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Prospecção
Tecnológica

• é uma maneira disciplinada de mapear futuros desenvolvimentos científicos e
tecnológicos que poderão influenciar de forma considerável uma indústria, a
economia ou a sociedade como um todo, bem como mostrar o que poderá ter êxito
em temos de inovação tecnológica (TIGRE; KUPFER, 2004)

Estudos de
Prospecção

• têm um lugar determinante na redução de incertezas e nos processos de tomada de decisão
estratégica. É que as transformações tecnológicas, sobretudo as acontecidas nas últimas décadas,
apontam a necessidade de utilizar informações que possam orientar o futuro, informações que os
estudos prospectivos podem fornecer. Coelho et al., (2005) dizem que prospecção pode apontar
oportunidades e necessidades mais importantes para a pesquisa e desenvolvimento (P&D)
(AMPARO et al., 2012).

Enfoque da
Prospecção

• não é descobrir o futuro, mas ajudar a traçar e a analisar as diversas estratégias para
alcançar o futuro desejável. Para isso, num estudo prospectivo, devem-se escolher
as técnicas e métodos que melhor contribuirão para o alcance da meta desejada.
Essa escolha dependerá da área de conhecimento, do custo a ser aplicado, da
abrangência que pretende alcançar (RIBEIRO, 2018).

PATENTES

O que é uma patente?
A Carta Patente pode ser
definida como um
documento que retrata
uma invenção e dá respaldo
legal para que o titular da
patente possa impedir
terceiros de explorar
a sua invenção
(ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA
PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2009)

A proteção de uma invenção por meio
de uma Carta Patente é o resultado de
um processo de pesquisa e
desenvolvimento, muitas vezes longo
e dispendioso. Para ampliar as
possibilidades de sucesso
nessas pesquisas, o acesso a
informações tecnológicas é
fundamental (PARANHOS;
RIBEIRO, 2018).
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O documento de patente

Folha de rosto – contém os
dados cadastrais e é elaborada
pelos Escritórios Oficiais de
proteção de propriedade
industrial
Relatório descritivo –
apresenta o estado da técnica,
detalha a invenção, destacando
as vantagens e os problemas
que ela resolve, e descreve o
processo de execução da
invenção de modo acessível
para um técnico no assunto
Reivindicações – delimitam o
escopo legal de proteção de
uma patente pois definem as
fronteiras dos direitos
protegidos.
Desenhos – quando
necessários, apresentam o
detalhamento visual da
invenção.

Número do documento

Classificação
internacional da invenção
Resumo sobre
a invenção

Título da invenção
Titulares (proprietários)
da invenção
Inventores

A FOLHA DE ROSTO
DE UM DOCUMENTO
DE PATENTE
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A prospecção por meio de patentes possibilita reconhecer
as tecnologias essenciais, os possíveis parceiros, os nichos
de mercado para execução, inovações incrementais,
movimentação de concorrência (CANONGIA, 2004).
Engloba várias informações, um exemplo são os dados
bibliográficos, que revelam o autor do invento, o número
de prioridade do pedido de patente etc. Ademais,
prospecção em bases de dados de patentes permite o acesso
ao resumo do documento e, na maioria das bases, até ao
documento completo.

Importância da prospecção
em dados de patentes

9

Objetivos mais comuns de prospecção
em bases de dados de patentes

Busca de
anterioridade

Busca de
validade

Monitoramento
tecnológico

• É conduzida por um
inventor antes do
depósito de um
pedido de patente

• Normalmente é
conduzida por um
infrator acusado de
litígio

• Equivale à busca do
estado da técnica
que reúne
informação criando
um panorama de
um campo técnico
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Fonte: Manual de redação de patentes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, 2009)

Bases de dados de patentes
A busca em bases de dados de patente pode ser feita gratuitamente, em bases nacionais
(como a do INPI) e em bases internacionais, por qualquer pessoa.
A base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
do Brasil (INPI www.inpi.gov.br), permite pesquisa apenas em
português, tem como opções de pesquisa a básica e a avançada e
não permite o download.
A do Escritório Europeu de Patentes (ESPACENET
https//worldwide.espacenet.com), uma base com grande cobertura
mundial, a atualização é semanalmente (as últimas atualizações
do banco de dados ficam disponível no link
http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/full-textadditions.html), permite o download dos documentos de busca,
possui documentos citados e citantes, e dá acesso a família de
patente.
Obs.: Uma família de patente é um conjunto de pedidos de patente depositados ou de patentes concedidas
em mais de um país para proteger uma mesma invenção desenvolvida por inventores em comum.
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Na LATIPAT (https://lp.espacenet.com), que é uma base do
ESPACENET, com patentes depositadas na Espanha e em países
da América Latina. Permite pesquisas em português e Espanhol

A PATENTSCOPE é uma base de dados da Organização Mundial
da Propriedade Intelectual, cobre patentes de mais de 40 países,
incluindo os maiores depositantes, permite buscas em texto
completo, no idioma original em documentação em vários países
(inclusive Brasil), permite diversas combinações de campo de
busca; fornece análise gráfica dos resultados da busca, e permite
download dos resultados da busca. Vide link:
(https://patentscope.wipo.int/search/pt/advancedsearch.jsf)

Escolha das Bases de Dados de Patentes - vai depender de algumas características, tais
como:

Abrangência

Custo

• Depende da abrangência
que se quer ter, pois a
patente é concedida em
uma nação específica.

