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�Precisão e erro



O que buscamos?

Qualquer informação pode ser relevante para responder a 
questão dada

• em qualquer tipo de documento;

• em qualquer parte do documento;

• a partir de qualquer lugar, período e tempo;

• sobre qualquer assunto;

• qualquer idioma;

• disponibilizados em qualquer forma



� O processo de busca consiste

em uma série de passos (decisões

e ações) que progressivamente

estreita as informações no qual se

pesquisa.pesquisa.



Informação Tecnológica

�Informação nas patentes

�Informação científica e técnica

- Publicações acadêmicas: manuais, livros 
didáticos, enciclopédias, revistas, dissertações, didáticos, enciclopédias, revistas, dissertações, 
teses, anais de conferências, relatórios técnicos;

-Publicações industriais e comerciais: revistas, 
jornais, etc.
Sites
Blogs de tecnologias



“Informação tecnológica: é todo tipo de

conhecimento sobre tecnologias de fabricação, de

projetos e de gestão, que favoreça a melhoria

contínua da qualidade e a inovação no setor

produtivo.”

Fonte: Glossário Geral de Ciência da Informação Brasília: CID/UNB, 2004.

“A informação tecnológica pode ser a maior ferramenta dos 
tempos modernos, mas é o julgamento dos negócios dos 
humanos que a faz poderosa” 

( Charles B. Wang)



Importância da Informação Tecnológica

�Definir o estado da técnica de determinada tecnologia
visando o depósito de uma patente;

�Definir potenciais rotas para aperfeiçoamentos em produtos
e processos existentes;e processos existentes;

�Identificar os concorrentes e monitorar suas atividades



� Análise de validade – verifica se a tecnologia está disponível 
no país, evitando litígios;

� Evitar duplicação de esforços (Uma pesquisa eficiente do estado da 
técnica em determinado setor tecnológico assegura que o projeto da empresa 
não vai duplicar trabalho já realizado sobre o mesmo tema. Estima-se que 

30% do dispêndio em P&D é desperdiçado por essa razão) 

� Levantamento das tecnologias no Brasil como em nível 
mundial;

� Mapear as patentes – permite verificar os países onde se 
busca proteção para a mesma invenção;



� Pode ser utilizada pelas empresas como um importante
recurso estratégico de identificação de oportunidades de livre
exploração de determinada tecnologia, licenciamento ou
monitoramento de concorrência;

� Encontrar soluções para um problema técnico;
Ex.: problema técnico na linha de produção já resolvido por outra pessoa.Ex.: problema técnico na linha de produção já resolvido por outra pessoa.
85% de todas as patentes existentes não estão mais em vigor, as
informações que elas contem pode ser livremente usadas.

� Possibilita o estudo do panorama tecnológico em um certo
período de tempo.

Fonte: curso de capacitação em PI para gestores de tecnologia - 2009



�Identificar tecnologias emergentes, tendências de mercado e
previsão de novos produtos.

Tirinhas: Calvin e Haroldo



A Informação Tecnológica na Europa

� Estudos feito na Alemanha concluiu que os
custos de P&D poderiam ser reduzidos em 30%,
caso a informação técnica disponível fosse
utilizada.utilizada.

� Segundo estimativa da Organização Britânica de
Patentes, 20 bilhões de libras por ano são
desperdiçadas na Comunidade Européia devido a
invenções duplicadas.

Fonte: Organização de Patentes da Áustria



O Que é Patente?



Debate sobre patentes inspira artistas como Nina Paley, autora da tirinha Debate sobre patentes inspira artistas como Nina Paley, autora da tirinha 
'Mimi e Eunice'. (adaptação: Sofia Mountinho/ licença: CC BY-SA 3.0)

Tirinhas: Calvin e Haroldo
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Importância 

de 

proteger as 

criações

Ter um sonho, 
desenvolver 
uma nova 
ideia.
Porém...

criações



Se não for 
protegida, 
pode-se 
perder o 
direito a ela!



O que é Patentes?

Título de propriedade temporário, com validade territorial, outorgado 
pelo Estado ao inventor ou pessoa legitimada.

Condição:

O inventor deve revelar detalhadamente todo o 
conteúdo técnico da matéria protegida.

���� Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de 
excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria 
protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, 
venda e etc.



Patente de Invenção (PI): produto ou processo que ainda
NÃO EXISTE no estado da técnica, que apresente um
progresso considerável no seu setor tecnológico, como uma
solução para um problema técnico específico. VIGÊNCIA: 20
ANOS.

