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Brasília (DF), 19 de julho de 2019 

Ofício Entidades nº 024/2019 

  
    
Ao Senhor  
CLÁUDIO VILAR FURTADO  
Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI 

 

C/cópia para: 
LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE  
Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de 
Circuitos Integrados - DIRPA 
  
    
Senhor Presidente,  
 
  
A Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas 
Especialidades (ABIFINA), entidade representativa das empresas do setor 
de química fina - aí inseridas indústrias farmoquímicas, farmacêuticas, 
biotecnológicas voltadas à saúde humana, agroquímicas e indústrias de 
base componentes dessa cadeia; a Associação dos Laboratórios Nacionais 
(ALANAC); a Associação Brasileira das Indústrias de Capital Nacional de 
Pesquisa (GRUPO FARMABRASIL) e a Associação Brasileira das Indústrias 
de Medicamentos Genéricos (PRÓGENÉRICOS) defendem posições 
pautadas no desenvolvimento econômico nacional. Assim, vêm, por meio 
da presente, manifestar seu apoio ao Plano de Combate ao Backlog de 
Patentes do INPI, anunciado durante o lançamento de Projetos de 
Fortalecimento da Propriedade Intelectual pelo Ministério da Economia,  
em Brasília, no dia 03 de julho de 2019, e resultando na publicação das 
Resoluções nº 240/19 e nº 241/19, na Revista da Propriedade Industrial do 
dia 09 de julho.  
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O esforço será fundamental para estimular a inovação, acelerar 
investimentos e destravar projetos na área farmacêutica, que dependem 
da eliminação de incertezas quanto a patentes de medicamentos 
inovadores, inclusive no que se refere à observância do prazo de vigência. 
   
Temos conhecimento das atuais dificuldades econômicas do país e dos 
esforços que já foram feitos pelo INPI no sentido de sanar o backlog de 
pedidos de patentes. Apoiamos os projetos de reestruturação do Instituto 
e das tentativas de independência financeira pela autarquia. Porém, 
sabemos que essas são soluções a médio e longo prazo.  
  
A atual solução proposta se coloca de forma muito positiva, juntamente 
com as demais iniciativas em curso adotadas pelo órgão e pela 
Administração Federal para solucionar este problema crônico, que afeta a 
dinâmica de negócios no país. 
  
Portanto, gostaríamos de registrar que a redução da fila de análise de 
patentes trará maior segurança jurídica e permitirá que a indústria acelere 
o lançamento de novos medicamentos no Brasil, ampliando a oferta de 
medicamentos mais baratos para os consumidores e para as compras 
governamentais, proporcionando economia para o sistema público de 
saúde.  
 
As entidades farmacêuticas signatárias irão acompanhar as medidas para 
implementação e efetivação do Plano de Combate ao Backlog do INPI e 
apoiar as demandas dos seus associados, observado os desdobramentos 
advindos do citado Programa. 
  
Atenciosamente, 
 

 

 

Antônio Carlos da Costa Bezerra 
Presidente Executivo 
ABIFINA - Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, 
Biotecnologia e suas Especialidades  
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Henrique Tada 
Diretor Técnico Executivo  
ALANAC - Associação Laboratórios Farmacêuticos Nacionais  
 
 
 
 
 
 
Reginaldo Arcuri 
Presidente Executivo 
GRUPOFARMABRASIL – Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica de 
Pesquisa e de Capital Nacional 
 
 
 
 
 
Telma Salles 
Presidente Executiva 
PRÓGENÉRICOS - Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos 
Genéricos 
 
 
 
 
 
 
 
(Esta página de assinaturas é parte integrante e indissociável do Ofício 
Entidades nº 024 /2019, assinado em 19 de julho de 2019). 


