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INTRODUÇÃO À INFORMAÇÃO 
TECNOLÓGICA 



Os primórdios  
da informação tecnológica 

776 aC até 393 aC: “nutricionistas do desporto” 
gregos: uso de carnes para aprimorar a aptidão 
global 

 
Total desconhecimento das causas 
 
 
 



Os primórdios  
da informação tecnológica 

 
400 aC: Empédocles e os 4 humores corporais 
 
 
 
 
 



Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim - procurava a cura das doenças na 
aplicação de substâncias químicas. Em um de 
seus livros, ele reservou várias seções para 
explicar o uso de talismãs astrológicos na cura 
de doenças. 

 
 
 

Tratado Médico-Químico de Paracelso, 
publicado em Frankfurt, 1605. 
 



Século XV: A prensa de Gutemberg 
 
A era da informação 
 
O sobrenatural não mais influenciando as discussões dos 

fenômenos 
 
A gradual transição do dogma para a experimentação – o 

método científico 
 



A evolução da informação 
tecnológica 

Quantidade 
 
Qualidade 
 
Acessibilidade 



A evolução da tecnologia 

                            

                   



                            

                   

A evolução da tecnologia 



                            

                   

A evolução da tecnologia 



                            

                   

A evolução da tecnologia 



Agregação de Valor em Produtos 

FONTES: - Associação dos Exportadores Brasileiros – AEB - 2001   - MDIC-SECEX - 2001 

Setores US$ / Kg 

• Mineração 0,01 

• Agrícola 0,30 

• Automotivo 10,00 

• Eletrônico (áudio e vídeo) 100,00 

• Defesa (foguetes) 200,00 

• Aeronáutico comercial 1.000,00 

• Defesa (mísseis) e 

   Telefonia celular 

2.000,00 

• Aeronáutico militar 2.000,00 a 8.000,00 

• Espacial (satélites) 50.000,00 



“Informação Tecnológica é todo tipo de 
conhecimento sobre tecnologias de fabricação, 
de projeto 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.    
 

Informação Tecnológica 
O que é? 



 
Onde e Como Encontrar 
Informação Tecnológica? 



 
 Fontes Informais: Obtidas em congressos, feiras 

e exposições, entrevistas em rádio, televisão etc.; 
 
 Fontes Formais: Obtidas em livros, normas 

técnicas, teses, notícias em jornais e revistas, 
meio eletrônico (bases de dados nacionais ou 
internacionais, informações da internet: 
bibliotecas virtuais, artigos), patentes etc. 

 
Kahaner (1997, p. 53-91) 

   

Fontes de Informação Tecnológica 



Patentes 
Art. 42 LPI 

 

Diploma legal que confere ao seu titular o direito 
de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à 
venda, vender ou importar com estes 
propósitos: 

 
I – produto objeto de patente 
 
II – processo ou produto obtido diretamente por 

processo patenteado  



Título de propriedade temporário outorgado pelo 
Estado ao inventor ou pessoa legitimada. 
 

 A patente permite que terceiros sejam  
   excluídos de atos relativos à matéria  
   protegida. 

 
 

Patente: O que é? 



Patentes - Prazos de vigência  
Art. 40 - LPI  

• Patente de Invenção (PI): 20 anos a partir 
da data de depósito; pelo menos 10 anos 
de vigência após a concessão 
 

• Patente de Modelo de Utilidade (MU): 15 
anos; pelo menos 8 anos de vigência após 
a concessão 

 



Contrafação 

Transferência 
de titularidade 

Licenciamento 

Anuidades 

Carta-Patente 

Venda de 
produtos 

Propriedade Intelectual 
X 

Propriedade Imobiliária 

Invasão 

 

 

 

Venda 

Aluguel 

Impostos e taxas 
 Escritura 
Exploração da propriedade 
 



 
 

 Direitos Garantidos: 
- Exclusividade de Exploração; 
- Venda, Cessão ou Aluguel; 
- Suporte para Ações Judiciais. 

 
 Obrigações do Titular: 

- Exploração do objeto patenteado; 
- Atender às necessidades de mercado. 



O que é patenteável? 

 Suficiência Descritiva 

A invenção que atenda aos requisitos de: 

  Novidade 

  Atividade Inventiva  

 Aplicação Industrial 



POR QUE UM 
 

 DOCUMENTO DE PATENTE  
 

PODE SER UMA 
 IMPORTANTE  

 
FONTE DE INFORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA? 



Porque  o pedido de patente, por lei,  
deve possuir suficiência descritiva! 

Art. 24 (Lei 9.279/96 – LPI) - 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.  

 
 

 

 



Patente ou Segredo Industrial? 
Tipos de proteção: 

• Patentes – proteção da exploração comercial 
- proteção legal contra a exploração comercial por terceiros 

- proteção temporária; disponibilização integral da tecnologia após o 
prazo de vigência para exploração 

- Revelação da tecnologia = Informação Tecnológica 

 

• Segredo Industrial – proteção da informação 
- duração indefinida 

- a exploração da tecnologia por terceiros que tomarem 
conhecimento da mesma por meios lícitos (pesquisa) é livre 



Informação Tecnológica como Contrapartida do 
Detentor da Patente para a Sociedade 

Interesse do Inventor: 

• Garantia de retorno do investimento em P&D – 
manutenção de vantagem competitiva  

Interesse da Sociedade: 

• Disponibilização de novas tecnologias no mercado 
(produtos e processos) – resulta na movimentação da 
economia 

• Disponibilização formal da informação sobre a obtenção 
das novas tecnologias – garantia do fluxo da informação e 
continuidade do processo de desenvolvimento 



O conceito de um sistema de exclusividade é bastante 
antigo. 

Ateneu, escrevendo no século III DC, menciona que 

em 500 AC., na cidade grega de Síbaris (localizada 

no que hoje é o sul da Itália), havia concursos 

culinários anuais. Ao vencedor era dado o direito 

exclusivo para preparar seu prato durante um ano. 





