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APRESENTAÇÃO
Este manual visa apresentar bases gratuitas de busca de patente ao
público envolvido em projetos cujos resultados são passíveis de proteção
intelectual através de patentes.
A busca de patentes é de extrema importância em momento anterior
à proposição de um projeto de pesquisa, como também permite obter maior
grau de assertividade em relação ao critério de novidade, um dos requisitos
legais para o patenteamento.
Acreditamos que o desenvolvimento do nosso país passa pela
cultura da inovação e da proteção intelectual dos ativos imateriais. Assim
sendo, este manual busca orientar os pesquisadores no sentido de gerarmos
pesquisas mais exitosas e consequentemente alavancar a competitividade
econômica do país.
Desejamos a todos uma excelente leitura!

1. Patentes

NITTEC/IF Sudeste MG

Patente é um título de propriedade temporário, oficial, concedido pelo
Estado, por força de lei, ao seu titular ou seus sucessores (pessoa física
ou pessoa jurídica), que passam a possuir os direitos exclusivos sobre o
bem, seja ele um produto, um processo de fabricação ou aperfeiçoamento
de produtos e processos já existentes, objetos de sua patente. Terceiros
podem explorar a patente somente com permissão do titular (licença).
Durante a vigência da patente, o titular é recompensado pelos esforços e
gastos despendidos na sua criação (INPI, 2015).
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A proteção patentária é uma forma de incentivar a contínua renovação
tecnológica e estimular o investimento em pesquisa e desenvolvimento de
novas tecnologias e a disponibilização de novos produtos para a sociedade.
1.1. Tipos de patentes
Existem duas modalidades de patentes, quais sejam, a Patente de
Invenção (PI) e o Modelo de Utilidade (MU).

ü regras de jogo;
ü técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano
ou animal; e
ü o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive
o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os
processos biológicos naturais.

A Patente de Invenção (PI) descreve a concepção de um bem ou
processo que representa soluções para um problema técnico específico,
em determinado campo tecnológico, que pode ser fabricado ou utilizado
industrialmente e que não seja equiparável a nada do que existia antes.
Em outras palavras, conforme a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº
9.279/1996), deve atender aos requisitos legais da novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial. A validade da proteção é de 20 anos a partir
da data de depósito.

2. Base de pesquisa de patentes

O Modelo de Utilidade (MU) se refere à nova forma ou disposição
introduzida em objeto de uso prático, suscetível a aplicação industrial,
envolvendo ato inventivo, que resulte em aperfeiçoamento e melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricação. Em outras palavras, conforme
a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), deve atender aos
requisitos legais da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A
validade da proteção é de 15 anos a partir da data de depósito.

Este Manual apresenta o passo-a-passo para buscas nas seguintes
bases de patentes gratuitas: INPI, Google Patents, Espacenet e USPTO.

Atenção! Não se considera Invenção nem Modelo de Utilidade:
ü descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
ü concepções puramente abstratas;
ü esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis,
financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
ü as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou
qualquer criação estética;
ü programas de computador em si (registrável através da
modalidade “Programa de Computador”);
ü apresentação de informações;
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A verificação da existência de pedidos de patentes semelhantes visa
auxiliar o pesquisador quanto à sua proposta de pesquisa, bem como a
estruturação do pedido de patente a ser feito junto ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), principalmente com relação à novidade/
diferenciação demonstrada. É possível fazer essa verificação em base
nacional e internacionais.

2.1. O INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é uma autarquia
federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC).
Tem por finalidade principal, segundo a Lei 9.279/96 (Lei da
Propriedade Industrial), executar, no âmbito nacional, as normas que
regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista a sua função social,
econômica, jurídica e técnica. É também sua atribuição pronunciar-se
quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções,
tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.
No Brasil, o INPI é órgão responsável pelo registro e concessão
de marcas, patentes, desenho industrial, transferência de tecnologia,
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indicação geográfica, programa de computador e Topografia de
Circuito Integrado.

3 - Escolha a base de patente conforme apresentado na figura 2, a seguir:

Passo a passo para realizar buscas no site do INPI:
1 – Acesse http://www.inpi.gov.br/
2 - Clique em “Faça uma busca” no canto direito conforme a figura 1, a
seguir:

Figura 1 - Busca no INPI1
Figura 2 - Base de Patente

4 - A próxima tela mostra a pesquisa básica no INPI:

1

Caso seja indicado que o certificado do site não é confiável, proceda com as inclusões de exceções.
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Figura 4 - Selecionando a Pesquisa Avançada
Figura 3 - Busca Básica

5- No entanto, para uma busca mais adequada, é necessário entrar na aba
de Pesquisa Avançada, conforme as figuras 4 e 5.
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6 - A Pesquisa Avançada apresenta diversas opções de refinamento,
conforme destaques na figura 5.
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Figura 5 - Pesquisa Avançada

Figura 6 - Pesquisa Avançada

7 - Utilizando um ou mais campos para fazer a busca, por exemplo o de
“palavra-chave” serão apresentados os resultados a seguir. Acompanhe
nas figuras 6 e 7.
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Figura 8 - Escolhendo um processo
Figura 7 - Busca por palavra-chave
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8 - Clicando em um determinado processo, a próxima página exibirá todos os
detalhes do mesmo. Nessa mesma página será possível fazer o download
do pedido de patente, conforme figura 8.
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Figura 10 - O Documento da Patente

2.2. O GOOGLE PATENTS 2

Figura 9- Detalhes da Patente

9 - Após fazer download do documento, é possível salvá-lo em PDF ou
imprimir. Alguns pontos importantes são mostrados na primeira página do
documento, conforme mostra a figura 9, abaixo:

O Google Patentes é um motor de busca do Google que indexa as
patentes e pedidos de patentes dos Estados Unidos, Patent and Trademark
Office (USPTO), Instituto Europeu de Patentes (EPO), World Intellectual
Property Organization (WIPO), Deutsches_Patent-und Markenamt (DPMA),
Canadian Intellectual Property Office (CIPO), e da China, State Intellectual
Property Office (SIPO). Estes documentos incluem a coleção inteira de
patentes concedidas e pedidos de patentes publicados a partir de cada
banco de dados (que pertencem ao domínio público). Documentos de
patentes nos EUA remontam a 1790, EPO e WIPO a 1978.