• O quanto o pesquisador
pode pagar pelo acesso,
o custo aumenta de
acordo com a
dificuldade da pesquisa.

Recursos
oferecidos
• Algumas bases de dados
permitem download e
apresentam ferramentas
de análises de dados, o
que permite uma
redução de tempo
despendido na busca.
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A análise de documentos de patente
permite:
ter
conhecimento
do mercado,
identificando
as empresas
que
estão
investindo em
P&D
no
segmento de
interesse e se
há mercado
potencial para
a tecnologia

•inferir o grau
de interesse
em
determinado
setor
tecnológico
no
período
analisado por
meio
da
análise
das
datas
de
publicações
dos pedidos
de patentes

•identificar
países onde a
tecnologia
está protegida
(e
consequente
•mente
se
existe
uma
família
de
patentes) e os
países
que
têm proteção
de inventos
semelhantes

reconhecer as
empresas
titulares,
identificando
os prováveis
concorrentes
ou potenciais
parceiros e as
redes
de
parcerias

identificar os
inventores (os
principais
especialistas
de
uma
determinada
área)
do
segmento
tecnológico
em foco

identificar o
depositante
que realizou o
primeiro
depósito de
patente

evitar
infrações ao
direito
de
propriedade
de terceiros

Uma limitação da busca é o período de sigilo, pois por 18 meses os pedidos de proteção de invenções são mantidos em sigilo, 14
exceto se houver solicitação de antecipação de publicação, geralmente decorrente de interesse em comercialização da invenção.

Palavras-chave em título e resumo do documento

Principais
campos de
busca em
bases de
dados de
patentes

•Classificação Internacional da patente (principalmente CIP e CPC, ver próxima
página)
•Países onde foi solicitada a proteção da invenção

Depositantes ou titulares (proprietários da invenção)

Inventores

Número do pedido de proteção

Data de publicação dos pedidos de patentes ou datas de concessão da patente etc.

O status da patente também é uma informação de extrema relevância na análise das tecnologias
15

Classificação Internacional de Patentes (CIP) - Seções do código
 A Classificação Internacional de Patentes, conhecida pela sigla CIP (em inglês IPC – International Patent
Classification), foi estabelecida pelo Acordo de Estrasburgo em 1971 e prevê um sistema hierárquico de
símbolos para a classificação de Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade de acordo com as diferentes
áreas tecnológicas a que pertencem. A IPC é adotada por mais de 100 países e coordenada pela Organização
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

Código da seção

Título

A

Necessidades humanas

B

Execução operações; transportes

C

Química; metalurgia

D

Têxteis; papel

E

Construções fixas

F

Engenharia mecânica; iluminação; aquecimento; armas, motores de explosão

G

Física

H

Eletricidade

Classificação Cooperativa de Patentes (CPC) - Seções do código
 Lançada em janeiro de 2013, a CPC é fruto de cooperação entre os escritórios Europeu de Patentes (EPO) e NorteAmericano de Patentes e Marcas (USPTO). Segundo dados do tutorial do INPI, a estrutura da CPC é análoga à estrutura da
Classificação Internacional de Patentes. Porém, além de apresentar uma nova Seção (Y) e maior quantidade de
subclassificações, ela não é simplesmente um detalhamento da CIP. Esta seção Y está dividida em três classes sendo:
Y02 – compreende tecnologias visando adequação as mudanças climáticas;
Y04 – engloba tecnológias de telecomunicações ou de sistemas de informação;
Y10 – abarca assuntos técnicos.
Código da seção

Título

A

Necessidades humanas

B

Execução operações; transportes

C

Química; metalurgia

D

Têxteis; papel

E

Construções fixas

F

Engenharia mecânica; iluminação; aquecimento; armas, motores de explosão

G

Física

H

Eletricidade
Marca geral dos novos desenvolvimentos tecnológicos; gerenciamento geral das tecnologias

Y
transversais sincronizadas em diversas seções da CIP

Diversos são os campos de buscas demonstrados nas bases de dados de patentes, porém para
obter resultados precisos é necessário direcionar o campo de busca ao objetivo da pesquisa.
Lembrando que, na pesquisa o uso de operadores ( boleanos) e de caracteres (proximidade,
truncamento) contribuem na recuperação de dados, podendo ampliar ou restringir o resultado.
OBJETIVO
Anterioridade ou patenteabilidade

FINALIDADE

CAMPO DE BUSCA

Pesquisar para analisar a novidade de uma
invenção.

Título/Resumo; CPC/CIP e Depositantes.

Averiguar a Liberdade de Operação
Decisões legais

(FTO), reconhecer oportunidades de

Reivindicações e Datas.

licenciamento.
Entender
Pesquisa e desenvolvimento

desenvolver

o

estado
novas

da

técnica,

tecnológias

ou

CPC/CIP e Relatório descritivo.

melhorar as existentes.
Identificar problemas ou tecnologia

Gargalos técnicos

alternativa.

