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“O sistema brasileiro de PI passa por 
amplo processo de modernização.  
Temos trabalhado, desde 2016, para 
reposicionar o INPI num padrão global. 
Mais do que melhorar toda a gestão do 
INPI, estamos focados em obter 
resultados.  
Cumprindo nossa missão, que é 
melhorar o ambiente de negócios e 
tornar o setor produtivo brasileiro cada 
vez mais competitivo.” 
 
Ministro Marcos Jorge de Lima, MDIC 



INPI: Necessidades 

•  Resolver com sustentabilidade o 

problema do backlog 

•  Digitalizar toda a documentação 

•  Eliminar a burocracia 



INPI: Desafios 

•  Processo de registro on line, 

•  Serviços rápidos 

•  Marcas 18 meses (Julho/2018), 

•  Patentes 2 anos a partir do pedido 

de exame (2020), 

•  Alta qualidade dos serviços, 

•  Preços dos serviços razoáveis, 

•  Eficiência administrativa. 



Resultado	  
da	  P&D	  

O	  que	  
patentear?	  





Proteção	  resultados	  P&D	  direitos	  PI	  

Informações 

tecnológicas 

vs. 

prospecção 



243,500 international 
applications were 
filed via the PCT in 
2017, up 4.5% on 2016 

h"p://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2017/	  



h"p://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2017/	  

Total applications and growth in applications 

Source: WIPO Statistics Database, March, 2018 



h"ps://www.empresometro.com.br/Home/Esta?s?cas	  



h"ps://www.empresometro.com.br/Home/Esta?s?cas	  



h"ps://g1.globo.com/economia/no?cia/em-‐tres-‐anos-‐3416-‐mil-‐empresas-‐foram-‐fechadas-‐no-‐brasil-‐aponta-‐ibge.ghtml	  G1,	  Globo:	  27/06/2018	  



Rio de Janeiro, Agosto 2018 

http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas 



Pedidos Acumulados: Dezembro/2013 – Julho/2018) 



Pedidos Acumulados: Dezembro/2013 – Julho/2018) 



Pedidos por País de Origem dos Depósitos (Julho/2018) 



Pedidos por País de Origem dos Depósitos (Julho/2018) 



Pedidos por País de Origem dos Depósitos (Julho/2018) 



Pedidos de Propriedade Industrial dos Residentes por Tipo de 
Depositante (Janeiro - Julho/2018) 



Pedidos de Propriedade Industrial dos Residentes por Tipo de 
Depositante (Janeiro - Julho/2018) 



entrada	  
saída	  

Pedidos e decisões 







INPI:	  Número	  pedidos	  de	  patentes	  depositados	  entre	  01/01/1997	  e	  30/06/2018	  

BACKLOG 



Total pedidos de patentes pendentes de decisão final, evolução anual 

Fonte: INPI/AECON. 



Total pedidos de patentes pendentes decisão final, evolução semestral 



Total pedidos de patentes pendentes decisão final, evolução mensal 



Total de pedidos de registro de marcas 
pendentes de decisão de 1o exame, evolução mensal 



Total de pedidos de registro de desenhos industriais,  
pendentes de decisão final, evolução mensal 



Pedidos de patente de invenção por origem do depositante, 2008-2017 
Residentes:	  crescimento	  	  
Não	  residentes:	  redução	  	  

Por que é importante receber pedidos de patentes de não residentes? 



Patentes de invenção concedidas, 2008-2017  

Resultados do INPI de maior celeridade na análise dos pedidos de patentes ficam 
evidenciados no formato ascendente da curva de concessões a partir de 2015 	  



Patentes de invenção vigentes  

Número	  es?mado	  de	  patentes	  de	  invenção	  vigentes	  em	  31/12/2017:	  25.664	  	  
Norte-‐americanas	  30%,	  alemães	  13%,	  brasileiras	  12%,	  francesas	  8%	  e	  japonesas	  7%	  

	  



Pedidos de patente de invenção por município de  
origem do depositante residente, 2017  

Dez primeiros municípios do ranking concentraram 42% do total de pedidos por residentes 	  



Depósitos de 
Patentes de 
Invenção  
por Natureza 
Jurídica do 1o. 
Depositante 



Depósitos de 
Patentes de 
Invenção  
por Natureza 
Jurídica do 1o. 
Depositante 



Depósitos de 
Patentes de 
MU 
por Natureza 
Jurídica do 1o. 
Depositante 



Ranking das 

principais 

universidades 

depositantes 

de Patentes 

de Invenção 

por 1o. 