Tipos de Proteção

Graham Bell 
US0174465

1876

Western Electric
sistema de disco

1921

Western Electric
discagem por tom

1964



� MODELO DE UTILIDADE (MU): deve apresentar nova 
forma ou disposição a partir de ato inventivo, que resulte 
em melhoria funcional em seu uso ou em sua fabricação.
VIGÊNCIA: 15 ANOS.

integração de teclado, receptor e 
transmissor em uma única peça



�Garantir uso próprio da invenção, quando não for 

dependente de outra pertencente a terceiros;

�Impedir que o concorrente use a invenção;

� Comercializar invenção gerada na empresa, gerando 

retorno do investimento em P&D;



� Divulgação do invento e outras informações quando há a 

publicação do pedido;

�Divulgação de indícios de planos estratégicos da empresa;

� Custo de manutenção;

� Prazo determinado de validade (20 anos → pedido de 

depósito).



Quantidade de documentos: o acervo mundial de documentos está
estimado em mais de 50 milhões, com um crescimento anual de um milhão
e quinhentos mil novos documentos de patentes. 70-80% da tecnologia
tem divulgação exclusiva por patentes.

Abrangência: abrange todos os campos tecnológicos;Abrangência: abrange todos os campos tecnológicos;

Acessibilidade: documentos completos centralizados em escritórios
nacionais e internacionais. Acesso por meio eletrônico.

Conteúdo: suficiente e claro para que um profissional da área técnica da
invenção consiga realizá-la;

Formato universal: dados bibliográficos com campos específicos
numerados.

Fonte: curso INPI



Status dos documentos de patentes

Pedido de patente – documento 
depositado, independente de ter sido 
concedido ou não;concedido ou não;

Patente concedida – documento 
final, após o processamento do pedido.



Código do status da Patente

São códigos normalizados para a identificação dos diferentes tipos de documentos.

Brasil

� A – publicação do pedido de patente

Escritório EuropeuEscritório Europeu

� A1 – publicação do pedido de patente

� A2 – publicação do pedido sem o relatório de busca

� A3 – publicação do pedido com o relatório de busca

� B1 – publicação da patente concedida

� B2 – republicação da patente, por estar ilegível, ... 

http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-16-01.pdf



Informações contidas no Documento de Patente

Folha de rosto com informações bibliográficas

� Nº do depósito da patente

� País de depósito

� Título da invenção

� Nome do depositante e inventor

� Data de depósito

� País de prioridade� País de prioridade

� Data de concessão da patente (se for o caso)

� Classificação internacional

� Documentos citados (se for o caso)

� Resumo da invenção, etc

Relatório descritivo

Reivindicações

Desenhos, se for o caso

Resumo Fonte: Curso INPI



Relatório Descritivo
Art. 24 da Lei 9.279 – o relatório deverá descrever clara e
suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização
por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor
forma de execução.

ReivindicaçõesReivindicações

Art. 25 da Lei 9.279 – as reivindicações deverão ser
fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido e definindo, de modo claro e
preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 41 da Lei 9.279 – a extensão da proteção conferida pela
patente será determinada pelo teor das reivindicações,
interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.



Desenhos
�Deve ter clareza de forma a possibilitar sua reprodução;

�Isentos de textos e cores;

�Com sinais de referência constantes do relatório descritivo.



Resumo

����Deverá ser um sumário do que foi
exposto no relatório descritivo, nas
reivindicações e nos desenhos.reivindicações e nos desenhos.



Código do 
status da 
patente

Códigos INID

Classificação 
internacional

Códigos INID



Códigos de Identificação de Países

São códigos constituídos de duas letras para a identificação de 
países, outras entidades e organizações inter-governamentais. 

Brasil – BR (PI)

www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/03-03-01.pdf

Estados Unidos – US

Japão – JP

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) – WO

Escritório Europeu de Patentes – EP

China - CN



Classificação Internacional de Patentes

Objetivos:

� Criar uma ferramenta de busca e recuperação de
documentos de patentes;

Fonte: Curso INPI

� Servir de base para pesquisar o estado da técnica em
determinados campos da tecnologia;

� Servir de base para a elaboração de estatísticas sobre a
propriedade industrial, que permitam a avaliação do
desenvolvimento tecnológico em diversas áreas.



