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INPI

(Dicod)
FORTEC

Promover o uso estratégico do 
Sistema de PI

Consolidação da cultura da 
inovação como estratégia de 
desenvolvimento científico e 

tecnológico brasileiro. 

Geração de produtos estratégicos de informação tecnológica de 
patentes para subsídio a políticas públicas e de P,D&I

Maior capilaridade na disseminação do uso estratégico da informação 
tecnológica de patentes para instituições de C&T e empresas



Área de Atuação do INPI

Propriedade 
Intelectual

Propriedade 
Industrial

Direito
Autoral

Proteção 
Sui Generis

Patentes

Informação Tecnológica

Marcas

Desenho Industrial

Indicação Geográfica

Averbação de Contratos e Franquias

Direito Autoral

Direitos Conexos

Registro de Software

Cultivar

Topografia de Circuito Integrado

Conhecimento Tradicional

Folclore



Propriedade intelectual e inovação

Patente

A contrapartida à proteção 
da invenção é a divulgação 
da informação tecnológica 

em até 18 meses após o 
depósito do pedido de 

patente

Informação tecnológicaMonopólio temporário

O titular tem o direito 
temporário de excluir 
terceiros de usar sua 

invenção

Benefícios privados Benefícios públicos



Fomento ao Uso Estratégico da Informação Tecnológica de 

Patentes

Agenda
Prioritária

 Objetivo 

AÇÃO

Gerar produtos de 
maior capilaridade 

com base na 
informação 

tecnológica contida 
em documentos de 

patente

PÚBLICO-ALVO

Associações de 
empresas de base 

tecnológica, 
instituições do 

Sistema S, órgãos de 
fomento e 

instituições de C&T

OBJETIVO

Subsidiar:

• Disseminação do uso 

da PI

• Formulação de 

políticas públicas;

• Elaboração de novos 

marcos regulatórios;

• Avaliação setorial 

dos resultados da 

política industrial;

• Melhor alocação de 

recursos para fomento a 

P&D e inovação 

tecnológica.



Uso da informação tecnológica baseada em patentes

Mapeia os agentes 
desenvolvedores 

tecnologias, 
favorecendo a 
formação de 
parcerias e o 

monitoramento da 
concorrência

IDENTIFICAÇÃO DE 
ATORES

TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS

Observa as 
diferentes rotas 
tecnológicas no 

mundo, permitindo 
verificar soluções 

alternativas

LIBERDADE DE 
OPERAÇÃO

Verifica se a 
tecnologia está 
disponível no 

Brasil, evitando 
litígios e 

mostrando 
oportunidades de 
tecnologias livres



Estudo feito na 

Alemanha concluiu 

que os custos de 

P&D poderiam ser 

reduzidos em 30%, 

no caso a 

informação técnica 

disponível fosse 

utilizada. (Austrian Patent

Office, 2007)

Em 2012, foram 

depositados mais 

de 2 milhões de 

documentos de 

patente no mundo. 

9,2% maior que 

em 2011 (OMPI, 2012)

Segundo estimativa da 

Organização Britânica de 

Patentes, 20 bilhões de 

libras por ano são 

desperdiçadas na 

Comunidade Europeia 

devido a invenções 

duplicadas. (UK Intellectual

Property Office, 2007)

Segundo a 

Organização 

Mundial da 

Propriedade 

Intelectual (OMPI), 

mais de 2/3 da inf. 

tecnológica 

disponível no 

mundo estão 

contidas em  

documentos de 

patente.
(Marmor, 1979; Thomson, 

2007)

Importância da informação tecnológica



Produtos de Informação Tecnológica de Patentes

e-Buscas

Radar tecnológico

Estudos setoriais (Observatório Tecnológico)

Capacitação



Radar Tecnológico

Novo produto de Informação Tecnológica do INPI  Relatório estatístico setorial 

(infográfico), com base em informação tecnológica de documentos de patente.

Foco  todos os possíveis envolvendo o uso estratégico da informação tecnológica

- identificação de parcerias e monitoramento da concorrência 

- tendências tecnológicas

- polos (país/região) de desenvolvimento tecnológico

- liberdade de operação nos mercados nacional e internacional

Público-alvo  associações de empresas de base tecnológica, instituições do sistema S, 

instituições de C&T e órgãos de fomento

Vantagens para o público-alvo 

- tomada de decisão;

- identificação de parceiros (desenvolvimento tecnológico conjunto);

- monitoramento de concorrentes;

- negociações de tecnologia (aquisição ou licenciamento de tecnologia);

- identificação de tecnologias livres para exploração em território nacional





1) Controle da Poluição

2) Tratamento de Resíduos

3) Reuso de Resíduos

4) Descarte de Resíduos

5) Consumo de Resíduos por 
combustão

Desafios
Plataforma 

ITEC

Classificação de patentes da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

ITEC: Nanotecnologia e Fomento da 
Economia Verde

Escolha do Tema: Nanotecnologia na Gestão de Resíduos 



Elaboração do Radar

882 documentos: 
nanotecnologia + 

gestão de resíduos

Vantage Point

40.000 documentos de 
nanotecnologia (INPI)

Polos de 
Desenvolvimento 

Tecnológico

Atores
(parcerias / 

transferência de 
tecnologia)

Tendências 
Tecnológicas

Liberdade de 
Operação no 

Brasil

63 depósitos no 
Brasil

8 
de brasileiros



Distribuição das invenções por tema

(foco em reuso /reciclagem)

 A maior parte das tecnologias é sobre Controle de poluição.

