos o plano ao presidente 

Cláudio Furtado, alertando para o fato de que, 

se não houvesse suporte do governo para uma 

possível movimentação das associações, não 

haveria a viabilidade de execução. Com o apoio 

garantido pelo Secretário Carlos da Costa, o 

plano foi elaborado e analisado por todos os 

órgãos de controle do INPI. No lançamento do 

plano, a presença do ministro Paulo Guedes, 

explicitava o total apoio do governo. Estava aí 

o primeiro pilar para levar o plano adiante. O 

segundo foi o apoio incontestável de toda a 

sociedade e, o mais importante, foi a adesão de 

toda a DIRPA, inicialmente receosa, mas, pouco 

a pouco se engajando neste plano que abre as 

portas para o futuro de um INPI 4.0.

RR - Qual a sua expectativa de resultado ao final 

desse programa? Quando você espera que isso 

aconteça?

LL - Este plano foi cuidadosamente baseado 

em dados e é acompanhado semanalmente 

pela equipe de gestores, para fazer pequenas 

correções de rota. É uma equipe altamente 

competente. Há que se ressaltar que, com toda 

pandemia, ainda mantemos a nossa audaciosa 

meta de finalizarmos 80% do backlog até 01 de 

agosto de 2021, quando completaremos 2 anos 

do plano em funcionamento. Sabemos que para 

algumas tecnologias será mais difícil o alcance 

desta meta, mas toda a DIRPA está trabalhando 

para chegarmos juntos.

Minha expectativa para o final deste programa, é 

o início de uma nova história, o fim da virada de 

página do INPI.

RR - Fale-nos um pouco sobre o investimento 

do Prosperity Fund do governo britânico. Onde 

e como esses recursos serão aplicados? Quais 

os indicadores de desempenho que estão sendo 

considerados para que o programa seja exitoso?

LL - O Prosperity Fund já está em sua fase III 

e em pleno vapor. Esta fase está sendo levada 

por um consórcio de empresas de alto nível e os 

técnicos do INPI estão trabalhando em conjunto 

com vistas a soluções para elevar a qualidade 

dos nossos serviços. O programa está dividido 

em cinco grandes eixos: Sistema de Gestão 

da Qualidade, Gestão de Processos, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão da Tecnologia da 

Informação e Política de Preços e Custos. Todos 

os eixos estão sendo trabalhados em paralelo, 

tendo como escopo central o mapeamento e 

redesenho dos processos dessas áreas, além 

da busca pelo estabelecimento de parâmetros 

e requisitos de qualidade para os processos 

finalísticos. Também estão previstos a análise 

e o redesenho da estrutura organizacional do 

Instituto. Há uma convergência de fatores para 

posicionar o INPI como referência global no 

sistema de propriedade intelectual.



www.daniel-ip.com
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RR - E sobre o futuro? O que vem por aí depois 

do combate ao backlog e do Prosperity Fund?

LL - O futuro está logo ali. O Plano de Combate 

ao Backlog completou 1 ano com resultados que 

surpreenderam o país e o mundo. Até os mais 

céticos hoje acreditam que estamos virando a 

página do INPI. Nossa proposta é, daqui a um 

ano, estarmos decidindo pedidos de patente em 

até dois anos após o pedido de exame. Aliado 

a este trabalho há que se ressaltar a Estratégia 

Nacional da Propriedade Intelectual que o 

governo federal está construindo. Nesta jornada 

de transformação contamos com o apoio da 

ABDI e do Prosperity Fund. O que vem por aí? 

Como afirma o atual presidente do INPI seremos 

uma organização 4.0, totalmente sintonizada 

com o século XXI, que vai se sobressair no 

mundo como eficiente, garantidora de direitos 

de PI e que sustenta o programa de comércio 

internacional.

RR - Na sua visão, do que os escritórios e 

usuários ainda precisam se conscientizar para 

melhor usufruir dos serviços do INPI?

LL - A responsabilidade pelo Sistema de 

Propriedade Industrial no Brasil não pode ser 

atribuída somente ao INPI, embora estejamos 

à frente deste processo. É muito importante 

que haja o compromisso das Associações e dos 

grandes escritórios em buscar o equilíbrio do 

sistema e sopesar os impactos de suas ações. 

Entendo que faz parte do jogo interpretar as leis 

de modo favorável às causas dos seus clientes. 

Entretanto, muitas vezes estas interpretações 

para um único caso, podem nos impactar por 

muito tempo e às vezes estes impactos resvalam 

no próprio escritório, para um outro cliente. Se 

queremos um sistema forte, não podemos ter 

ações pontuais que o fragilizem. Podemos citar 

vários casos, mas destaco aqui os artigos 26, 32, 

36, entre outros, que tiveram ações específicas, 

no ministério público, na justiça, enfim, ações 

de escritórios para um cliente específico que 

não mediram o impacto nos procedimentos do 

INPI e, o mais sério, no Sistema de Propriedade 

Industrial do Brasil. Devemos nos debruçar 

sobre estes casos para encontrar interpretações 

favoráveis à sociedade.

É muito importante que o usuário conheça os 

serviços do INPI, mesmo aquele que tem acesso 

a grandes escritórios. Estamos transformando 

o nosso portal. As informações básicas mais 

importantes podem ser encontradas lá. Além 

disso, com o PI Digital, iremos facilitar o acesso 

a todas essas informações. O INPI tem atuado 

no sentido de capacitar e estimular o uso 

estratégico do Sistema de Propriedade Industrial, 

mas entendo que esta é uma responsabilidade 

que tem que ser compartilhada com os grandes 

escritórios e associações. Estabelecer parcerias 

neste sentido é muito importante.

RR - Para concluir, gostaríamos de abrir espaço 

para que a Dra. deixasse sua mensagem aos 

usuários do sistema de propriedade intelectual, 

comentando sobre o papel que o INPI planeja 

assumir no desenvolvimento do país.

LL - Eu acredito que estamos criando um caminho 

sustentável para que a propriedade intelectual 

seja um fator decisivo no desenvolvimento 

econômico e social do país. Finalmente, o INPI 

cumprirá o seu papel favorecendo um ambiente 

de negócios seguro, proporcionando a proteção 

ao investimento e estimulando a inovação.
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