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O que é? Base de dados de patentes internacionais 

e um índice de citações de patentes

Onde? DERWENT INNOVATIONS INDEX
Tipos de Pesquisa: geral, avançada, patente citada

Período de abrangência: a partir de 1963

Atualização: 20.000 adicionadas a cada semana

Conteúdo e bases: 
• Mais de 14 milhões de invenções

• Links para textos completos de 

patentes disponíveis gratuitamente na

Internet (USPTO e European Patents)

• Derwent Patents Citation Index

• Derwent Patents Index

Áreas de cobertura:
• Química

• Engenharia 

• Eletro- Eletrônica

• Informações obtidas de 

42 órgãos emissores de 

patentes em todo mundo

Recursos de Pesquisa: 
• Operadores booleanos

• Símbolos de Truncamento

* Para zero  e  muitos caracteres

? Para apenas um caractere

$ Para zero ou um caractere

Ferramentas e Opções:

• Buscas somente em inglês

• Classificação de resultados

• Adição de até 500 registros

na Lista Marcada

• Mecanismo para análise de

resultados

• Criação de Alertas de pesquisas

Formatos de saída:
• Imprimir

• Salvar

• Enviar por e-mail

• Exportar arquivos para:

EndNote, Reference

Manager e ProCite
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Utilize termos, nomes de inventores, número da patente, códigos etc. Entre com palavras ou 

frases conectadas pelos operadores booleanos (AND, OR, NOT, SAME).  

Insira o termo

Pesquisa 

Dica: Símbolos 

de truncamento 

(wildcard):

(*) vários caracteres

($) zero ou um caractere 

(?) qualquer caractere

Selecione 

o campo

Selecione a base 

e o período desejado

para pesquisa

Menu tutorial



Pesquisa avançada

Entre com o termo 

de acordo com a 

tabela

Veja o resultado 

da pesquisa

Menu tutorial



Entre com o número da patente 

ou utilize outros campos abaixo

Patentes citadas por examinadores de 6 órgãos emissores de patentes: Estados Unidos, 

Japão, PCT (WIPO), EPO, Alemanha e Grã-Bretanha.

Pesquisa de patente citada

Use as listas de auxílio para 

localizar depositantes e

inventores
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Refinando e analisando...

Entre com o termo ou um 

dos campos abaixo para 

refinar a pesquisa

Menu tutorial



Analisando resultados

Você pode ver o ranking por área, 

inventor, depositante etc.

É possível enviar os 

resultados para o 

Microsoft Excel para 

criar seus próprios 

gráficos 

Menu tutorial



Exportando arquivos 

Selecione os registros

Selecione o formato de exportação Win

Menu tutorial



Exportando arquivos 

O arquivo salvo(.txt)

poderá ser aberto 

posteriormente no 

Microsoft Excel
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Visualizando o registro completo

Número inicial de 

acesso pela Derwent 

Menu tutorial



Visualizando o registro completo

Opção de baixar o 

documento original 

na integra.

Código de Classificação

Internacional de Patentes – IPC
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Visualizando o registro completo

Idioma da patente 

original

Data de publicação 

(disponível para o 

público)

Outros campos indexados:

• Detalhes de depósito e data

• Informação de prioridade e data

• Estados designados

• Campo de pesquisa

Importante: Não é possível

pesquisar estes campos

Menu tutorial



 Operadores booleanos: AND, OR, NOT, SAME

SAME: utilizado para localizar  termos (próximos) dentro de uma mesma       frase. 

Recomendável usá-lo ao invés do AND, pois restringe a pesquisa.

 Ordem de precedência: quando utilizar diferentes operadores no mesmo 

campo, a pesquisa será processada na seguinte ordem:

1. SAME

2. NOT

3. AND

4. OR

 Uso do parênteses: determina a ordem do processamento da expressão de 

pesquisa, isto é, cancela a ordem de precedência dos operadores. 

Ex: (sun OR sunset) AND shine*

No exemplo acima, são recuperados registros contendo a palavra shine e variantes, 

juntamente com as palavras sun ou sunset

Dicas úteis para pesquisa 
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 Wildcards (Truncamento): auxiliam nas pesquisas para representar caracteres desconhecidos. 