 “Se um trabalhador levar para outro país 
qualquer arte ou ofício em detrimento da 
República, receberá ordem de regressar; se 
desobedecer, seus parentes mais próximos 
serão presos, a fim de que a solidariedade 
familiar o convença a regressar; se persistir na 
desobediência serão tomadas medidas secretas 
para matá-lo, onde quer que esteja” 
 

                                              (Renard, 1918 apud Huberman, 1983) 
 

LEI VENEZIANA - 1454 







As chamadas "patentes venezianas" de 1474, concedidas 
inicialmente aos fabricantes de vidros e espelhos da 
ilha de Murano, nos arredores de Veneza, 
estabelecendo entre seus princípios básicos que o 
inventor deveria descrever de forma completa sua 
invenção e o segredo ficava, portanto, proibido. 

 
 



Contexto Histórico (séc. XVIII) 
Brasil  1785 

 Proibição do tráfico de 
idéias, dos “maléficos 
princípios franceses” 
(liberdade, igualdade, 
fraternidade) 

  Proibição da construção 
de manufaturas no Brasil, 
exceto da de algodão cru, 
para vestimenta de 
escravos 

EUA 1787 

 Foi introduzida no texto da  
Constituição a proteção aos 
inventores, através de 
patentes e copyrights. 

 

 Em 1790 foi concedida a 
primeira patente norte 
americana. 
 



Alvará do Príncipe   
Regente D. João VI (1809) 

Marco da Propriedade Intelectual no Brasil. 
 
Concede o privilégio exclusivo de 14 anos para o 

inventor. 
 



Documento de Patente  
 

–  independente de ser concedido 
– 
 

contém informação tecnológica! 



Documento de Patente 

Tipos  
 

• Pedido de patente  - documento depositado, 
independente de ter sido concedido 

 

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



Patente concedida 
(Informação Jurídica) 

 
X 
 

Documento de Patente 
(Informação Tecnológica) 

 















• Quantidade de documentos: Depósito anual acima de 950.000 
documentos de patentes (por família) no mundo* 

 
• Abrangência: Abrange todos os campos tecnológicos 

 
• Acessibilidade: Coleções de documentos completos centralizadas 

em escritórios nacionais ou regionais de patentes; acesso por meios 
eletrônicos 
 

• Classificação internacional: Critério objetivo para acessar 
documentos relevantes 

 
*Fonte: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/wipi/pdf/941_2011_section
_a.pdf  (World Intellectual Property Indicators 2011 – WIPO) -dados de 2008 

 

Vantagens da Utilização de Patentes como Fonte de 
Informação Tecnológica 



Ref:  http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/index.html  
(World Intellectual Property Indicators 2011 – WIPO) 

http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/index.html




Vantagens da Utilização do Documento 
de Patente como Fonte de Informação 

Conteúdo: Suficiente para que um profissional da área 
técnica da invenção (o técnico no assunto) consiga realizá-
la 

 
Formato universal: Dados bibliográficos com campos 

específicos numerados 
 
Atualidade: Contém a informação mais recente em relação 

ao estado da técnica 
 
 



Documento de Patente 

Tipos  
 

 

 

 Pedido de patente  - documento depositado, 
independente de ter sido concedido ou não. 

 

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



Formato Universal: 
Documento Depositado no Brasil 



Documento 
Americano 

(US) 



Documento 
Europeu 



Brasil: 
 Publicação oficial na Revista da Propriedade Industrial 
 
 
EUA: 
 Até 2000, apenas patentes concedidas; 
 Confere nova numeração à patente concedida (ano da publicação na frente para o 

pedido depositado); 
 Direito de não publicar pedidos não concedidos que não tenham sido depositados 

em outros países 
 
Europa: 
 pedido de patente e patente concedida; 
 mantém o número, mas muda o código de status do documento 

Publicação do Documento de Patente 



Publicação de Documentos de Patente Americanos Pedido e  
Patente Concedida Correspondentes 



Publicação de Documentos de Patente Europeus Pedido e Patente 
Concedida Correspondentes 



Estrutura do Documento de Patente 

 Informações bibliográficas - Folha de rosto 

 Relatório descritivo 

 Reivindicações 

 Desenhos, se for o caso 

 Resumo 



  Dados identificadores do documento, que seguem padronização 
internacional. 

Informações Bibliográficas 



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

 
(11)  Número do documento; 
(21) Número designado ao documento quando de seu 

depósito; 
(31) Número designado ao primeiro depósito (prioridade do 

documento). 
 

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

 



Indicação de datas 
 
(22) Data de depósito da solicitação; 

(32) Data de depósito da primeira solicitação (data de prioridade); 

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

(41) a (44) Referem-se a documentos de patentes publicados (examinados 
ou não, mas que ainda não tem a decisão final (concessão ou não da 
patente); 

(45) a (47) Referem-se à data de concessão da patente, geralmente é 
utilizado o número (45). 

 

Códigos INID 
 



Identificação da origem/propriedade 
 
(19) Nome do país ou Organização Regional ou Internacional 

que  publicou o documento de patente; 
(33) País ou países do primeiro documento (prioridade); 
(70) a (76) Identificação de partes relacionadas com o 

documento; 
(71) Nome do depositante (quem recebeu a patente); 
(72) Nome do inventor, se conhecido; 
(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. 
 

Códigos INID 
 



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

Utilidade, etc); 

(51) Classificação Internacional de Patente (IPC); 

(52) Classificação Nacional ou doméstica de patente; 

(54) Título da Invenção; 

(56) Lista de documentos anteriores citados pelo depositante (pode 
auxiliar no exame) ou encontrados pelo examinador de patentes 
durante a busca para exame; 

(57) Resumo do conteúdo do documento. 
 

Códigos INID 
 



Investigação prévia de patenteabilidade 
Busca prévia realizada ou solicitada pelo depositante para investigar a 
novidade de uma matéria. 