CPC/CIP e Relatório descritivo.

Analisar mercados, fiscalizar e prever

Monitoramento

de

inteligência

as atividades dos concorrentes.

CPC/CIP.

Evitar gastos desnecessários de tempo

Relatório

e dinheiro com pesquisas dispendiosas.

Reivindicações e Depositantes.

Identificar e selecionar endereços de

Título/Resumo,

competitiva

Tomada de decisão financeira

descritivo,

Data,

CPC/CIP,

Passos para busca em bases de dados de patentes

• Fazer a definição e delimitação do objetivo da busca, descrevendo a tecnologia a ser inserida no
mercado e procurando informações básicas sobre essa tecnologia.

• Escolher a base de dados tanto relativa à literatura patentária (INPI, Espacenet, Wipo) como à literatura
não patentária (Web of Science, Scopus, Portal CAPES).

• Fazer a escolha dos campos de buscas relacionados aos objetivos da busca.

• Elaborar uma tabela de escopo com palavras chave, sinônimos, nomes científicos. Deve-se estabelecer
um período para levantamento de dados, lembrando que as mudanças tecnológicas são muito rápidas.

• Realizar o levantamento dos documentos.

• Aperfeiçoar a busca utilizando operadores boleanos, caracteres de truncamento e operadores de
proximidade etc., e a partir dos resultados preliminares, otimizar as palavras-chave e os códigos de
classificação internacional.

OBSERVAÇÕES SOBRE CAMPOS DE BUSCA

A pesquisa em bases de dados de patentes não deve ficar
limitada apenas por palavras-chave e classificação de
patentes, deve ser complementada com outras combinações
para ampliar a qualidade dos resultados obtidos.
O importante é utilizar a estratégia adequada às
necessidades da pesquisa. De acordo com Coelho et al.
(2003), o resultado é mais seguro quando forem aplicadas
diferentes estratégias para prospecção e elas se
complementarem.
Na prospecção são utilizadas combinações de estratégias,
podendo fornecer informações qualitativas e quantitativas.
Assim, também as datas relacionadas ao documento de
patente são muito utilizadas em buscas de dados de
patentes. O estudo das datas pode fornecer informações de
quando as invenções foram desenvolvidas e quanto tempo
foram necessários para aperfeiçoamento e modificação da
tecnologia. Os campos de busca utilizados podem ser a data
de prioridade; a data de depósito; a data de publicação ou a
data de concessão.

Outros campos de busca utilizados são: o nome
do depositante, que é o requerente do pedido de
patente; ou o nome do inventor, que é o
responsável pelo esforço intelectual de criação da
invenção; além da localidade onde ocorreu o
depósito da patente, por exemplo, o que permite
o mapeamento territorial onde há domínio
daquela tecnologia em estudo.

Portanto, na execução da busca, diversas
estratégias podem ser utilizadas, por exemplo,
busca por assunto (palavra-chave, classificação);
por país (país do depositante, país do inventor,
país de depósito, país de prioridade); por ano
(ano de depósito, de publicação, de prioridade, de
concessão ou arquivamento); e ainda por
documentos citados e citantes, ou fazendo a
junção deles.
Porém, cabe lembrar que qualquer busca em
bases de dados de patentes tem a limitação da
fase de sigilo de 18 meses contado da data de
depósito dos documentos, ou seja, qualquer que
seja a base de dados utilizada vai recuperar
apenas os documentos já publicados.

Vantagens e desvantagens da busca utilizando
Classificação Internacional de Patentes e Palavras-Chave

Campos de busca utilizados

Classificação Internacional de Patentes
(CIP)

Vantagens

Desvantagens

Recupera os documentos de
determinado segmento tecnológico.

CIP é atualizada a cada 5 anos, podendo
incluir novas classificações em área de
evolução tecnológica, mas os
documentos de patentes antigos não são
atualizados.
Ocorrem erros na indexação de
documentos.
Existem variações ortográficas, jargões
de patentes o que pode dificultar a
recuperação de documentos pertinentes.

Palavras-Chave em Títulos e/ou
Resumos

Recupera documentos relevantes de
acordo com os termos pesquisados.

Um único termo pode ter uma variedade
de significados e remeter a várias
tecnologias diferentes, o que acarreta
achados sem relevância para objeto
pesquisado.
A maior parte dos bancos de dados usam
palavras-chave indexadas, e nem sempre
é possível confiar na qualidade da

OPERADORES BOLEANOS
Para auxiliar nas pesquisas, a utilização dos operadores lógicos ou boleanos são de grande valia, podendo ser aplicados à
pesquisa em base de dados de patentes e possibilitando combinar ou excluir termos, resultando na ampliação ou restrição da
busca na base de dados. O Quadro abaixo apresenta os operadores boleanos mais usados e sua aplicação, ou não, à base de
dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e à base de dados do Escritório Europeu de Patentes
(ESPACENET).