(*) zero ou mais caracteres   (?) apenas um caractere   ($) zero ou um caractere

ATENÇÃO!

(*) e (?) - podem ser utilizados no final e entre as palavras, mas nunca no início. É necessário que 

tenha pelo menos 3 caracteres. 

Exemplos: Enzym*: enzyme, enzymes, enzymatic, enzymic

Wom?n : woman, women

($) – utilizado para recuperar termos americanos e britânicos e também sobrenomes de autores que 

contém espaço, hífen ou apóstrofe. 

Exemplo: H$ematology: hematology e haematology

 Multi-wildcard (utilização de vários caracteres).

Ex: Organi?ation*: organisation, organisations, organization, organizations, 

organizational

Dicas úteis para pesquisa 
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 Stopwords: são os artigos, preposições e pronomes que não devem ser 

utilizados  no campo de pesquisa, pois não são reconhecidos. 

Exemplos:

Vitamin A: recupera todos os registros contendo a palavra vitamin e 

ignora a  letra A

Milk with honey: recupera todos os registros que contenham as palavras  

milk e honey e ignora o with

 Pesquisa de frases: 

- Aspas: utilizar aspas para recuperar uma frase exata. Ex: “pharmaceutical

composition”

- Hífen, ponto e vírgula: as palavras separadas por estes caracteres são 

interpretadas como uma frase exata e nesta ordem. Ex: 

x-ray: x-ray, xray

- Apóstrofes: não são caracteres pesquisados. Ex: 

Churchill’s OR Churchills: Churchill’s e Churchills

Dicas úteis para pesquisa 

Menu tutorial



O que é? Base de dados do INPI

Onde? http://www.inpi.gov.br
Tipos de Pesquisa: básica e avançada 

Período de abrangência: a partir de 1992

Atualização: semanal

Conteúdo da base: 
• Estão disponíveis 50 mil registros 

bibliográficos e resumos dos pedidos 

publicados no Brasil

• O Título, Resumo, Nome do Inventor 

serão divulgados após a fase de sigilo 

do pedido de patente

Áreas de cobertura:
• Todas

Recursos de Pesquisa: 
• Operadores booleanos

• Caracteres de Truncamento ( * )

Ferramentas e Opções:

• Interface em português

• Pesquisas somente em

português

Formatos de saída:
• Imprimir

• Salvar
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Página inicial

Escolha a opção “Faça uma busca”

Menu tutorial



Pesquisas

Escolha a opção 

“ Pesquisar Base de Patentes”

Menu tutorial



Pesquisa básica

Insira o número

Insira o nome ou palavra

ou
Por número do processo ou da patente.

Wildcard (Caractere coringa) - poderá ser utilizado o caractere  asterisco * para 

truncar à direita.

Os operadores booleanos e caracteres especiais não são utilizados na  pesquisa  

básica.

por palavras
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Pesquisa por inventor

Digite o nome do inventor  e clique em 

“pesquisar”

Selecione “Nome do Inventor”
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Selecionando uma patente

PI9404595-0

Menu tutorial



Registro do pedido – informações bibliográficas

Menu tutorial



Petições e movimentação do pedido

Menu tutorial

Essas informações 

permitem acompanhar o 

andamento do pedido.



Obtendo o documento na íntegra

Clique aqui

Menu tutorial

Clique no ícone para 

acessar o documento na 

integra.



Acessando o documento na íntegra
Clique aqui

Menu tutorial

Repita os caracteres e 

clique em download. 

O documento será 

disponibilizado em .pdf



Imprimindo e visualizando

Menu tutorial



Pesquisa avançada

Selecione  “Pesquisa  

Avançada”

Menu tutorial



Pesquisa avançada

Pesquisa booleana: você pode combinar termos de 

pesquisa utilizando operadores booleanos AND,

OR e NOT. 

Pesquisa por número do processo, palavras-chave, 

frase exata ou proximidade entre palavras.

Wildcard (Caractere coringa) - poderá ser utilizado o 

caractere  asterisco * para truncar à direita. 