Objetivos da busca 

Investigação oficial de patenteabilidade 
Busca realizada pelo examinador  para atribuição de novidade e atividade 
inventiva à matéria descrita em um pedido de patente 

Ações Legais  
Busca para subsidiar ações de oposição/nulidade 

Pesquisa e Desenvolvimento 
Avaliação do estado da arte de uma tecnologia, possibilitando que sejam 
evitados esforços e investimentos duplicados em P&D  



O que é patenteável? 

 Suficiência Descritiva 

A invenção que atenda aos requisitos de: 

  Novidade 

  Atividade Inventiva  

 Aplicação Industrial 



Novidade 

 Uma invenção contém novidade quando 
o conhecimento técnico, para o qual se 
requer a proteção patentária, não estiver 
compreendido pelo estado da técnica. 



Estado da Técnica 

 
  É constituído por tudo aquilo tornado acessível ao 
público antes da data de depósito do pedido de 
patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou 
qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. 



•Investigação prévia de patenteabilidade 
Busca prévia realizada ou solicitada pelo 
depositante para investigar a novidade de uma 
matéria. 
 

•Exemplo: película escurecedora líquida para 
veículos 
 

Objetivos da Busca 





Pedido no Brasil - PI 7400900 - em 07/02/74 



Patente US 3.057.349 - publicada em 09/10/62 



Interesses Mercadológicos  
Busca para identificação de mercados para livre exploração de 
tecnologias, identificação de possibilidades de licenciamento ou 
para o monitoramento das atividades do competidor 

Identificação de soluções técnicas 
Busca de tecnologias alternativas para a solução de problemas técnicos 
e de fontes de expertise 

Interesses históricos 
Busca para estudar o panorama tecnológico em um dado período de 
tempo 



  Mapeamento da evolução de tecnologias no tempo; 

  Mapeamento da evolução dos depósitos por países; 

  Mapeamento da evolução dos depósitos por empresa; 

  Relação dos atores no mercado e identificação de novos entrantes 

  Identificação de tecnologias emergentes; 

  Identificação do início da tecnologia (patente fundamental) e sua evolução 

  Identificação de potenciais rotas para aperfeiçoamentos em produtos e 

processos existentes; 

Aplicações 



 Monitoramento de concorrentes em um determinado setor; 

  Identificação de mudanças na estratégia de P&D; 

  Quais são os países onde existe proteção (visão de mercado); 

  Rastreamento de competência tecnológica; 

  Quais os principais inventores e quais pesquisam os mesmos temas 

  Antecipação de movimentos; 

  Grau de difusão de uma tecnologia através das citações etc. 

Aplicações 



Ref:  
www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/941_2010.pdf        
(World Intellectual Property Indicators 2010 – WIPO) 





heavy lift vessel 



















2,524,035 

J. BARDEEN ET AL. 

THREE-ELECTRODE CIRCUIT ELEMENT UTILIZING. 

SEMICONDUCTIVE MATERIALS 

Oct. 3, 1950 

Filed June 17, 1948 3 Sheets-Sheet 1 





















CEDIN 
  

Centro de Disseminação da 
Informação Tecnológica 

 
DICOD 

Diretoria de Cooperação para 
Desenvolvimento  



O CENTRO DE DIVULGAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E 
INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - CEDIN 

Implantação iniciada em 1976, compreendendo o Banco de 
Patentes e a Biblioteca do INPI.  

 

 

Objetivos: 

  - proporcionar às áreas interessadas, privadas e 
governamentais, informações sobre o desenvolvimento 
tecnológico industrial, em âmbito nacional e internacional.  



• Especializada em Propriedade Industrial,  
possui em seu acervo legislações e 
publicações de vários Escritórios 
Internacionais de Patentes, assim como livros 
e revistas técnicas. 
 

 
 

A Biblioteca do CEDIN 





e-mail: biblioteca@inpi.gov.br 



Home Page do INPI – Serviços Online 
 
 Informações institucionais; 

 
 Download de formulários; 

 
 Consulta às bases de pedidos de patente, marcas e 

desenhos industriais brasileiros; patentes em 
aniversário. 
   

Endereço: www.inpi.gov.br 

Serviços de Disseminação de Informação 
Tecnológica 



www.inpi.gov.br 















 
• Fornecimento de cópias de documentos de patente 

 
• Serviços de busca 

 
• Difusão seletiva de informações: PROFINT 

 
• Alertas Tecnológicos 

 
• Estudos Técnicos 

Serviços de Disseminação de Informação 
Tecnológica 



O acervo do Banco de Patentes está disponível para cópia.  
 

 Etapas: 

• Pagar a GRU  com o devido código  

• Preencher formulário próprio de solicitação ou enviar 
com os dados do solicitante à Seção de Serviços 
(SESER) do CEDIN:  
 por carta, fax, email;  
 através das Divisões Regionais e Representações;  
 ou entregando  diretamente na sede do INPI. 

Fornecimento de cópia de documentos de 
patentes 

copdocpat@inpi.gov.br 



 O próprio interessado faz a pesquisa no banco de patentes 
(em papel) do INPI, para patentes e desenhos, assim como 
busca nos sites internacionais, via Internet. 

 
Etapas: 

 O campo de busca deve ser delimitado, segundo a 
classificação internacional de patentes. 

 
  Pagamento da taxa de retribuição (GRU). 
 
  Prazo válido de até cinco dias. 

Busca realizada pelo próprio interessado  



 A pesquisa é feita por pesquisadores do INPI, por solicitação 
do usuário, para patentes e desenhos industriais (consulta a 
bases internas – eletrônicas e em papel – e a bases 
comerciais, de acordo com o caso) 

 
Etapas: 

 Pagamento de taxa preliminar para definição do 
escopo da pesquisa 

 
 Orçamento (com base em homem-hora) é submetido 

à apreciação do cliente 
 

 Realização da busca pelo técnico especializado do 
INPI, após a complementação do pagamento (GRU) 

 
 Geração de um relatório com levantamento do estado 

da técnica na área  

Busca realizada pelo CEDIN 



 
 
 

PROFINT  
 



profint@inpi.gov.br 



• Objetivo: Disseminação seletiva de informação 
tecnológica contida em documentos de patente, 
nacionais e estrangeiros. 
 