Operadores Boleanos

Função

Aplicação

INPI

Espacenet

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (ANDNOT)

Sim (NOT)

Interseção de dois conjuntos. Seleciona

AND

documentos que contêm simultaneamente os
dois termos unidos pelo operador AND.
União de dois conjuntos. Traz como resultado

OR

documentos com qualquer um dos dois
termos unidos pelo operador OR.

Exclui resultados indesejados. Exclui do
resultado os documentos com o termo após o
operador ANDNOT or NOT.
ANDNOT or NOT
Obs.: é interessante ser utilizado no campo da
CIP/CPC,

pela

facilidade

classificação indesejada.

de

eliminar

REPRESENTAÇÕES DOS OPERADORES BOLEANOS
AND

ANDNOT/NOT

Diferença entre A
e B - quando o
conjunto
é
formado
pelos
elementos de A
que
não
pertencem a B.

Intersecção
Intersecção
formada
pela
formada pela união
união
de
de
elementos
comuns
de Acomuns
e B.
elementos
de A e B.

OR

XOR

Diferença simétrica
que
significa
conjunto
de
elementos que estão
em um dos conjuntos
e
não
em
sua
interseção.

União
de
dois
conjuntos A e B
estabelecida
por
todos os elementos
que pertencem a A ou
a B ou a ambos.

Utilizada no PatentSocpe

Caracteres de truncamento – também utilizados nas pesquisas em bases de dados de
patentes, para ampliar ou restringir resultados.

Caracter de
Truncamento

Função

Exemplo

Aplicação
INPI

Espacenet

*

Infraestrutur*, recupera
Qualquer número de documentos com o
caracteres substituindo termo
Infraestrutura,
o *.
Infraestruturas,
Infraestruturado etc.

Sim

Sim

?

Infra?estrutura,
Zero ou exatamente um recupera
documento
caractere substituindo a com
o
termo
?.
Infraestrutura ou Infraestrutura.

Não

Sim

#

An#,
recupera
Exatamente
um
documento com o
caractere substituindo o
termo Ano ou Ane ou
#.
Ana.

Não

Sim

OUTROS OPERADORES QUE PODEM SER UTILIZADOS NA PESQUISA

PATENTSCOPE:
Date and number ranges: -> Utilizado para um intervalo específico de datas;

Date and number rangers: [XXX TO YYY] Recupera documentos com data de publicação entre datas, Ex: 03
january 2019 and 05 april 2019;

Search term weighting: ^ Retoma todos os documentos considerados mais relevantes.

OPERADORES DE COMPARAÇÃO:
• .
Pd >= year (greater or equal) Exemplo 1: (pa: peugeot AND ta: park) AND pd >=2000 recupera documentos com
uma data de publicação maior ou igual a 2000;

Pd <= year (smaller or equal) Exemplo 2: (pa: peugeot AND ta: park) AND pd <= 2000 recupera documentos com
data de publicação menor ou igual a 2000.

Exemplo de busca e análise de
dados na base do Espacenet
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Exemplo de busca na base de dados do Espacenet
https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP.

Em busca avançada podemos
escolher entre os diversos
campos de busca como:
Titulo/Resumo; CPC.

O campo de busca
escolhido foi Titulo/
Resumo. Coloca o
nome
a
ser
pesquisado.

Clicar
procurar.

em

Inicialmente,
são
mostrados
25
resultados por página, porém, clicando
em Compactar o resultado é estendido
para 50.
Foram recuperados 4.345
resultados, porém só é
permitido o download dos
500 primeiros.

Para recuperar os 500
resultados, clicamos em
carregar mais resultados
até aparecer End of data.

Recuperado os
500 resultados.

Seleciona tudo e
depois clica em CSV.

Será realizado o download.
Porém, para abrir só no
Excel.

1º Em Dados
2º Obter dados
3º Texto

4º
Clica
download.

em

5º Clica em
results.

34

Clica em Delimitado e em
avançar.

35

1º Retira a marcação de tabulação;
2º Marca outros e no quadrado ao
lado coloca uma vírgula, depois
clica em avançar. Concluir.

36

Dados
recuperados.

37

1º Com o cursor no nome da planilha
(Plan 1), clicar com o botão direito do
mouse seleciona mover ou copiar em
seguida seleciona Criar uma cópia e
depois OK. Será realizada uma cópia.

38

Na planilha original, selecione a coluna
A (title), clique com o botão direito do
mouse e clica em Inserir.
Na nova coluna nomeia Ordem e nas
linhas seguintes faz a numeração 1,2,3
seleciona e arrasta até o final.

39

Seleciona a linha 1 e em Dados
clica em Filtro, para aparecer as
setinhas ao lado de cada célula.

40

41

Com a coluna D selecionada vai
em Exibir e clica em Congelar
Painéis e novamente Congelar
Painéis.

Em uma nova planilha, copie a
coluna A (Ordem) e a coluna K
(Priority Number (s)).

Renomei a coluna B para
Priority number mais antigo e
com esta coluna selecionada
vai em Dados e clica Texto
para Coluna. Aparece uma
nova
janela
clica
em
Delimitado e Avançar.

