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Conceito 

 
 “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.” 

Importância 

 
 Serve de análise do estado da arte de determinada tecnologia, o 

que evita a duplicação de esforços em P&D; 

Ex.:“Reinvenção da Roda”. 

Glossário Geral de Ciência da Informação Brasília: CID/UNB, 2004. 
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Importância 
 

 Pode ser utilizada pelas empresas como um importante recurso 
estratégico de identificação de oportunidades de livre 
exploração de determinada tecnologia, licenciamento ou 
monitoramento da concorrência; 

Ex.: Patente canadense não depositada no Brasil; Análise de Resultados. 

 Identificação de tecnologias alternativas para a solução de um 
problema técnico; 

Ex.: Problema técnico na linha de produção (rejeitos) já resolvido por outra 
pessoa.  

 Possibilita o estudo do panorama tecnológico em um certo 
período de tempo; (rastreamento – origem –família – emergentes-
tendências -armazenamento) 

Ex.: Evolução da tecnologia militar durante o período de guerras. 

 

 Fonte de informação geral. 
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Onde acessar 
 Feiras, eventos, congressos, livros, artigos científicos e no 

próprio mercado; 

 Banco de dados relativos à propriedade industrial.  
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  A Classificação representa todo o conhecimento objeto de apropriação 

no campo das patentes de invenção e está dividida em oito seções. 

Classificação Internacional de Patentes 

http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/#refresh=page 
1 
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Busca por palavras-chave: http://www.wipo.int/tacsy/ 
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Busca em bases de 
patentes 
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Espécies de bases 
Bancos de Patentes dos Escritórios Nacionais 
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Espécies de bases 
Bases de dados eletrônicas gratuitas  
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Espécies de bases 

Bases de dados eletrônicas comerciais 

Dentre as várias existentes, citamos as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilita o acesso a cerca de 600 bases de dados em 
todas as áreas do conhecimento humano. Ex. WPI (base de 

patentes) e INPADOC (Família). Possui avançados 
mecanismos de buscas e interpretação de dados, o que  

torna o resultado mais seguro. (+- U$$ 400 h/ e U$$ 7 Vis)  
(http://thomsondialog.com/patents/) 

Permite o acesso a mais de 300 bases 
de dados de informação tecnológica e científica. 

(http://www.stn-
international.de/index.php?id=123) 
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Bases de dados eletrônicas comerciais 
 

 

 

 

 Base do Grupo Thomson Reuters, que reúne mais de 30 milhões 
de documentos desde 1963, atualizada semanalmente; 

 Possibilita o uso de um maior número de palavras-chave e de  
combinações entre elas, além do acesso a documentos completos, 
disponíveis de forma gratuita na internet (USPTO e EPO); 

 Acesso à Derwent Patents Citation Index; 

 Acesso à Derwent Patents Index; 

 Disponibilizada via Portal de Periódico da CAPES. 
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Realizando uma busca... 
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Antes de iniciar uma busca, é importante 
definir a estratégia a ser utilizada. 
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Procedimento 

 
1) Definir o escopo da busca 

Obs.: No nosso exemplo, a busca a ser realizada terá como objetivo 
a verificação da novidade de determinada matéria; 

 

2) Reduzir a anotações todo o procedimento antes de iniciar a 
busca; 
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Procedimento 
 

Outra dica importante é a utilização correta dos recursos de 
pesquisa, tais como os operadores booleanos e os 
denominados wildcards ou símbolos de truncamento.  

    (dificuldade c/ sinônimos - interagir com docs. encontrados) 

A seguir, citamos alguns deles, mas não se deve dispensar a consulta 
aos tutoriais de cada base, tendo em vista que eles podem variar 
de uma para outra. 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://pcmag.uol.com.br/businessblog/wp-content/uploads/2009/06/pesquisa.jpg&imgrefurl=http://pcmag.uol.com.br/businessblog/%3Fcat%3D12&usg=__owK7Sebt2ZPDtr9Gh3pM7r7XA-k=&h=403&w=518&sz=26&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=LYkF1x5wf9BI_M:&tbnh=102&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dpesquisa%2Bimagem%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4GGLL_pt-BRBR304BR304%26sa%3DX%26um%3D1
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Operadores booleanos: AND (intersecção), OR (adição), AND NOT (exclusão). 