2
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Texto introdutório retirado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Patents
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O serviço foi lançado em 2006 e atualizado em 2012. Em 2013, ele
foi expandido para cobrir a Organização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI), Deutsches_Patent-und_Markenamt (DPMA), Canadian Intellectual
Property Office (CIPO), e a chinesa State Intellectual Property Office (SIPO).
Todas as patentes estrangeiras também foram traduzidas para o inglês e
são pesquisáveis.

3 - Utilizando, por exemplo, a palavra “xadrez” no campo de busca,
encontramos as patentes que aparecem na figura 11:

Em 2015, uma nova versão foi introduzida em patents.google.com
com uma nova interface de usuário, integração do Google Scholar.
Passo a passo para realizar buscas no Google Patents:
1 - Acesse https://patents.google.com/
2 - Você será direcionado para a página de busca, conforme a figura 10.
Utilize o campo de busca acrescentando palavras-chave para encontrar a
patente desejada:

Figura 12 - Escolhendo uma Patente no Google Patents

4 – Ao clicar no link, poderemos ver vários detalhes sobre a patente. O mais
interessante, no entanto, é ter acesso a outros repositórios onde a patente
está hospedada. No canto direito inferior da figura 12 podemos ver os links
externos.

Figura 11 - Google Patents
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Figura 13- Detalhes da Patente no Google Patents

5 - Clicando, por exemplo, no link externo do “PatentScope” (canto inferior
direito da figura 12), será feito um redirecionamento para a página visualizada
na figura 13, que apresenta ainda mais detalhes da patente.

Figura 14 - Patente Grendene

2.3. ESPACENET
O Espacenet é uma base de pesquisas de patentes internacional
e oferece acesso livre a mais de noventa milhões de documentos de
patente existentes no mundo, contendo informações sobre invenções e
desenvolvimentos técnicos desde 1836 até os dias de hoje.
Por meio dessa base de pesquisa de patente também é possível
ter acesso a informações de famílias de patentes, mostrando se alguma
patente similar foi reivindicada em outros países e seu status legal, ajudando
a descobrir se e em quais países a patente está em vigor.
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Passo a passo para realizar buscas no Espacenet:
1 - Acesse http://ep.espacenet.com
2 - Você estará automaticamente no modo de Busca inteligente - “Smart
search’”.

Figura 16- Resultados obtidos com a pesquisa
Figura 15 - Campo de pesquisa

3 - Ao clicar em “search” será exibida a lista de resultados obtidos com
a pesquisa, escolha, então, a patente desejada para acessar suas
informações.
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4 - Para acessar o documento da patente em PDF clique em “Original
document”.
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Figura 17 - Informações sobre a patente
Figura 18 - Documento de patente em PDF

2.4. UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
O United States Patent and Trademark Office (USPTO) é a agência
federal norte-americana que garante as patentes e registros de marcas nos
Estados Unidos.
Passo a passo para realizar buscas no USPTO:
1 - Acesse http://www.uspto.gov

22

23

2 - Para começar sua pesquisa clique em “Advanced Search”.

Figura 19 - Página inicial do United States Patent and trademark Office

3 - Digite a palavra desejada em sua pesquisa no quadro “Query” e em
seguida clique em “Search”, conforme figura 19.
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Figura 20 - Página de pesquisa

4 – Após os resultados serem exibidos, clique na patente desejada para ter
acesso às informações.
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Figura 22 - Informações sobre a patente

Figura 21 - Resultados obtidos com a pesquisa

5 - Para acessar a patente em formato PDF clique em “Images”.
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Figura 23 – Documento de Patente em formato PDF

3. CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES (IPC)
Em 1971 foi criado o sistema de Classificação Internacional de
Patentes (em inglês IPC), a partir do Acordo de Estrasburgo. Neste sistema,
as áreas tecnológicas são divididas em classes que vão da A à H, havendo
também subclasses, grupos principais e grupos, seguindo uma hierarquia.
Dessa forma, todos os pedidos de patentes publicados são
classificados na respectiva área tecnológica à qual pertencem, permitindo
que escritórios de propriedade intelectual, entre outros usuários, recuperem
documentos de patente de forma mais eficaz. O INPI, juntamente com a
OMPI, disponibiliza a Classificação Internacional de Patentes pelo site:
http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/#refresh=page.

Figura 24 - Classificação Internacional de Patentes

Exemplificando: na seção A (Necessidades Humanas) há
várias subseções, como Vestuário (A41), que por sua vez vai se
ramificando(A41A,A41B – camisas; roupas de baixo; roupa branca de
criança; lenços...).

A Classificação possui oito seções e cada uma corresponde a uma
diferente área tecnológica. Para ter acesso à classificação desejada, basta
clicar na Letra da Seção correspondente (INPI, 2015).
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Figura 25 - Subseções da seção A

Figura 26 - Pesquisa avançada do INPI

É possível visualizar a Classificação Internacional de Patentes com
as subseções na base de pesquisa de patente do INPI por meio da Pesquisa
Avançada e inserindo a classificação desejada no campo “Classificação
IPC”.
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