44

Tira a seleção de
tabulação e marca em
Ponto e vírgula clica
em Avançar depois
Concluir .

45

1º Seleciona a linha 1 em Dados
clica em Filtro;
2º Ao final da coluna B na
setinha seleciona Classificar de
Z a A.

46

Ao final de todas as
colunas deve ser
realizada
a
Classificação de Z a
A.

1º Agora é preciso fazer a
verificação
dos
valores
existentes na coluna B e nas
demais colunas a direita, para
saber qual representa o número
de prioridade mais antigo.

2º Clicando na primeira linha da
coluna B encontramos 20181025 e na
primeira linha da coluna C
encontramos
20040817.
Após
verificar todas as colunas, na mesma
linha, observamos que o mais antigo
e o de 17 de agosto de 2004. Esse
processo deve ser realizado em todas
colunas, linha por linha.
3º Copia o valor mais antigo e cola na
coluna B.

48

Os valores mais antigos são
copiados na coluna B da linha
correspondente, os demais valores,
da mesma linha, são deletados.
Fazendo isso em todas as linhas.
Após esse processo só haverá duas
colunas a (A- ORDEM) e a (BPriority number mais antigo).

49

Utilizando a setinha, fazer a
reclassificação dos dados da coluna A
agora do menor para o maior.
Depois copia a coluna B.
Volta para a planilha 1 e na coluna K
cola as células copiadas do priorith
number mais antigo).

Na coluna K cola as células
copiadas
da
planilha
anterior. Isso para atualizar
com
informações
do
número de prioridade mais
antigo.

Seleciona a coluna B ( da planilha
que foi realizada o número de
prioridade mais antigo) e na aba
Página Inicial clica em Localizar e
depois Substituir e coloca substituir
espaço ( dá um espaço no teclado
neste campo e deixa o outro campo
vazio) clica em Substituir Tudo.

Espaço no teclado e o
outro campo fica vazio.
Depois clica em Substituir
Tudo.
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Foram
realizadas 519
substituições.

Seleciona
a
coluna B e em
Dados clica em
Texto
para
Coluna

55

Clique em Largura Fixa e
depois em Avançar

56

Nas setinhas clique de modo
que marque as duas primeiras
letras e os quatro primeiros
algarismos (ANO). Depois
clique em Avançar

57

Marcação separando
País e o Ano.

58

Depois Concluir.

59

Na coluna C renomear País e a
coluna D Ano. Deleta a coluna E.

60

Clica na setinha da
coluna B (País) e
Seleciona de Z a A.

61

Classificado
de Z a A.

62

Seleciona a coluna C
(Ano), com o botão
direito do mouse clica
em Inserir. Uma nova
coluna aparecerá.

63

Na nova coluna, clica na segunda
linha da nova coluna e em Fórmulas
escolhe Inserir Função.

Clica em Inserir Função.

Selecione uma categoria e marque
Tudo ou Todas.
No campo de Selecione uma
função marca a CONT.SE e clique
OK .
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Função CONT.
Se. Clique OK.

Em Intervalo digita
B$2:B$254.
Em Critérios digita B2.
Depois OK.

Para transformar os números
resultados de uma fórmula em
valores
não
modificáveis,
seleciona a Coluna D e com o
botão direito Inserir.
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Copia e cola como
Valores e deleta a
coluna C.

Seleciona as colunas B e
C em Dados clica
Ferramentas de Dados e
Remover Duplicatas.

OK
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480
valores
duplicados.
Clica em OK.

Copia
as
colunas B e C e
cola em uma
nova planilha.

Na coluna B, clica na
setinha e seleciona do
maior para o menor.

Em Inserir
Gráfico
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Em Inserir escolhe o
gráfico que melhor
represente.

Algumas informações para tratamento de outros dados
Para tratar informações do ANO de Depósito – Na cópia da planilha, resultante da pesquisa, seleciona a coluna Date of
Aplication e depois clica em Dados e Texto para Colunas seleciona Largura Fixa e Avançar- Arrasta o cursor para separar o
Ano – clica em Avançar

Separa o
ano
e
Avançar.

Muda a coluna destino para
a coluna seguinte a que está
sendo
usada.
Neste
exemplo, está na coluna A
então coloca B. Concluir

Ano de Depósito

País de Depósito – seleciona a coluna Application number, depois em Dados – e Texto
para colunas – Seleciona Largura Fixa e Avançar. Move o cursor até separar o País e
Avançar.

Ano de Depósito já
separado
e
agora
Deletamos a coluna C.

Separa
País.

o

Altera o destino para
coluna
seguinte.
Conclui.

Exemplo de pesquisa a partir da
Classificação Cooperativa de
Patentes no Espacenet
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Pesquisa em base de Classificação

Clica em Pesquisa de
Classificação – coloca o
nome e clica em
procurar.