Caracteres especiais não produzem efeito nas 

pesquisas.
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Visualizando os resultados

Menu tutorial



Finalizar a sessão

Sempre que terminar a sua pesquisa finalize a sessão para que 

outros usuários tenham acesso a base.

Menu tutorial



O que é? Base de dados de patentes americana

Onde? http://www.uspto.gov
Tipos de Pesquisa: rápida, avançada e por número 

Período de abrangência: a partir de 1790 

Atualização: semanal

Conteúdo e bases: 

• Mais de 11 milhões de patentes

e pedidos de patente desde 1796.

Áreas de cobertura:

• Todas

Recursos de Pesquisa: 

• Operadores booleanos

AND,OR e AND NOT

• Caracteres de Truncamento

$ Para um número ilimitado de 

caracteres

Ferramentas e Opções:
• Pesquisas somente em 

inglês

Formatos de saída:

• Imprimir

• Armazenar
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Cobertura da Issued Patents (PatFT): 
Base das patentes americanas concedidas. Apresenta textos completos de 

patentes desde 1976 e imagem completa de patentes do período entre 1790 e 

1975. 

Cobertura da Published Applications (AppFT):
Base de pedidos de patentes. Apresenta texto completo de pedidos de 

patentes a partir de 2001. 

Abrangência das bases

Menu tutorial



Página inicial

Selecione

Patents

Menu tutorial

Selecione 

a opção 

Search 

Patents



Selecionando a base

Base de 

Patentes

Concedidas

Base de 

Pedidos

de Patentes

(depósitos)
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Selecionando a pesquisa

Para pesquisas

com dois termos, 

use Quick Search

Menu tutorial

Para pesquisas 

mais  detalhadas, 

use 

Advanced Search



Pesquisa básica

Insira um termo Selecione um campo.

O mecanismo está

configurado para 

pesquisa em todos 

os campos 

Selecione o período desejado

Selecione o operador

adequado

Insira outro

termo

Menu tutorial

Uma variedade de campos 

para refinar sua pesquisa.



Pesquisa pelo número de patente

Digite o número da patente e

clique Search

Menu tutorial



Pesquisa avançada

Digite a estratégia de 

pesquisa utilizando

operadores booleanos e 

identifique os campos 

conforme os códigos  

da tabela

Siga o exemplo para

elaborar a estratégia

de pesquisa

Tabela dos

códigos dos

campos

Menu tutorial



Lista de resultados

Total de patentes 

encontradas

ATENÇÃO

São mostrados

50 registros 

por página

Exibe os próximos

50 registros

Avança para o número do 

registro digitado 
Clique para

acessar o 

documento
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Organização do documento

Visualiza a imagem

do documento

Resumo e informações bibliográficas

Códigos das Classificações
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Organização do documento

Referências

Reivindicações
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Salvando o documento

Menu tutorial

Visualiza a imagem

do documento

Total de páginas do documento

Salvar página atual. 

Salvar documento 

Na integra. 



O que é? Base de dados do Google

Onde? https://patents.google.com/
Tipos de Pesquisa: básica e avançada 

Atualização: semanal

Conteúdo da base: 
• Estão disponíveis documentos do USPTO,

(desde 1790), WIPO e EPO (desde 1978).

• Conteúdo do Google Scholar.

Áreas de cobertura:
• Todas

Recursos de Pesquisa: 
• Operadores booleanos

• Caracteres de Truncamento ( * )

• Aspas “ “ para pesquisar expressões 

Ferramentas e Opções:

• Interface em inglês

• Possibilidade de filtrar 

resultados por idioma, 

Formatos de saída:
• Imprimir

• Salvar em pdf
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Google Patents 

O Google patents é uma alternativa para acessar as bases do USPTO, WIPO e EPO 

(Espacenet). Permite dois tipos de pesquisa: Search patent ou Advanced patent search.

Dica:
A  principal vantagem 

do Google Patents está 

no fato da busca cobrir

todo o conteúdo do 

documento da patente

e não apenas no título ou

resumo

Dica:
Como outras bases

o Google Patents também

Possui um formulário de 

busca avançada permitindo 

pesquisar campos específicos 

dos  documentos incorporados 

na Base

Menu tutorial

Se você quiser considerar outras 

anterioridades em documentos 

que não sejam de patente

OBS: As telas do Google Patents podem variar de acordo com o navegador.