Depositante 

Universidade Ano de 2017 Período 2000-2017 
∑pedidos Posição ∑pedidos Posição 

UNICAMP 77 1 929 1 
UFCG 70 2 87 32 
UFMG 69 3 720 3 
UFPB 66 4 177 10 
USP 53 5 779 2 
UFC 50 6 222 7 
UFRGS 34 7 311 5 
UFPR 31 8 441 4 
APC - PUCPR 31 9 111 23 
UFRN 30 10 156 15 
UFPE 26 11 189 9 
UFRJ 14 29 310 6 
UNESP 10 34 213 8 



 1 Produtos Farmacêuticos 
 2 Biotecnologia 
 3 Medidas 
 4 Química Orgânica Fina 
 5 Tecnologia Médica 
 6 Química de alimentos 
 7 Química de materiais básicos 
 8 Materiais, Metalurgia 
 9 Engenharia química 
10 Máquinas especiais 

Depósitos de Patentes de Invenção de Universidades pelo 
Campo Tecnológico correspondente à 1a. Classe IPC 



Depósitos Patentes de Invenção de Universidades pelo 
Campo Tecnológico correspondente à 1a. Classe IPC 



Pedidos de 
Patentes de 
Invenção de 
Universidades 
Brasileiras por 
Situação em 
junho/2018 



Idade dos pedidos de 
registro pendentes de  
1o exame (média em meses), 
em julho/2018  

11 9 

29 



Decisões 
Arquivamentos 

Decisões finais sobre pedidos de registros de 
Marcas na 1a Instancia, acumulado no ano 

Agosto/2017 a Julho/2018  





Sumário 
1.  Informação tecnológica contida em documentos de 

patente 

      - Documento de patente 

      - Onde encontrar documentos de patente (Brasil) 

      - Tutoriais de buscas 

2.  Uso da Informação Tecnológica de documentos de 
Patente em estudos de Prospecção tecnológica 

       - Tipos de estudo 

       - Etapas de elaboração 

       - Exemplos de estudos realizados no INPI 



Documentos de patente 

Patente	  

Em	  troca,	  divulga	  a	  
informação	  

tecnológica,	  até	  18	  
meses	  após	  o	  

depósito	  do	  pedido	  
de	  patente	  

Informação	  tecnológica	  Exclusividade	  temporária	  

Titular	  tem	  o	  direito	  
temporário	  de	  excluir	  
terceiros	  de	  usar	  sua	  

invenção	  



Documento de patente 

•  Folha	   de	   Rosto:	   Requerente/?tular,	   Inventor,	  	  
Datas,	   	  Prioridade,	  Classificações,	  Citações,	  Título	  
e	  Resumo	  

•  Relatório	  descriXvo:	  Estado	  da	  técnica,	  descrição	  
detalhada	  da	  invenção	  

•  Reivindicações:	   escopo	   legal	   de	   proteção	   da	  
patente	  



Documento de patente: Folha de rosto 



Onde buscar documentos de patente do Brasil 



Tutoriais de busca 



Busca	  de	  patentes	  de	  
mais	  de	  90	  países	  

Busca	  de	  patentes	  	  	  	  	  
depositadas	  no	  Brasil	  (INPI)	  

documentos	  nacionais	  

Busca	  de	  patentes	  
laXnoamericanas	  +	  Espanha	  
documentos	  em	  espanhol	  e	  português	  

Tutoriais básicos de buscas de patente 

h"p://www.inpi.gov.br/menu-‐servicos/informacao/guia-‐pra?co-‐para-‐buscas-‐de-‐patentes	  



Busca	  de	  patentes	  
por	  palavra-‐chave	  e	  

classificação	  

Busca	  por	  depositantes	  
(nome	  e	  CNPJ)	  patentes	  

no	  Brasil	  e	  exterior	  

Busca	  por	  Inventores	  
com	  patentes	  no	  Brasil	  

Tutoriais	  avançados	  de	  buscas	  de	  patente	  

ü  Busca de patente de compostos químicos; 
ü Busca de tecnologias do estado da técnica, por setor  



Informação tecnológica contidas nos 
documentos de patente 

O	  processo	  de	  obtenção	  de	  uma	  patente	  
implica	  na	  divulgação	  de	  um	  conjunto	  de	  
dados,	  se	  compilados	  são	  excelentes	  
indicadores	  em	  estudos	  de	  prospecção	  

tecnológica.	  