Dicas Importantes
1º Fazer a retirada dos dados duplicados, após recuperar os dados é necessário selecionar todos os dados, copiar e colar em
uma nova aba. Nesse nova aba, seleciona todos os dados incluindo os títulos das colunas. Feito isso, clica em Dados e depois
remover duplicatas, depois na caixa que irá aparecer marca apenas a coluna Application number e OK. O resultado sem
duplicatas, OK.
2º Após retirada das duplicatas, pode ser trabalhada as colunas de interesse para pesquisa copia as colunas desejadas em uma
nova aba e lembrando da utilização das setinhas ao final das colunas para fazer as modificações necessárias como: ordenar
do menor para o maior etc..

3º Utilização dos quadros, que surgem quando clicamos em Dados e Texto para colunas:
•Largura fixa –utilizada para fazer separação de país. Lembrando de colocar depois da separação o Destino dos novos dados,
sempre a coluna vazia.
• Delimitado – aplicado para fazer a separação por ponto e vírgula, exemplo na coluna de inventores, CPC/CIP em Dados e
Texto para coluna, Delimitado – retira a marcação de Tabulação e marca Ponto e Vírgula. Colocar o destino para coluna
vazia.

4º Seleciona as colunas da pesquisa realizada, as colunas de interesse, vai em Inserir gráfico ou Inserir Tabela dinâmica (
seleciona nova planilha e clica OK).
5º Na base de dados do INPI – para remoção de duplicatas em dados e Remover duplicatas e marca apenas em Pedidos e
OK. Para fazer a separação exemplo do CIP em Dados – Texto para coluna Delimitado seleciona Tabulação e Espaço,
Avançar colocar o destino, coluna que está vazia e OK. Para separar o ano de deposito, após selecionar a coluna de Depósito,
Dados e Texto para colunas – Delimitado e marca Tabulação e outros e no quadro ao lado insere a barra (/ ).

Exemplos de uso de operadores
booleanos, operadores de
proximidade e patentes
em algumas bases de dados
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Exemplos da utilização de alguns operadores boleanos:
AND: “café AND leite”/ “coffee AND milk”
Na página do INPI, em Busca Avançada, coloca no
Título “café AND milk”, depois em número de
processo por página coloca 100, para ampliar a
pesquisa. Clica em pesquisar.

Figura 2. Busca de patentes avançada, realizada no INPI.

Na página de Espacenet, em Busca Avançada, coloque em
Título “coffee and milk” e depois clica em procurar.

Figura 3. Busca de patentes avançada, realizada no Espacenet.

OR: “café OR leite”/ “coffee OR milk”

Figura 4. Busca de patentes avançada, realizada no INPI

.

Figura 5. Busca de patentes avançada, realizada no Espacenet.

NOT/ANDNOT: “café ANDNOT leite”/ “coffee NOT milk”

Figura 6. Busca de patentes avançada, realizada no INPI.

Figura 7. Busca de patentes avançada, realizada no Espacenet.

Coffee XOR milk
Na base de dados do Patentscope, em Busca Avançada,
coloca no Título” coffee XOR milk”. Clica em Pesquisar.

Figura 8. Busca de patentes, realizada no Patentscope

No PatentScope, pode-se pesquisar termos em qualquer ordem e com uma distância determinada.
Exemplo: PT_TI:(som near5 carro) – serão pesquisados documentos que tenham a palavra
“carro” em uma distância de até 5 palavras de “som”.

Figura 9. Busca de patentes, realizada no Patentscope.

Uma pesquisa realizada com o operador AND, que recupera documentos com os termos em
qualquer ordem e sem distância determinada, ou seja, a pesquisa vai aparecer na página 1 e na
página 2 ou 4.

Pág 1

Pág 2

Figura 10. Busca de patentes, realizada no Patentscope.

Pode-se usar também os parênteses nas buscas em algumas bases (não são utilizados no
INPI)

(coffee AND milk) OR vitamin

Figura 11. Busca de patentes avançada, realizada no Espacenet.

Representação do uso de parênteses

Os resultados obtidos são: Café com leite ou vitamina

(coffee and milk) or vitamin

OR

Como resultado temos: Café com leite ou café com
vitamina

Coffee AND (milk or vitamin)

OR

Informações sobre validade de
patente no Espacenet
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Para compreender
acerca de análise
de validade de
patente
é
fundamental
compreender
melhor o que são
as reivindicações
em um documento
de patente.

Detalhada com maior quantidade de informações;
A pesquisa inclui literatura sobre patentes e literatura não
patentária (publicações, apresentação em congresso, etc.).

•Pesquisa sobre Validade de Patente –

A análise de infração contribui para verificação se o
produto a ser inserido no mercado viola ou não direitos de
propriedade industrial de terceiros.

Segundo Invntree (2018), para analisar uma violação de patentes primeiramente é necessário fazer uma interpretação das
reivindicações das patentes verificando o significado e o escopo de cada uma. Depois compara as reivindicações, buscando
algum indício que possa infringir a patente.
É necessário elaborar uma tabela de escopo, o
exemplo já foi demonstrado, com nome científico do
produto a ser pesquisado, sinônimos, encontrados em
dicionários

específicos,

no

site

<http://www.sciname.info/default.asp>.
Quanto melhor for a construção do escopo mais

profícuo será o resultado.
Na base de dados escolhida, após a pesquisa
clica em um dos resultados encontrados e
aparecerá as características do produto
pesquisado. Foi selecionado e no lado esquerdo
tem,
dentre
outras
características,
as
Reivindicações.
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As reivindicações são analisadas para
mostrar se o produto ou processo infringe
direitos do titular da patente. Segundo
Puttaiah et al., (2018), uma alegação de
infração a um produto é considerada
infringida se todos os elementos da
reivindicação existirem em seu produto.