 

• Forma de Atuação: As empresas recebem a 
documentação nas  áreas de seu interesse, à medida 
que a documentação é incorporada ao Banco de 
Patentes, de forma regular e automática.  

PROFINT: Programa de Fornecimento 
Automático de Informação Tecnológica 



• Mantém a empresa atualizada com os avanços tecnológicos de 
sua área de atuação; 
 

• Permite o monitoramento das atividades tecnológicas dos 
concorrentes, sendo estes, brasileiros ou estrangeiros; 

 

• Mais de 30 empresas atendidas em todo o território nacional; 

 

• O custo por este serviço depende da quantidade de folhas de rosto 
enviadas mensalmente. Atualmente, cobram-se R$ 2,00 por folha de 
rosto enviada eletronicamente, e R$ 4,00 se enviada em papel. 
 

As Vantagens do  
PROFINT 



 
 
 

Estudos do CEDIN 



• Estudo Técnico a partir de documentos de patente, 
com tema, foco e abrangência definidos pelo usuário 
 

• taxa preliminar:     R$ 80,00 + orçamento  
          (homem-hora: R$ 40,00) 

  
 
 
 

• Elaboração e publicação de estudos sob demanda 
do Governo, para fins de apoio a políticas públicas e 
às necessidades de atores inovadores 

 
 

Estudos 







 
Alerta Tecnológico, com tema e abrangência definidos pelo INPI 
 
O Alerta consiste no levantamento das tecnologias publicadas 

mundialmente sobre assuntos estratégicos do Governo Federal 
 
Gráficos com os países de prioridade dos documentos encontrados, seus 

principais depositantes e classificações, além de uma relação com os 
números e títulos dos pedidos  

 
 
Periodicidade: publicações semestrais sobre cada assunto;   
    - pedidos de patentes recém publicados de janeiro a junho e  de julho 

a dezembro  
 
  
 

 
 

Alertas tecnológicos 







Alerta Tecnológico – Exemplo:  
    “Energia Eólica” 

publicado no 2o  
semestre de 2008 



Alerta Tecnológico – “Energia Eólica” 



Correio Eletrônico 
 
Atendimento a dúvidas sobre Informação 

Tecnológica: 
      através do “Fale Conosco”  - na homepage 
 
Informações sobre buscas: 
     sebus@inpi.gov.br 
 
Informações sobre o PROFINT: 
     profint@inpi.gov.br 
 
Contatos diretos com o CEDIN: 
     cedin@inpi.gov.br 
 
 



Tipos de Busca 

Patenteamento – busca por assunto, em documentação nacional e internacional 

 

Exploração – busca territorial, por assunto ou família de patentes 

 

Oposição/nulidade – por assunto, em documentação nacional e internacional 

 

Prospecção tecnológica – mapeamento da evolução de uma tecnologia, 
identificação de mercados, rastreamento de capacitação tecnológica, 
orientação para pesquisas – busca por assunto, inventor, depositante, etc; 
territorial ou não, dependendo do objetivo 



Limitação da Busca 

A principal limitação da busca é a fase de sigilo (18 

meses da data de depósito) dos documentos. Qualquer 

base de dados ou ferramenta de busca utilizada vai 

recuperar apenas documentos que já tenham sido 

publicados. 



Tipos de Bases de Dados 

Bancos de Patentes dos Escritórios Nacionais 

Bases de Dados em CD-Rom 

Bases de Dados Eletrônicas Comerciais 

Bases de Dados Eletrônicas Gratuitas 

 



Sites Adicionais para Suporte às Buscas 

 Sinônimos de termos técnicos: 
thesaurus.reference.com  
 

 Estruturas químicas e informações sobre compostos 
químicos: 
 http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ 
 http://chemfinder.cambridgesoft.com/ 





Lista de websites úteis: 
http://www.inpi.gov.br (Site do INPI) 

http://worldwide.espacenet.com (Site do Escritório Europeu de Patentes) 

http://www.uspto.gov (Site do Escritório Americano de Patentes) 

http://www.epo.org/searching/free/register.html (Site para acompanhamento do exame de patentes do Escritório 
Europeu de Patentes) 

http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ (Site para visualização e nomenclatura de moléculas) 

http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/class/ (Glossário de química da IUPAC) 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ (Site para visualização e nomenclatura de moléculas) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov (Medline, site para busca de seqüências de aminoácidos, nucleotídeos, artigos em 
periódicos nas áreas de medicina, biologia, farmácia, etc) 

http://www.inpi.gov.br/
http://ep.espacenet.com/


Passos da Busca 

1- definir e delimitar o objeto de busca 

2- escolher bases de dados 

3- definir e delimitar os campos de busca 

4- coletar e escolher palavras-chave 

5- determinar classificação(ões) 

6- fazer levantamento dos documentos 

7- analisar documentos  

 



Busca por palavras chave  
 

Limitações da busca eletrônica por palavras chave: 

 

Termos específicos para cada idioma; 
Conceitos requerem mais de uma palavra; 
Desenhos e aspectos construtivos difícil definição; 
Palavras com diferentes contextos; 
Linguagem jurídica dos documentos de patentes; 
Terminologia não padronizada no momento da invenção e 
Sinônimos.  