Tipos de Estudo 
 

q  Monitorar performance de países, regiões, empresas 

ü  líderes tecnológicos em uma área ou setor 

ü  Mapeamento evolução de tecnologias (mudanças) 

q  Identificação de tecnologias emergentes 

q  Previsão de novos produtos 

q  Potenciais rotas para aperfeiçoamentos de produtos/ processos 

q  Identificação de novos mercados, liberdade de operação 

q  Rastreamento de capacitação tecnológica 

q  Identificação de fontes de licenciamento etc. 

q  Difusão conhecimento e dinâmica da mudança tecnológica 



Tipos de Estudo 
§  Geografia da invenção 

§  Criatividade e redes sociais: carreira e performance de inventores, redes 

de inventores, performance e mobilidade dos pesquisadores 

§  Valor econômico das invenções 

§  O papel das universidades no desenvolvimento tecnológico 

§  Globalização das atividades de P&D 

§  Estratégias de patenteamento das empresas 

§  Monitoramento do trabalho interno do sistema de patentes (número de 

patentes por empresa, como os escritórios de patentes operam, etc.) 

§  Efetividade do Sistema Patentário 

§  Forecast de depósitos de patentes – demanda futura por patentes. 



O que as estatísticas em 
patentes medem? 



• Output de P&D 
• Input e Output de processo de invenção  

• Input para inovação 

Visão de Futuro 



Etapas de Elaboração de Estudo de Prospecção 
Tecnológica Utilizando Documentos de Patente 

1 – Definir o objetivo do estudo 
2 – Busca de documentos de patente 
      2.1 – Escolha da base 
      2.2 – Estratégia de busca 
3 – Tratamento e análise dos dados 
      3.1 – Download dos documentos e elaboração 
               da base (se necessário) 
      3.2 – Análise dos dados 
4 – Elaboração do Relatório Final 
5 - Revisão 



Mapeia os 
agentes que 

desenvolvem  as 
tecnologias 

 
ü parcerias  

ü Monitoramento 
concorrência 

Evolução da 
tecnologia 

ü  fronteira 
tecnológica 

ü  inovações 

ü soluções 
técnicas 

Verifica se a 
tecnologia está 

protegida no 
Brasil 

 
ü evita litígios  

ü oportunidades 
de tecnologias 
livres 

Exemplos de análises de documentos de patentes 

IDENTIFICAÇÃO 
DE ATORES 

TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS 

LIBERDADE DE 
OPERAÇÃO 



Pedidos	  de	  Patente	  de	  Processamento	  de	  Alimentos	  

-‐  373.084	  documentos	  (250.463	  famílias	  de	  patentes)	  	  

-‐  Base	  The	  Lens	  

	  

	  

	  

Exemplos de análises de documentos de patentes 



Pedidos de Patente de Processamento de Alimentos 
- País de Prioridade 

  

*Pedidos	  de	  Patente	  Publicados	  entre	  Jan	  2011	  e	  Jun	  2016	  
**	  20	  primeiros	  
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Pedidos de Patente de Processamento de Alimentos 
– Principais Depositantes  Mundo 

*Pedidos	  de	  Patente	  Publicados	  entre	  Jan	  2011	  e	  Jun	  2016	  
**	  20	  primeiros	  
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Pedidos de Patente de Processamento de Alimentos 
– Principais Depositantes Brasil 

*Pedidos	  de	  Patente	  Publicados	  entre	  Jan	  2011	  e	  Jun	  2016	  
**	  20	  primeiros	  
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Pedidos de Patente de Processamento de Alimentos 
– Áreas Tecnológicas 