Em pesquisas sobre validade de
patente, à proporção que as patentes
relevantes forem selecionadas, pode-se
iniciar a recuperação dessas patentes e
verificar suas características formais
como:
título,
nome(s)
do(s)
inventor(es), número do depósito,
requerente ou titular, data de depósito,
resumo e as reivindicações de patentes.

Do mesmo modo, uma reivindicação acerca
de etapas de processos é classificada
infringida se todas as etapas do processo
estiverem no processo da patente em
análise.
Porém, se pelo menos um elemento da
reclamação não estiver presente, o produto
não infringe os direitos de patentes do outro
titular.
Um exemplo é o detentor de uma patente
com características A, B, C e D e aparecer
um
concorrente
com
as
mesmas
características A, B, C e D, nesse caso
existe uma infração literal.

Informações sobre liberdade de
operação (FTO)
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Pesquisa sobre liberdade de operação - FTO

Como os direitos de patentes são territoriais, ou seja, a
patente é um direito concedido pelos Estados-nação ao
Vale lembrar que a patente dá ao seu titular o direito de

requerente, a pesquisa de FTO é específica para cada

impedir terceiros de explorar sua invenção, mas não garante

território-nação. Assim, um estudo sobre liberdade de

ao titular o direito de produção do seu invento se, para a

operação utiliza fontes de dados de países relevantes onde se

produção deste, forem necessários produtos ou processos

tem interesse em atuar, incluindo patentes não expiradas que

protegidos por outras patentes.

são potencialmente similares ao produto ou serviço a ser

Por isso, antes de produzir ou ofertar uma tecnologia, é

ofertado.

necessária uma pesquisa sobre liberdade de operação (em

A pesquisa deve abranger as patentes concedidas e os

inglês, Freedom to Operate, FTO), mas a FTO não garante

pedidos de patentes (ainda não concedidos). Quando o

liberdade absoluta, porém traz subsídios fundamentados em

resultado da busca considerar que não existe registro de

uma pesquisa criteriosa, tendo uma avaliação de que é

documentos relevantes e válidos pertinentes à tecnologia de

possível prosseguir legalmente com a pesquisa em uma

interesse, o cenário será favorável para exploração. Mas,

determinada jurisdição ou não.

quando houver tais registros, deduz-se que ao utilizar a
tecnologia sem permissão do titular o infrator estará sujeito a
responder processo judicial.

Códigos

Significados

A1
A2

Publicação do pedido de patente
Publicação do pedido sem o relatório de busca

A3

Publicação do pedido com relatório de busca

B1

Publicação da patente concedida

B2

Republicação da patente, por não está legível

Pedido de Patente (A1)

Patente Concedida (B1)

Quando um parecer de FTO indicar a necessidade de obtenção da liberdade de operação
para produzir determinada tecnologia, as estratégias mais utilizadas, segundo Burrone
(2005), são:

Licenciamento da patente – a licença por meio de uma
permissão por escrito, juridicamente embasada, do titular da
patente para que possa ser usada a tecnologia patenteada
para ações específicas, em mercados específicos e por um
determinado período de tempo.

Licenciamento cruzado – ocorre quando dois titulares
permutam licenças para utilização de patentes de
propriedade da outra parte. O licenciamento cruzado
requer que um titular tenha um portfólio de patentes
protegido e com valor para possíveis parceiros de
licenciamento.

Criação de uma nova invenção – realizar alterações no
produto ou no processo protegido com a finalidade de evitar
a violação da patente de propriedade de terceiros.

Pools de patentes – trata-se de um consórcio de duas ou
mais empresas que cruzam licenças de patentes
relacionadas a uma mesma tecnologia. É um recurso
utilizado por duas ou mais empresas que desenvolvem
uma mesma tecnologia e colocam nas suas patentes um
pool para determinar um fator de compensação para
direitos de patentes.

CONSELHOS JURÍDICOS (dados por um advogado de patentes):

Liberdade de Operar (FTO) e Opiniões de não-infração
OPINIÃO DE FTO
 Requer uma pesquisa ampla das patentes relevantes, as que contêm informações necessárias para a pesquisa realizada.
A análise de infração deve ser feita em cada reivindicação de patentes identificadas como relevantes;
 Geralmente é realizada no início do desenvolvimento de uma tecnologia, devendo ser realizada também durante o
desenvolvimento tecnológico;

 Tais pareceres são utilizados como ferramentas estratégicas para negociação pelas empresas.