 

 
 

 

 



Dicas importantes 
Busca por palavras-chave – busca ampla para a recuperação de toda a 

documentação referente a uma determinada matéria 

 ► usar todos os sinônimos e formas de descrição 

 

Busca por Classificação  

 ► delimita o campo específico para a busca 

  

Combinação do uso de palavras–chave e Classificação  

 ► permite a recuperação de documentos contendo os termos 
buscados, mas apenas aqueles relacionados ao campo tecnológico de 
interesse 



Escolha da Base de Dados 
 Objetivo da busca – em função do objetivo, pode-se definir, por exemplo, 

publicações de quais países interessam 
 

 Recursos da base – para minimizar o tempo despendido na busca 
 

 Custo da busca – o custo aumenta em função da dificuldade; as bases 
comerciais, por exemplo, devem ser utilizadas como um dos últimos 
recursos, dado o seu custo (utilização consciente, responsável) 
 

 Atualmente, a ferramenta mais útil para o pesquisador dentro do INPI 
tem sido o EPOQUE, porque reúne uma série de vantagens, como a 
ampla cobertura, a possibilidade de utilização de estratégias complexas e 
a busca em documento completo 



Definição dos Parâmetros 
Escolha de todos os termos considerados interessantes para a 
definição da matéria – termos que definem as características essenciais 

 
Determinação da proximidade que estes termos devam ter entre si, 
para aumentar a probabilidade dos documentos recuperados estarem 
relacionados à matéria 

 
Definição de todos os possíveis sinônimos para os termos a serem 
empregados 

 
Atenção com as possibilidades de truncagem dos termos 

 



CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS 

Classificação Termo 1 Termo 2 Termo 3 Termo 4 

Elaboração da Tabela de Características 
O

R
 

AND 



OBRIGADO!! 
 
  

Alex Garcia Todorov 
Pesquisador 

Chefe do Serviço de Disseminação e Busca 
DICOD/CEDIN/SEDIB 

 
sebus@inpi.gov.br 

(21) 3037-3343 
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INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA II 

Classificação Internacional de Patentes 
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A Classificação Internacional de Patentes teve suas 
primeiras discussões por volta de 1920. 

 

O Texto da primeira edição da CIP foi estabelecido de 
acordo com a  Convenção Européia para a 
Classificação Internacional de Patentes, em 1954. 

Histórico  

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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 A primeira edição é datada de setembro de 1968, com vigência 
até junho de 1974.* 

 A classificação é periodicamente revisada a partir de reuniões de 
peritos dos Países Membros da Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual, sendo publicada em CD-ROM e pode 
ser acessada nos sites do INPI e da OMPI.  

* Ref: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/gui
de/guide_ipc.pdf 

Histórico  

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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A revisão da classificação tem como objetivos:  

 

• Maior adaptação aos métodos modernos de acesso 
e recuperação da informação 

• Incorporar novas tecnologias através do 
aprimoramento das classificações existentes e a 
criação de novas classificações 

• Eliminar erros 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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• 1975 – Entrada em vigor do Acordo de Estrasburgo, 
referente à Classificação Internacional de Patentes. 

o Estabelece uma classificação comum para patentes 
de invenção.  

o Qualquer país membro da Convenção de Paris pode 
se tornar membro do Acordo de Estrasburgo. 

Histórico 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 

 FINALIDADES  
  Criar uma ferramenta de busca e recuperação  de 
documentos de patente; 
 Instrumento para disposições organizadas dos documentos de 
patente, a fim de facilitar o acesso às informações tecnológicas e 
legais contidas nos mesmos; 
 Base de disseminação seletiva de informações a todos os 
usuários das informações de patentes; 

  Base para investigar o estado da técnica em determinados 
campos da tecnologia; 
 Base para preparar estatísticas sobre propriedade industrial 
que permitam a avaliação do desenvolvimento tecnológico em 
diversas áreas. 



7 

Vantagens 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 

 Classificação pelo conceito inventivo 

 Constitui uma primeira filtragem para busca de 
anterioridades 

 Permite elaboração de estatísticas 

 Sinônimos de diferentes contextos recebem 
diferentes classificações 

 Adotada Internacionalmente 
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 Termos específicos para cada idioma 
 Conceitos requerem mais de uma palavra 
 Palavras com diferentes contextos 
 Linguagem jurídica dos documentos de patentes 
 Terminologia não padronizada no momento da 
invenção 
 sinônimos 

Limitações da busca eletrônica por palavras chaves: 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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a CIP na internet: 
 
Versão 2012 1: 
http://www.wipo.int/ipcpub/#refresh=page 
http://www.inpi.gov.br 
 
• Guia da Cl. Int. 
http://www.wipo.int/export/sites/www/classificati
ons/ipc/en/guide/guide_ipc.pdf  
 
• Auxílio por palavra chave na Cl. Int. 
http://www.wipo.int/tacsy/ 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES - VERSÕES 
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     A -  Necessidades Humanas 
B -  Operações de Processamento; Transporte 
C -  Química e Metalurgia 
D -  Têxteis e Papel 
E -  Construções Fixas 
F -  Engenharia  Mecânica; Iluminação; Aquecimento; 

Armas; Explosão 
G -  Física 
H - Eletricidade 

SEÇÕES DA CIP 
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• Estrutura Atual: 
 

•  8 Seções: 

•  21 Subseções 

• 120 Classes 

•  628 Subclasses 

•  70.000 Grupos 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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•  Estrutura hierárquica: 
 
• Seções 
• Classes 
• Subclasses 
• Grupos 
• Subgrupos 

SEÇÃO A - Necessidades Humanas 
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CLASSE: A?? 

SEÇÃO A - Necessidades Humanas 

A01  AGRICULTURA; SILVICULTURA; PECUÁRIA; CAÇA; CAPTURA EM 
ARMADILHAS; PESCA  

... 
A21   COZEDURA AO FORNO; EQUIPAMENTO PARA PREPARO OU 
PROCESSAMENTO DE MASSAS; MASSAS PARA COZEDURA AO 
FORNO 

A23  ALIMENTOS, OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SEU 
BENEFICIAMENTO, NÃO ABRANGIDO POR OUTRAS CLASSES 

...  
A47  MÓVEIS; ARTIGOS OU APARELHOS DOMÉSTICOS; MOINHOS 
DE CAFÉ; MOINHOS DE ESPECIARIA; ASPIRADORES EM GERAL  

... 
A61  CIÊNCIA MÉDICA OU VETERINÁRIA; HIGIENE 

...  
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Subclasse A23?: 

A23G  CACAU; PRODUTOS DE CACAU. Por ex.; CHOCOLATE; 
SUBSTITUTOS DE CACAU OU PRODUTOS DE CACAU; CONFEITOS; 
GOMA DE MASCAR; SORVETES; PREPARAÇÕES DOS MESMOS  

A23B  CONSERVAÇÃO, ... 