 Há mais documentos depositados sobre o Reuso de resíduos metálicos, e 
menos sobre a Reciclagem de fibras e celulose.



Principais Depositantes

 Os principais depositantes de patente de nanotecnologias na gestão de 
resíduos são países asiáticos.



Polos de Desenvolvimento Tecnológico

 A maior parte das tecnologias é desenvolvida em países do hemisfério norte, 
em especial, da Ásia e da América do Norte.



Liberdade de Operação no Brasil

 Até o momento, nenhuma das tecnologias está protegida no Brasil; algumas (58) 
estão sobre análise no INPI. 

 Grande oportunidade de exploração no País, pois muitas tecnologias estão 
livres (87%).



Interesse de Depositantes de Patente Estrangeiros pelo 

Mercado Brasileiro

 63 documentos de patente de nanotecnologia na gestão de resíduos depositados por 

estrangeiros no Brasil.

 Maioria dos depositantes é norte-americana (28/63 documentos). 

 No conjunto Outros, cada depositante é de um país diferente.



Outros Radares Tecnológicos do INPI: 

Produtos químicos para couros



Produtos químicos para couros 

(versão estendida)



Tecnologias para doenças hipertensivas



Tecnologias para doenças hipertensivas 

(versão estendida)



Biotecnologia de brasileiros em saúde



Biotecnologia de brasileiros (não saúde)



Máquinas Agrícolas – Trabalho do solo



Máquinas Agrícolas - Semeadura



Máquinas Agrícolas – Colheita



Radar Tecnológico



Estudos setoriais

Radar tecnológico

Portal do INPI



Portal do INPI



Produtos de Informação Tecnológica

e-Buscas

Radar tecnológico

Estudos setoriais

Capacitação



Videoaula de 
sensibilização

Nova ferramenta de 
buscas de patentes
nacionais  na página 

do INPI
e-buscas

Tutoriais avançados
de buscas de patente

Tutoriais básicos de 
buscas de patente

Videoaulas de buscas 
de patente

v



Acesso ao Guia Prático de Buscas de Patente



Busca de patentes de 
mais de 90 países

Busca de patentes     
depositadas no Brasil 

(INPI)
documentos nacionais

Busca de patentes 
latinoamericanas + 

Espanha
documentos em espanhol e 

português

Tutoriais Básicos de Buscas de Patente

Mais de 50.000 downloads desde a publicação (junho/2014)



Busca de patentes por 
palavra-chave e 

classificação

Busca por Depositantes 
(nome e CNPJ) de 

patentes no Brasil e 
exterior

Busca por Inventores com 
patentes no Brasil

Tutoriais Avançados de Buscas de Patente

Em breve:

 Busca de patente de compostos químicos;

 Busca de tecnologias do estado da técnica, por setor 



Tipo Características Objetivo Custo

Busca feita pelo 

próprio 

interessado

• Banco de patentes 

do INPI

• Bases gratuitas 

internacionais

A ser definido pelo usuário

R$ 25,00 

(até 5 dias 

úteis 

subsequentes)

Busca feita pelo 

CEDIN 

(pesquisadores)

• Bases gratuitas e 

comerciais

• Geração de 

relatório com os 

documentos 

encontrados

• Estado da técnica 

(novidade, apoio a 

atividade de P&D, 

subsídio ao exame 

técnico/ recurso

•Família de patente

•Estatística de 

documentos brasileiros

R$ 60,00 
(orçamento) 

+
R$ 50,00 h/h

Mais informações: http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/busca_de_patentes

Buscas de patente no INPI



Tipo Características Objetivo Custo

Busca feita pelo 

bibliotecário do 

INPI

• Literatura técnica, 

especialmente nas 

áreas de PI, Inovação e 

Tecnologia em geral. 

• Busca no acervo da 

biblioteca do INPI e 

bases eletrônicas 

bibliográficas.

A ser definido pelo usuário

R$ 150,00 
(orçamento) 

+
R$ 150,00 h/h

Mais informações: http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/biblioteca_informacao_tecnologica

Busca de literatura não patenteada



Vantagens do uso estratégico da informação de patentes 

 Mapear a evolução de tecnologias ao longo do tempo;

 Identificar potenciais rotas para aperfeiçoamentos em produtos e processos 

existentes;

 Identificar tecnologias emergentes;

 Identificar os principais atores em um determinado mercado e também os 

novos entrantes (parceria para desenvolvimento tecnológico conjunto ou 

compra/licenciamento de tecnologia);



Vantagens do uso estratégico da informação de patentes 

 Monitorar concorrentes;

Identificar mudanças na estratégia de P&D de instituições;

 Identificar os países nos quais determinada tecnologia está protegida 

(liberdade de operação);

 Rastrear competências e polos (países/regiões) de desenvolvimento 

tecnológico;

 entre outros.
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