OPINIÃO DE NÃO–INFRAÇÃO



É direcionada a uma ou mais patentes relevantes, que são informadas ao demandante da opinião;



É aconselhável solicitar tais opiniões quando se pretende introduzir um novo produto semelhante a um já patenteado;



O primeiro passo da opinião é interpretar as reivindicações das patentes relevantes e o país de registro. Em seguida
deve-se comparar as reivindicações, nesse caso pode a infração ocorrer de forma literal ou sob a doutrina dos
equivalentes.

Após selecionar as patentes relevantes, abrimos uma de cada vez e faz a comparação das reivindicações, pois
nela encontramos o que está sendo protegido.

ETAPAS A SEREM SEGUIDAS PARA RELATÓRIO DE FTO

1.

COMPREENSÃO DA TECNOLOGIA DO CLIENTE;

2.

VERIFICAÇÃO POR MEIO DE BUSCA DE APURAMENTO;

Utilizam-se bancos de dados eletrônicos tais como:
INPI - www.inpi.gov.br;
ESPACENET - https://worldwide.espacenet.com;
WIPO - https://www.wipo.int;
USPTO - https://www.uspto.gov.

3.

ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PESQUISA DE PATENTES:

 Selecionar banco de dados propícios para realização da pesquisa;
 Definir palavras-chave precisas e códigos de classificação para recuperação de patentes relevantes, e outros campos
que possam ser relevantes.

4.

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DA OPINIÃO DE NÃO-INFRAÇÃO OU FTO.

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE LIBERDADE DE OPERAR FTO

1º - Realização de uma apuração focada na tecnologia a ser pesquisada, com uma análise apurada nos seus componentes
essenciais, que vão nortear o escopo de busca de documentos relevantes;

2º - Para a pesquisa, deve-se elaborar uma estratégia de busca de patentes e fazer um estudo na validade das patentes
relevantes, pois lá tem informação de como encontra-se a patente, se foi concedida, arquivada ou expirada;

3º - Quando recuperadas as patentes relevantes, deve-se averiguar as características como título, data de depósito, país de
depósito, resumo, bem como as reivindicações. Nesse momento, faz-se necessário um estudo criterioso nas reivindicações,
conforme explicado.

4º - Recomenda-se fazer uma busca por citações, das patentes relevantes, permitindo a recuperação de documentos que
podem integrar o histórico de evolução da tecnologia;

Busca por Citações

Documentos citados antes do documento em análise.

Documentos citantes os citados depois do documento em
análise.

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE LIBERDADE DE OPERAR FTO

5º - Elaboração do relatório de liberdade de operar:
•

Objetivo da análise FTO;

•

Apresentação de informações gerais e específicas da tecnologia de interesse;

•

Demonstrativo do escopo da pesquisa e das palavras-chave utilizadas;

•

Escolha do(s) banco(s) de dados;

•

Realização da pesquisa da busca de infração;

•

Seleção dos documentos de patentes relevantes;

•

Inclusão dos documentos de patentes equivalentes (no “ INPADOC patente Family”)
foram selecionados ;

•

Anexação das ocorrências dos processos das patentes equivalentes (“ INPADOC Legal Status”);

•

Avaliação da possibilidade de infração do documento de patente à luz das informações encontradas;

•

Conclusão do relatório FTO.

aos documentos relevantes que

6º - Após resultado da análise do FTO, é aconselhável ouvir a opinião de um advogado de patentes sobre a FTO;

7º - Com a identificação do possível obstáculo para comercialização do produto, deve-se estudar possibilidade de possíveis
parcerias ou até mesmo a modificação do produto.

Considerações finais
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Foram apresentados os principais campos de busca em bases de dados de patentes
relacionados aos objetivos da busca, e apresentados diversos recursos que podem ser usados

nessas buscas, tais como o uso de operadores boleanos, caracteres de truncamento e
operadores de comparação, contribuindo para construção da pesquisa sobre de Validade de

Patente e Liberdade de Operação (FTO) , que são fundamentais para redução de gastos
desnecessários.
Espera-se que este guia de “Estratégias de buscas de dados em bases de patentes
de acordo com o objetivo da busca” possa auxiliar os profissionais dos NITs interno e

externo, principalmente por não ter, até o presente momento, bibliografias disponíveis com
informações, de fácil entendimento, acerca do tema estudado.
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Alguns termos-chave
Busca de anterioridade – verifica o estado da técnica de um produto ou processo por meio de pesquisas em bases de
dados de patentes ou através de literatura não patentária.
Citação – ajuda identificar documentos que podem ter um grande impacto no desenvolvimento de uma tecnologia.
Citados – são os documentos anteriores ao documento em análise.
Citantes - documentos posteriores ao documento em análise.

Data de prioridade - é a primeira data de pedido de depósito.
Inventor – a pessoa responsável pelo empenho intelectual relacionado com a invenção.
Monitoramento Tecnológico – pesquisa realizada para análise de dados de interesse estratégico.
Reivindicação – estabelece o que a patente está protegendo, devendo ser clara e concisa.
Relatório descritivo – inclui os detalhes que possibilitem um técnico da área fazer a reprodução do produto ou
indicar uma melhor forma de execução.
Requerente/Depositante - pode ser o autor da invenção ou do modelo de utilidade ou um terceiro qualificado.
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