A23C  PRODUTOS DE LATICÍNIO,... 

A23D  ÓLEOS OU GORDURAS COMESTÍVEIS, ... 

A23F CAFÉ; CHÁ; SEUS SUBSTITUTOS;... 

... 
A23P MODELAGEM OU PROCESSAMENTO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS  
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GRUPOS: A23G??/?? 

• Caracteres numéricos antes da “/” indicam o grupo 

A23G 1/00 Cacau; Produtos de Cacau, por ex., chocolate; Seus substitutos. 

A23G 3/00 Doces; Confeitos; Marzipan; Produtos revestidos ou recheados. 

A23G 4/00 Goma de Mascar (preparações medicinais caracterizada pela 
forma da goma de mascar A61K 9/68). 

A23G 7/00 Outros aparelhos especialmente adaptados à industria ou 
confeitaria 

A23G 9/00 Doces gelados, por ex., confeitos gelados, sorvetes; Mistura 
para os mesmos 



18 

Os subgrupos são representados pelos caracteres numéricos 
diferentes de “00” colocados depois da “/” 
 
Os subgrupos apresentam níveis hierárquicos que possibilitam 
uma maior especificação da matéria dentro do grupo principal. 
Os níveis são determinados por pontos ( . ) colocados após a 
classificação alfa-numérica. 
 
A classificação específica, no entanto, é definida pelo código 
alfa-numérico. O número de pontos apenas indica o grau de 
especificação. Quanto maior o número de pontos, após a 
classificação numérica, maior o grau de especificação daquele 
nível. 

SUBGRUPOS - Hierarquia 
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1/08 .... Subgrupo de nível 4 

1/10 ..   Subgrupo de nível 2 

1/00     Grupo principal 
1/02 .    Subgrupo de nível 1 

1/04 ..   Subgrupo de nível 2 

1/06 ...  Subgrupo de nível 3 

SUBGRUPOS - Hierarquia 
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Seção 

A 

Classe 

23 

Sub-Classe 

G 

 A23G 9/04 ·  Produção de doces gelados, por ex., sorvetes   

  SEÇÃO A — NECESSIDADES HUMANAS 

 A23  ALIMENTOS OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; SEU BENEFICIAMENTO,NÃO 
ABRANGIDO POR OUTRAS CLASSES 

 A23G CACAU; PRODUTOS DE CACAU, por ex.,CHOCOLATE; SUBSTITUTOS DE 
CACAU OU PRODUTOS DE CACAU; CONFEITOS; GOMA DE MASCAR; 
SORVETES; PREPARAÇÕES DOS MESMOS  

Sub Grupo 

04 

Grupo 

9 

 A23G 9/34 ·  caracterizado pela composição  
A23G 9/44 ·  caracterizado pelo seu aspecto, estrutura ou forma física 
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REIVINDICAÇÕES 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

DESCRIÇÃO 
---------------- 
----------------- 
---------------- 
----------------- 
----------------- 

FIGURAS  
E DESENHOS 

• INVENÇÃO A01B 1/01 • INFORMAÇÃO ADICIONAL A01B 3/02, 
A01B 3/05 

FONTES DAS INFORMAÇÕES PARA A 
CLASSIFICAÇÃO 
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 Regras para a classificação de patentes segundo a 
CIP: 

• A indexação pode ser feita com os seguintes 
enfoques: 

1) de acordo com a função da matéria descrita; 
e/ou 

2) de acordo com a aplicação/finalidade da 
matéria descrita. 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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 F24F - refere-se a condicionamento de ar em geral, sem 
especificar a finalidade de seu uso   

 Enfoque = FUNÇÃO 
CONDICIONAMENTO DO AR; UMIDIFICAÇÃO DO 

AR; VENTILAÇÃO; UTILIZAÇÃO DE CORRENTES DE AR 
COMO PROTEÇÃO 

 
 B60H – refere-se a condicionamento de ar para uso em 

veículos  Enfoque = APLICAÇÃO 
DISPOSIÇÔES OU ADAPTAÇÔES DE DISPOSITIVOS DE 
AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO OU OUTROS 
DISPOSITIVOS DE CONDICIONAMENTO DE AR, 
ESPECIALMENTE PARA ESPAÇOS RESERVADOS A 
PASSAGEIROS OU CARGAS EM VEÍCULOS 

Exemplo 1 – Classificação de ar-condicionado para veículos. 
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 B01D - refere-se a processos de separação e inclui 

aqueles envolvendo filtros  Enfoque = FUNÇÃO 
 
 A01J 11/06, A47J 31/06, D01D 1/10 – referem-se a 

filtros especialmente adaptados para determinados fins 
ou em combinação com outros aparelhos  Enfoque 
= APLICAÇÃO 

Exemplo 2 – Classificação de filtros. 
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Ao se utilizar a Classificação, é necessário saber que 
a matéria técnica de uma invenção não tem 
limites estabelecidos. Não havendo local específico 
para tal invento previsto na Classificação, é utilizado 
o que for mais apropriado. 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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ATUAL EDIÇÃO – 8ª 

NÍVEL BÁSICO – Baixa resolução, mais estático, revisado a 
cada 3 anos. Símbolos em letras não-itálicas. Ex: A61L2/02  
 
 
NÍVEL AVANÇADO – Alta resolução, mais dinâmico, 
revisado a cada 3 meses. Os símbolos aparecem em itálico. Ex: 
A61L2/02 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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ATUAL EDIÇÃO – 8ª 