Ferramentas de pesquisa

Menu tutorial

Dica:
o Google Patents possui um 

formulário de refinamento de 

pesquisa que permite  operar 

com datas, classificações, 

permitindo um maior 

refinamento dos resultados.



Google Advanced Patent Search

Menu tutorial

Dica:
o Google Patents possui um 

Recurso de pesquisa avançada



Google Advanced Patent Search

Menu tutorial

Dica:
o Google Patents possui um 

Recurso de pesquisa avançada

que permite refinar a pesquisa em 

20 campos distintos. 



Exibição do documento no Google Patents

O Google Patents permite 

o download do documento

no formato .pdf

Dica:
É fácil acessar patentes 

citadas bem como patentes

que citam o 

documento consultado.

Dica:
O Google Patents possui 

uma interface amigável

e bem distribuída permitindo 

uma identificação rápida

de tópicos como  desenhos

referências, citações, 

reivindicações entre outros.

Menu tutorial



O que é? Base de dados de patente européia

Onde? http://ep.espacenet.com
Tipos de Pesquisa: rápida, avançada, por classificação

Período de abrangência: a partir de 1836 

Atualização: semanal

Conteúdo e bases: 

• Mais de 90 milhões de patentes

Worldwide

• Patent abstracts of Japan

• EPO - esp@cenet

• WIPO - esp@cenet

Áreas de cobertura:

• Todas

Recursos de Pesquisa: 
• Operadores booleanos

• Caracteres e truncamento

* Para um número ilimitado de caracteres

? Para 0 ou um caractere

# Um caractere exatamente

Ferramentas e Opções:
• Em alguns casos existe a 

opção “traduzir

• Interface em vários idiomas

• Pesquisas somente em

inglês

Formatos de saída:

• Imprimir

• Armazenar
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Cobertura da Worldwide Database: 
Depósitos de patentes de mais de 72 países e regiões. Para verificar a 

cobertura em detalhes consulte 
http://ep.espacenet.com/help?locale=en_EP&method=handleHelpTopic&topic=detailedcoverage

Cobertura da WIPO Database
Depósitos de patentes publicadas pela WIPO nos últimos 24 meses. Nesta 

base não é possível efetuar pesquisas no resumo. 

Cobertura da EP Database
Depósitos de patentes pelo  European Patent Office dos últimos 24 meses. 

Para patentes com mais de 24 meses consulte a Worldwide Database. Nesta 

base não é possível efetuar pesquisas no resumo. 

Abrangência das bases

Menu tutorial
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O modo default da base é

a Smart search.

Página inicial e Smart search

Menu tutorial

Insira aqui os termos para pesquisa

(No máximo 4) podem ser palavras, nomes ou números



Menu tutorial

Insira aqui o termo para pesquisa

Pequisando e resultados

Essa pesquisa retornou apenas um resultado

Inventor Depositante Classificações Data do primeiro depósito



Pesquisa por classificação CPC

Digite palavras ou termos para 

obter  códigos de classificação 

relacionados

Digite o código para 

obter a descrição

Menu tutorial



Pesquisa avançada

Selecione uma das 3 bases para efetuar 

a pesquisa. O mecanismo está

configurado automaticamente para 

Worldwide

Usando Advanced Search, combine 

mecanismos de pesquisa. Por 

exemplo, pesquise  patentes que 

apresentem no título ou resumo, as 

palavras de interesse  em um 

determinado ano ou país

Palavras no título

Palavras no título ou resumo

Número da publicação

Número do depósito

Número da prioridade

Data de publicação

Depositante

Inventor

Classificação Européia

Classificação Internacional

Menu tutorial



Lista de resultados

1) Para otimizar o espaço disponível 

na tela e visualizar um maior

número de resultados, use o recurso

Compact

1

3) Clique para acessar o documento

3

2) Refine search evita a perda

de  termos já inseridos

2

Dica: Serão exibidos no 

máximo 500 resultados por 

pesquisa

Classificação Internacional
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Visualizando o documento