 

 O “AND” equivale ao operador “E”, recuperando documentos que possuem ambas 
as expressões na mesma sentença (restringe o campo de busca). 

 O “OR” equivale ao operador “OU”, recuperando documentos que possuem tanto 
uma como outra expressão na mesma sentença (alarga o campo de busca). 

 O “NOT” equivale ao operador “E NÃO”, recuperando documentos que possuem a 
primeira expressão e não a segunda expressão na mesma sentença. 

 

Obs.: Aconselha-se a combinação destes mecanismos da seguinte forma: 

 1º Passo:   Buscar por todas os sinônimos da primeira características essencial da 
invenção e utilizar o operador “OR”. 

 2º Passo: Repetir o processo para a segunda característica essencial, para a 
terceira e assim por diante. 

 3º Passo: Cruzar os resultados parciais de cada característica utilizando-se o 
operador “AND”. 
 

Procedimento 
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Busca em Bases de Patentes 

Exemplo Rápido  
1º Passo: Listar todos os sinônimos para cada característica. 

 

Tabela de cruzamentos/ 

Palavras-Chave 
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Bases de escritórios nacionais 
Base do INPI 

 

 

 

 

http://www.inpi.gov.br 

 Abrangência: a partir de 1992; 

 Pesquisa básica e avançada, com base de patentes em domínio público; 

 Atualização semanal; 

 Disponíveis apenas os dados bibliográficos dos pedidos (alguns documentos já estão 
disponíveis no site do escritório europeu); 

 Folha de rosto de alguns documentos em PDF; 

 Pesquisa somente em português; 

 Dados com andamento dos processos e seus respectivos despachos já publicados; 

 Busca por diversos campos bibliográficos; 

 Busca por palavras-chave; 

 Operadores booleanos AND, OR e AND NOT; 
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 Abrangência: a partir de 1836; 

 Pesquisa básica e avançada; 

 Atualização semanal; 

 Disponíveis dados bibliográficos dos pedidos do escritório europeu e de mais de 
70 países; 

 Disponíveis muitos documentos em inteiro teor;  

 Pesquisa em 10 campos específicos (até 04 termos de busca por campo); 

 Dados com andamento dos processos em seus respectivos países; 

 Busca por diversos campos bibliográficos com até 500 resultados por busca; 

 Busca por palavras-chave em inglês; 

 Operadores booleanos AND e OR. 

Bases de escritórios nacionais 
Base do Escritório Europeu 
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Acesso a 
informações sobre 

o relatório 
descritivo do 
documento, 

quando disponível. 

Acesso às 
informações sobre  

reivindicações, 
quando 

disponíveis. 

Acesso aos 
desenhos, 

esquemas e 
fluxogramas, 

quando 
disponíveis. 

Acesso ao 
documento original 

em PDF, quando 

disponível. 

Acesso às 
informações sobre 
vigência da patente 

nos países 

descritos. 
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 Base do Grupo Thomson Reuters, que reúne mais de 30 milhões 
de documentos expedidos por cerca de 45 escritórios nacionais 
de patentes no mundo todo; 

 Abrangência: desde 1963; 

 Atualização semanal com cerca de 25.000 documentos; 

 Acesso a documentos completos, disponíveis de forma gratuita 
na internet (espacenet, goolgle patents); 

Bases Comerciais 

Base da Derwent Innovations Index 
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Pesquisa em patentes citadas 

por outras patentes (por número 

da patente, inventor citado, 

depositante citado, dentre 

outros). 

Armazena todas as suas 

ações de busca. 

Permite a criação de uma lista individual 

com as patentes interessadas.  

Busca rápida 

Opção para escolher ano ou período 
para a busca. 
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Campos 
disponíveis para 

a busca. 

Ao contrário da pesquisa 
rápida, aqui faz-se 

necessário digitar o 
código do campo de 
busca na pesquisa. 
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REFERÊNCIAS E SITES ÚTEIS 

SITES 

http://www.inpi.gov.br (INPI). 

http://ep.espacenet.com (Escritório Europeu de Patentes). 

http://www.isiknowledge.com/DIIDW - (Derwent Innovations Index). 

http://periodicos.capes.gov.br. 
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MUITO OBRIGADA! 

 

JAQUELINE NASCIMENTO 

jackdapi@gmail.com 

(98) 3272-8710 