INFORMAÇÃO DA INVENÇÃO – Reivindicações – 
Símbolos em negrito. Ex: A61L2/02  
 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL – Documentos citados, 
etc. – Símbolos normais. Ex: A61L2/02 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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ATUAL EDIÇÃO – 8ª 

Nível 
Básico 

Nível 
Avançado 

Invenção A61L2/02 A61L2/02 

Informação 
adicional 

A61L2/02 A61L2/02 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 
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Vamos ao 
Classificador 
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Classificador online  
no site da WIPO 

Classificação Internacional de 
Patentes 

http://www.wipo.int/  

http://www.wipo.int/
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www.wipo.int 
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CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES - VERSÕES 



40 



41 
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Vamos ao 
Classificador 
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(interface) 
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Modos de visualização: 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 

 “full ” 

 “hierarchic” 

 “ path” e  
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visualização da CIP – full 



50 

visualização da CIP – path 
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visualização da CIP – hierarchic 
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Para determinar uma classificação,  ferramentas de ajuda 
no site da IPC:  
 
 palavras-chave (catchword) 

 
 tacsy 

 
 classificação automatizada (text categorization) 

 
 referências cruzadas 
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CIP no site da OMPI (WIPO) – palavras-chave 
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61 



62 

tacsy 
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tacsy 
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66 



67 More... 
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Classificação automatizada 
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70 
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Referências cruzadas 
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Adicionais 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE PATENTES 



http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/  
Tecnologias Ambientalmente Saudáveis 



 Biocombustíveis 
 Células a combustível 
 Pirólise e gaseificação de biomassa 
 Produção de energia: ventos, solar, hidroelétrica, mares, geotérmicas 
 Utilização de resíduos 
 Estocagem de energia 
 Medição de consumo de energia 
 Iluminação com baixo consumo de energia 
 Tratamento de resíduos 
 Reciclagem  
 Controle de poluição 
 Técnicas de silvicultura 
 Técnicas alternativas de irrigação 
 Melhoramento do solo 
 Comércio de carbono (crédito de carbono) 
 Engenharia nuclear 

Tecnologias Ambientalmente Saudáveis 
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Classificador online  
no site do INPI 
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www.inpi.gov.br 













palavras-chave 
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Exemplo de atualização de 
classificação  
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Exemplos de Classificação 
1 - Qual é a tecnologia indexada nas 
classificações: 
 
 A01N 65/00 
A61K 35/78 
A61P  9/00 
C07D 223/16 
D21D 
C12N 
C13K 5/00 
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2 - Classifique a seguinte invenção: 
 
Baton a base de óleo de castanha do Pará 
 

3 - Quais são as possíveis classificações 
para o termo café? 



III - Uso da informação contida em 
documentos de patente 
   Objetivos da busca 
   Tipos de busca 



Considerar todos os sinônimos e formas de descrição  

Bases gratuitas para estruturas químicas e informações 
sobre compostos químicos: 
 
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ 
http://chemfinder.cambridgesoft.com/ 

Documentos de Patente em Química  
Busca por palavras-chave 

http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/
http://chemfinder.cambridgesoft.com/


 Penicilina 
 

 Nomes Químicos:  (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-
4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid; (6R)-6-(2-
Phenylacetamido)penicillanic acid; 
Bencilpenicilina; Bensylpenicillin; Bentsyylipenisilliini; Benzil 
Penisiliin; Benzylpenicillinum,; Penicillin; Penicillin G; Penisilin G (entre 
outros....) 
 

 Nomes Comerciais: PenilfedrinP; Benpen; Crystapen; Aricilina; Benzecilin; 
Cristalpen; Isacilin; Megapen; Pencil P; Pentids; Pfizerpen (entre outros...) 
 

Exemplo de busca por palavras-
chave em química 



Classificação dos produtos químicos em si e dos 
processos em si – seção C 
 

Aplicação, uso ou funcionalidade dos produtos 
químicos – podem estar em outras seções 
 
Ex. Produtos químicos utilizados em medicamentos para 

uso humano A61K,  atividade terapêutica A61P 
 

Classificador no site do INPI 
 

http://ipc.inpi.gov.br/IPCpubPrep/Full-BR/index.php 
 

Classificador no site da OMPI 
 

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

 

Classificação de Produtos Químicos 

http://ipc.inpi.gov.br/IPCpubPrep/Full-BR/index.php
http://ipc.inpi.gov.br/IPCpubPrep/Full-BR/index.php
http://ipc.inpi.gov.br/IPCpubPrep/Full-BR/index.php
http://ipc.inpi.gov.br/IPCpubPrep/Full-BR/index.php
http://ipc.inpi.gov.br/IPCpubPrep/Full-BR/index.php
http://ipc.inpi.gov.br/IPCpubPrep/Full-BR/index.php


Passos da Busca 
1- definir e delimitar o objeto de busca 

2- escolher bases de dados 
 

3- delimitar os campos de busca e definir os      
 parâmetros da pesquisa: 
 

  * palavras-chave 
  * CIP 
  * períodos de tempo / datas-limite 

4- analisar os documentos recuperados 

5- selecionar os documentos de interesse 



Tipos de Bases de Dados 

Bancos de Patentes dos Escritórios Nacionais 

Bases de Dados em CD-Rom 

Bases de Dados Eletrônicas Comerciais 

Bases de Dados Eletrônicas Gratuitas 



Bases de Dados Eletrônicas Comerciais 

 Maior número de campos podem ser acessados 
 

 Busca em documentos completos 
 

 Mecanismos de busca mais flexíveis – ex. estrutura da 
molécula ou CAS  
 

 Resumos dos documentos reescritos (otimizando a 
recuperação de documentos através de palavras-chave) 
– ex: WPI 



    Bases de dados mais prontamente acessíveis. 
 

     Mecanismos de busca capazes de recuperar 
informações usando diversos campos escolhidos dentro 
dos dados bibliográficos. 