1) Mosaics: Se disponível permite 

visualizar desenhos, esquemas 

e fluxogramas

1

2) Original document: Se disponível 

permite visualizar o documento em

pdf

2

3

3) INPADOC legal status: Permite 

observar se a patente está em vigor 

e em quais países

4) INPADOC patent family: Permite 

observar as patentes relacionadas 

(depósitos em outros Países)

4

5) Citing documents: Permite 

visualizar as patentes citadas

5

Classificação Internacional
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Visualizando a patente

1
1) Print: Imprimir o documento

2

2) Maximise: Visualizar em tela inteira

3

3) Download: Salvar em PDF:

Classificação Internacional
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Minha lista de patentes

1. Clique para armazenar 

na lista pessoal

As patentes armazenadas estarão disponíveis na opção

My patents list

1

Classificação Internacional

Menu tutorial



Exportar resultados

1. Compacte a lista de 

resultados. Você poderá 

ver os 50 primeiros.

Classificação Internacional

Menu tutorial

2. Exporte os resultados 

em uma tabela para 

trabalhar no Excel..

3. Exporte os resultados no 

formato pdf. O documento 

gerado possuí índice e 

comportará até 50 capas..



O que é? Base de dados de patente japonesa

Onde? https://www.j-platpat.inpit.go.jp
Tipos de Pesquisa: básica, por número da patente, depositante,IPC,

palavras-chave, data de publicação e resumo

Período de abrangência: a partir de 1976

Atualização: semanal

Conteúdo da base: 

• Mais de 54 milhões de patentes

Áreas de cobertura:
• Todas

Recursos de Pesquisa: 
• Operadores booleanos (“and” e “or”)

• Wildcard (Caractere coringa) –

(space) (tab) ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : 

> < = ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

Ferramentas e Opções:

• Interface e pesquisa em 

inglês

• Texto completo em japonês

Formatos de saída:

• Imprimir 

• Armazenar pelo 

browser do navegador 

de internet
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Página inicial

Acesso à base

Menu tutorial



Pesquisa por termos

Pesquise por termos 

(depositante, título da patente 

ou palavras-chave do resumo)

Menu tutorial



Pesquisa por data de publicação

Pesquise pela data de publicação 

da patente no formato 

AAAAMMDD

Menu tutorial



Pesquisa por classificação IPC

Pesquise pela International Patent 

Classification - IPC conforme 

seção, classe, subclasse, grupo e 

subgrupo

Menu tutorial



Pesquisa por número da patente

Pesquise pelos números: 

da publicação, da patente, 

ou pelo número de pedido 

de patente negada

Menu tutorial



Pesquisa por número da patente

A pesquisa por número deve seguir o 

formato:

Anterior a 1999 - use 2 dígitos relativos 

ao calendário do imperador Japonês) 

Exemplo: 07-123456

Posterior a 2000 - use 4 dígitos relativos 

ao calendário gregoriano)

Exemplo: 2000-123456

Menu tutorial



Resultado da pesquisa 

Clique para 

visualizar os 

registros 

Menu tutorial



Lista de resultados

O máximo de resultados 

exibidos são 1000 registros, 

sendo 50 em cada página

Menu tutorial



Todos os campos recebem um número. Isso 

facilita a identificação das informações na 

versão japonesa da patente

Exemplo: 51- Classificação Internacional de 

Patentes - CIP

Para obter a patente na 

íntegra no idioma japonês

Resultado da pesquisa - abstracts

Menu tutorial



Visualizando o documento

Na versão integral da patente em 

Japonês, existem outros recursos 

como o zoom, a rotação da página 

etc.

Menu tutorial



Claims (reivindicações) 

dos pedidos de patentes

Desenhos e 

esquemas da 

patente

Visualizando detalhes

Menu tutorial



Introdução

Objetivos

Sobre este tutorial

O que é uma patente?

Classificação Internacional de Patentes - International Patent Classification - IPC

Organização da IPC 

Funcionamento da IPC 

Por que pesquisar em bases de patentes?

