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Centro de Divulgação da Informação 
Tecnológica - CEDIN 

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

 

 Objetivo 

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



 
Implantação iniciada em 1973, com adoção da Classificação 

Internacional de Patentes, para dar suporte ao exame de 
pedidos de patente. 
 
Em 1976, dispunha de cerca de 4 milhões de documentos e, 

atualmente, dispõe de mais de 32 milhões de documentos 
(brasileiros e estrangeiros), em papel, microfichas, 
microfilmes e CD-ROM 
 
Acesso a aproximadamente 100 milhões de referências de 

documentos originados de diversos países e de organizações 
internacionais 
 
Atende a usuários internos e externos 

O Banco de Patentes 



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

A Biblioteca do CEDIN 



 
 Fornecimento de cópias de documentos de patente 

 
 Serviços de busca 

 
 Difusão seletiva de informações  PROFINT 

 
 Alertas Tecnológicos 

 
 Estudos Técnicos 

 
 Perguntas e Respostas  Correio Eletrônico 

Serviços de Disseminação da Informação 
Tecnológica 



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 feita pelo próprio interessado  
(anteriormente denominada busca individual) 



A pesquisa é feita por Pesquisadores do INPI, por 
solicitação do usuário. 

 
 
Modalidades 

 
• em bases internas (bases nacionais e 

internacionais) 
 

• em bases comerciais (específicas, recomendada 
para determinadas áreas) 

Busca feita pelo CEDIN 



A pesquisa é feita por pesquisadores do INPI, por solicitação do 
usuário, para patentes e desenhos. 

 
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 feita pelo CEDIN 
em bases nacionais e internacionais 

(anteriormente denominada busca isolada) 









Muito Obrigada pela Atenção!  

Maria Hercilia 
mariahpf@inpi.gov.br  

Telefone (21) 3037-3343 
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