Dividido em 4 volumes – 8 seções (áreas da tecnologia) (A e B; C e D; E e F; G e H)

1 Guia

1 Índice Oficial de Palavras-Chave

A – Necessidades HumanasA – Necessidades Humanas
B – Operações e Processos - Transportes
C – Química/Metalurgia
D – Têxteis/Papel
E – Construção Fixa
F – Mecânica, Iluminação, Calefação e Armas, Explosão
G – Física
H – Eletricidade 



IPC





http://www.wipo.int/ipcpub/



Acesso as subseções, subclassesUtilizar 
em 
outras 
línguas







Classificação Internacional
Exemplo

A 01 H 1/02

�Reprodução de plantas (A 01H)
Métodos ou aparelhos para hibridação, 
polinização artificial. (1/02)Seção

Classe

Sub-classe

Sub-grupo



Códigos INIDCódigos INID



Códigos INID
(International Agreed Numbers for the Identification of Data)

Estes códigos identificam todas as informações que constam da primeira página
ou folha de rosto, como:

Indicação dos números

(11) Número do documento;

(21) Número designado do documento quando de seu 
depósito;

(31) Dados sobre o primeiro depósito (prioridade do 
documento) 



Indicação de datas

(22) Data de depósito da solicitação;

(41) a (47) Datas em que o pedido encontra-se disponível para 
ser visto;

(41) a (47) Referem-se a documentos de patentes publicados 
(examinados ou não), mas que ainda não tem a 
decisão final (concessão ou não da patente); 



Identificação da origem/prioridade

(19) Nome do país ou Organização Regional ou Internacional 
que publicou o documento de patente;

(70) a (76) Identificação das partes relacionadas com o 
documento;

(71) Nome do depositante;

(72) Nome do inventor;

(73) Nome de quem detém os direitos sobre a patente;

(74) Nome do procurador ou agente;

(75) Nome do inventor, quando for também o depositante;



Informação Técnica

(12) Indica o tipo de documento (patente de invenção, Modelo 
de Utilidade)

(51) Classificação Internacional de Patentes (IPC);

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-09-01.pdf

(54) Título da Invenção;

(56) Lista de documentos anteriores citados pelo depositante;

(57) Resumo do conteúdo do documento;

Fonte: Curso INPI



Códigos INID

Código do 
status da 
patente

Número da patente

Classificação 
internacional



As Formas de Buscas Tecnológicas

Patenteamento – busca por assunto em
documento nacional e internacional;

Prospecção Tecnológica – mapeamentoProspecção Tecnológica – mapeamento
da evolução de uma tecnologia, identificação
de mercados, rastreamento de empresas com
potencial inovador, países de origem dos
inventores, aumento do portfólio de
determinada empresa, etc.



Antes de iniciar uma busca é importante
definir a estratégia a ser utilizada

Buscas de Bases de Patentes



Definir o escopo da busca

�Levantamento de dados: palavras-chave;
inventores, classificação, data de depósito, países,inventores, classificação, data de depósito, países,
etc

� Realizar anotações de todo o procedimento antes
de iniciar a busca;



cosmetic antioxidant skin hydrat INPI EP USPTO

carnauba

carnauba x

Formar tabela para associação das palavras-chave

carnauba x

carnauba x

carnauba x

carnauba



Sinônimos e homônimos

���� Incluir os sinônimos (em todas as línguas) vai ajudar nas
buscas;

���� Excluindo os homônimos vai ajudar a melhor a precisão nas
buscas.



Procurar e anotar os sinônimos e formas de descrição das palavras-

chave identificadas na análise do documento (sinônimos comuns,

técnicos ou abreviaturas, em português e inglês). Atenção para nomes de

mercado e de princípio ativo (medicamentos).

Site de sinônimos de termos técnicos (http://thesaurus.reference.com/)



Site de sinônimos de substâncias químicas:
(http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/)

http://chemfinder.cambridgesoft.com/



Outro recurso importante é a utilização dos operadores booleanos e os

símbolos de truncamento.

Operador de truncagem de termos * (asterisco)

Usando no final de cada palavra como substituto para qualquer letra. 

Ex: telefon* : telefone, telefones ou telefônico

And – ambos os termos de pesquisas especificado deve ocorrer no registro. 
ᴒ (interseção)

Ex: telefone and móvel

OR – um ou mais termos da pesquisa pode ocorrer para igualar o registro. U (união).

Ex: telefone or móvel



NOT – usado para localizar registro que contém o primeiro termo de pesquisa, mas 
o segundo não.

Ex: óleo not petróleo

# - usado para palavras com grafias semelhantes. 

Exemplo: polmer# (polímeros, polymer, polymerization)



ExercíciosExercícios



Muito Obrigada!

lgrasiela@hotmail.com