Aplicações e estratégias de utilização 

Encontrando e utilizando uma patente na base Derwent Innovation Index

Encontrando e utilizando uma patente na base BRASPAT-INPI

Encontrando e utilizando uma patente na base USPTO

Encontrando e utilizando uma patente na base esp@cenet

Encontrando e utilizando uma patente na base no NCIPI

Outras bases de patentes gratuitas 

Outras fontes de informação reembolsáveis 

Glossário

Informações para novos usuários
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Patentes são uma excelente fonte de informação tecnológica e muito úteis na busca de

especificações técnicas, diagramas e informações sobre produtos de um inventor ou de uma

empresa. Também fornecem dados valiosos sobre invenções de substâncias, produtos,

dispositivos e processos. O documento de uma patente na íntegra contém uma série de

informações desde a contextualização do problema técnico até a solução proposta pelo

inventor, passando pelos direitos exigidos até desenhos e fluxogramas. Sendo assim, a patente

é a fonte mais precisa e objetiva de obter informações sobre uma tecnologia sob o ponto de

vista técnico, legal e até econômico.

Lamentavelmente no Brasil, os pesquisadores e empresários não se habituaram a fazer uso das

patentes como fonte de informação tecnológica, o que é um equívoco, pois cerca de 70% desta

informação só está disponível em documentos de patentes.

Para difundir a utilização destas bases, o SIBI e a Agência USP de Inovação elaboraram este

tutorial para auxiliar na navegação do universo das patentes, onde cerca de 1 milhão são

acrescidas a cada ano.

Este tutorial traz ferramentas que possibilitarão a pesquisa de patentes em diversas bases, por

palavras-chave, inventor, assignee (titular), número etc. Estas informações obtidas, permitirão

uma visão mais clara do campo tecnológico de interesse, auxiliando na busca de nichos,

parceiros e, sobretudo, a empregar melhor o esforço de pesquisa.

Introdução

tutorial sobre bases de patentes Menu tutorial



Este tutorial contém informações sobre como realizar pesquisas por 

patentes nas bases BRASPAT-INPI (brasileira), USPTO (americana), 

Esp@cenet (européia), JPO (japonesa) e o Derwent Innovation Index, 

permitindo:

• Selecionar as bases mais apropriadas para encontrar a informação

desejada.  

• Visualizar as informações disponíveis.

• Utilizar a Classificação Internacional de Patentes - IPC para reconhecer

áreas de interesse. 

Sobre este Tutorial

• Todas as bases de dados apresentadas neste tutorial estão disponíveis

gratuitamente, ou através do Portal Periódicos CAPES.

• Para construção desse tutorial  utilizamos o Internet Explorer.

Objetivos
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O que é uma patente?

Patente é um título de propriedade 
temporária sobre uma invenção
ou modelo de utilidade.

70% da Informação Tecnológica 

só está disponível em documentos de 

patentes

Carta-patente

É outorgado pelo Estado aos

inventores ou autores ou outras

pessoas físicas ou jurídicas

detentoras de direitos sobre a criação

(carta-patente).

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 etc.

Relatório de patente

Em contrapartida, o inventor se obriga

a revelar detalhadamente todo o

conteúdo técnico da matéria protegida

pela patente (relatório).
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International Patent Classification - IPC
O que é: Sistema de indexação de tecnologias

Onde acessar: http://www.inpi.gov.br/xmlviewer/index.htm

Atualização: A cada 2 anos (nível básico) e 3 meses (nível avançado)

Acesse a Classificação 

Internacional
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Organização da IPC

Estrutura da IPC

8 Seções
A necessidades humanas

B  operações de processamento,transporte

C  química e metalurgia

D  têxteis e papel

E  construções físicas

F  engenharia mecânica, Iluminação, aquecimento, armas, explosão

G  física

H  eletricidade

A 7ª Edição da IPC 

totaliza:

21 Subseções

120 Classes

628 Subclasses

69.000 Grupos
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Funcionamento da IPC

Exemplo

•Seção: B - OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO; TRANSPORTE

•Classe: B64 - AERONAVES; AVIAÇÃO; COSMONÁUTICA

•Subclasse: B64C - AEROPLANOS; HELICÓPTEROS

•Grupo: B64C25 - Mecanismo de pouso

•Subgrupo: B64C25/02 . Trens de pouso
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Por que pesquisar em bases de patentes?