Bases de Dados Eletrônicas Gratuitas 



Escolha da Base de Dados 

 Objetivo da busca – em função do objetivo, pode-se definir, 
por exemplo, publicações de quais países interessam 

 

 Recursos da base – para minimizar o tempo despendido na 
busca 

 

 Custo da busca – o custo aumenta em função da dificuldade; as 
bases comerciais, por exemplo, devem ser utilizadas como um 
dos últimos recursos, dado o seu custo (utilização consciente, 
responsável) 



  Escritório Norte-americano de Marcas e Patentes – USPTO 

  Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 

Bases de Dados Eletrônicas Gratuitas 

 Escritório Europeu de Patentes - EPO 

 OMPI - PATENTSCOPE 

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


Escritório Japonês de Patentes - JPO 

 Escritório Koreano de Patentes - KIPO 

 Escritório Chinês de Patentes - SIPO 

 Escritório Indiano de Patentes - IP 

Escritório Europeu de Patentes - Latipat  

Bases de Dados Eletrônicas Gratuitas 



Base de Dados do INPI 

Restrita a documentos depositados no Brasil 
 

Busca por diversos campos bibliográficos 
 

 Permite truncagem e uso de operadores lógicos 
 

Apresenta o relatório de andamento do processo, 
com os despachos já publicados 

•  http://www.inpi.gov.br 



http://www.inpi.gov.br 









 Busca na Base de Patentes do INPI 

• Busca por diversos campos bibliográficos 

• Busca por palavras-chave em português 

• Operador de truncagem de termos   * 

• Operadores booleanos   AND, OR e AND NOT 

• Proximidade entre palavras: "palavra" prox(número de 

palavras entre as duas palavras que você quer 

encontrar) palavra próxima que você quer encontrar. 



Informações Disponibilizadas na Base do 
INPI 

• Dados bibliográficos do documento 
• Andamento do processo no INPI 
• Formato PDF para documentos digitalizados 
• Pareceres Técnicos 
• Documentos Citados  

















Título 
Nome do Depositante 

Nome do Inventor 
todas as palavras 
a expressão exata 

qualquer uma da palavras 
a palavra aproximada 

Célula* and 
tronco 



Base de Dados do Escritório Europeu de 
Patentes  

 esp@cenet® 
 

• http://worldwide.espacenet.com/ 
     (site anterior http://ep.espacenet.com) 
• Acesso a dados bibliográficos de documentos do escritório 

europeu e de mais de 80 países diferentes (alguns documentos 
completos em formato pdf) 

• Dez campos específicos 
• Até dez termos por campo 
• Truncagem de termos e uso de operadores lógicos 

http://worldwide.espacenet.com/
http://ep.espacenet.com/




* - nº ilimitado de caracteres  
 ? – 0 ou 1 caracter 

 # - somente 1 caracter 



http://worldwide.espacenet.com/ 



* - nº ilimitado de 
caracteres  

 ? – 0 ou 1 caracter 
 # - somente 1 caracter 



Base de Dados Patentscope 

• http://www.wipo.int 
 

• Acesso a documentos depositados via PCT e outros países 
 

• A busca pode ser feita no documento completo ou em 
campos específicos (há mais campos possíveis que as 
demais bases gratuitas) 
 

• Permite a elaboração de gráficos a partir dos resultados. 
 

http://www.wipo.int/


Recuperação de dados nas bases de patentes 



Recuperação de dados nas bases de patentes 



Recuperação de dados nas bases de patentes 



Recuperação de dados nas bases de patentes 



Recuperação de dados nas bases de patentes 



Recuperação de dados nas bases de patentes 



Recuperação de dados nas bases de patentes 



http://www.uspto.gov/ 

http://www.uspto.gov/








Base de Dados do Escritório Coreano de 
Patentes  

 

http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp  
 

Acesso a documentos depositados na Coréia 

 

  









Base de Dados do Escritório Chinês de 
Patentes  

 

http://www.chinatrademarkoffice.com/ 

 Acesso a documentos chines 

 Ferramenta de busca mais fraca 

 Permite a tradução de documentos, porém 
incompleta 







Coffee*machine 





http://search.cnpat.com.cn/Search/EN/ 





Base de Dados do Escritório Indiano de 
Patentes  

 

 http://www.ipindia.nic.in/ 
 Acesso a documentos indianos 

 Ferramenta de busca mais fraca 

 Permite a tradução de documentos, porém 
incompleta 



http://www.ipindia.nic.in/ 

















Exemplos 

Busca por palavra-chave na 
base ESPACENET 



CAFÉ 
 O café é uma bebida  
produzida a partir dos grãos 
torrados do fruto do cafeeiro.  





* - nº ilimitado de 
caracteres  

 ? – 0 ou 1 caracter 
 # - somente 1 caracter 



GRAFIA ERRADA 



COFFEE 



COFFE 



GRAFIA ERRADA 



COFFEE 



Coffe = coffe 

Coffee = coffee 

Coffe? =  coffe, coffee, coffer, coffea, coffed 

Coff?? = coffe, coffee, coffer, coffea, coffed, coffin, coffre, coff,... 

Cof??? = coffe, coffee, coffer, coffea, coffed, coffin, 
coffre, cofee, CoFe.., cof, coform, cofe,... 

Coff# = coffe 













Alguns pedidos tem entrada somente como BR 



Exemplos 

Busca por palavra-chave e 
classificação na base do INPI 



Análise dos Resultados da Busca 

• Contaminação devido à utilização das palavras-
chave empregadas na estratégia de busca em 
diferentes áreas tecnológicas  
 
– Necessidade de refinamento da busca 

 
Restrição com outras palavras-chave ou 
Emprego da expressão exata (por ex., usando aspas) 
Restrição com a CIP, empregando a classificação para 

a área tecnológica na qual se encaixa a matéria 
buscada. (Obs.: Iniciar com a classificação mais 
ampla) 
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