Para coletar material para o desenvolvimento de suas pesquisas.

-Como a tecnologia foi alcançada? 

-Como eu poderia fazer isto?

Descobrir os peritos em uma área particular. 

-Quem são os especialistas? 

Para avaliar tecnologias de uma área.

-O que já está disponível?

Para avaliar a probabilidade de um depósito de patente ser concedido;

-Minha invenção é realmente nova?

Preparar-se para as inovações de competidores.

-Meu concorrente tem uma nova linha de produtos?
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Definição de termos 

de pesquisa 

(palavras-chave)

Tratamento (eletrônico)

da informação

reformatação

Selecionar patentes

interessantes

Tratamento (eletrônico)

da informação

análise

Geração de relatórios 

sobre a tecnologia

Continuidade ou 

redefição da P&D.

Recuperar documentos

nas bases gratuitas

Pesquisa no DII

Pesquisa 1: Prospectar tecnologias “Como fazer?”

Pesquisa 2: Prospectar parceiros e concorrentes 
“Quem está fazendo o quê?”

Aplicações e estratégias de utilização
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Glossário

ASSIGNEE

Depositante – proprietário dos direitos patrimoniais da patente.

CLAIMS

Reivindicações – conteúdos técnicos específicos aos quais se refere a reclamação de direito.

EPO - European Patent Office 

Escritório de Patentes Europeu – órgão oficial na Europa responsável pela gestão propriedade intelectual, 

incluindo recebimento de pedidos, análise e concessão de patentes.

ISSUE PATENTS

Patentes concedidas – pedidos de patentes após análise pelo escritório competente tornam-se patentes 

concedidas.

PATENT ASSIGNEE NAME AND CODE

Nome do depositante da patente e código do registro
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Glossário

PCT – Patent Cooperation Treaty

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - foi firmado em 19 de junho de 1970, em Washington,

com a finalidade de desenvolver o sistema de patentes e de transferência de tecnologia. Prevê

basicamente meios de cooperação entre os países industrializados e os países em desenvolvimento. Até

julho de 2000 são 108 países signatários do PCT. O PCT tem como objetivo simplificar, tornando mais

eficaz e econômico, tanto para o usuário como para os órgãos governamentais encarregados na

administração do sistema de patentes, o procedimento a seguir, no caso de uma solicitação para

proteção patentária em vários países.

PUBLIC APPLICATION

Publicação do pedido – significa que o conteúdo do pedido de patente torna-se público podendo ser

acessado por qualquer interessado.

WIPO - World Intellectual Property Organizational

Organização Mundial da Propriedade Intelectual – órgão supracional responsável em conjunto com a

Organização Mundial do Comércio - OMC pelo estabelecimento de parâmetros e políticas comuns na

área de propriedade intelectual no contexto internacional.

tutorial sobre bases de patentes Menu tutorial

http://www.wipo.int/pct/en/index.html


Fale conosco

Este tutorial se caracteriza numa ferramenta pioneira no auxílio aos usuários da

informação tecnológica disponível em bases de patentes. Entretanto, devido ao

fato dos domínios on-line serem constantemente alterados, vale ressaltar a

importância de freqüentes atualizações.

Adicionalmente como uma ferramenta a ser utilizada, é certo que poderá ser

aperfeiçoada com valiosas sugestões dos usuários. Com isso, é de extrema

importância que o conjunto dos usuários, ao acessarem esta ferramenta,

cooperem com possíveis correções e/ou atualizações por meio de contato

eletrônico para os seguintes endereços:

Agência USP de Inovação

inovacao@usp.br

SIBI

dtsibi@sibi.usp.br
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Instituto de Física 

de São Carlos

Bibliotecas USP

Escola de Engenharia 

de São Carlos

Instituto de 

Ciências 

Matemáticas        

e de Computação

Instituto de Química 

de São Carlos

Agência USP Inovação

Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de 

Queiroz”

Desenvolvido por:

Equipe
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