  

Pedidos	  de	  Patente	  Publicados	  entre	  Jan	  2011	  e	  Jun	  2016	  

A23L:	  Foods,	  Foodstuffs,	  Or	  Non-‐Alcoholic	  Beverages,	  Not	  Covered	  By	  Subclasses	  A21d	  
Or	  A23b-‐A23j;	  Their	  Prepara?on	  Or	  Treatment,	  E.G.	  Cooking,	  Modifica?on	  Of	  Nutri?ve	  
Quali?es,	  Physical	  Treatment;	  Preserva?on	  Of	  Foods	  Or	  Foodstuffs,	  In	  General	  
A23K:	  Feeding-‐Stuffs	  Specially	  Adapted	  For	  Animals;	  Methods	  Specially	  Adapted	  For	  
Produc?on	  Thereof	  
A23F:	  Coffee;	  Tea;	  Their	  Subs?tutes;	  Manufacture,	  Prepara?on,	  Or	  Infusion	  Thereof	  
A23C:	  Dairy	  Products,	  E.G.	  Milk,	  Bu"er,	  Cheese;	  Milk	  Or	  Cheese	  Subs?tutes;	  Making	  
Thereof	  
A23G:	  Cocoa;	  Cocoa	  Products,	  E.G.	  Chocolate;	  Subs?tutes	  For	  Cocoa	  Or	  Cocoa	  Products;	  
Confec?onery;	  Chewing	  Gum;	  Ice-‐Cream;	  Prepara?on	  Thereof	  
A23B:	  Preserving,	  E.G.	  By	  Canning,	  Meat,	  Fish,	  Eggs,	  Fruit,	  Vegetables,	  Edible	  Seeds;	  
Chemical	  Ripening	  Of	  Fruit	  Or	  Vegetables;	  The	  Preserved,	  Ripened,	  Or	  Canned	  Products	  
A23P:	  Shaping	  Or	  Working	  Of	  Foodstuffs,	  Not	  Fully	  Covered	  By	  A	  Single	  Other	  Subclass	  
A23D:	  Edible	  Oils	  Or	  Fats,	  E.G.	  Margarines,	  Shortenings,	  Cooking	  Oils	  
A23J:	  Protein	  Composi?ons	  For	  Foodstuffs;	  Working-‐Up	  Proteins	  For	  Foodstuffs;	  
Phospha?de	  Composi?ons	  For	  Foodstuffs	  
A23N:	  Machines	  Or	  Apparatus	  For	  Trea?ng	  Harvested	  Fruit,	  Vegetables,	  Or	  Flower	  
Bulbs	  In	  Bulk,	  Not	  Otherwise	  Provided	  For;	  Peeling	  Vegetables	  Or	  Fruit	  In	  Bulk;	  
Apparatus	  For	  Preparing	  Animal	  Feeding-‐Stuffs	  

A23J	  e	  A23N	  não	  iden?ficados	  no	  gráfico	  



Pedidos de Patente de Processamento de Alimentos 
– Áreas Tecnológicas 

  

*Pedidos	  de	  Patente	  Publicados	  entre	  Jan	  2011	  e	  Jun	  2016	  
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Etapas de Elaboração de Estudo de Prospecção Tecnológica Utilizando 
Documentos de Patente - Estudos Desenvolvidos no INPI 

 



Etapas de Elaboração de Estudo de Prospecção Tecnológica Utilizando 
Documentos de Patente - Estudos Desenvolvidos no INPI 

 



Etapas de Elaboração de Estudo de Prospecção Tecnológica Utilizando 
Documentos de Patente - Estudos Desenvolvidos no INPI 

 



Etapas de Elaboração de Estudo de Prospecção Tecnológica Utilizando 
Documentos de Patente - Estudos Desenvolvidos no INPI 

 



Etapas de Elaboração de Estudo de Prospecção Tecnológica Utilizando 
Documentos de Patente - Estudos Desenvolvidos no INPI 

 



N 1 - 2014 - Produtos Químicos para Couros 
N 2 - 2014 - Tecnologias para doenças hipertensivas 
N 3 - 2015 - Biotecnologia de brasileiros em saúde 
N 4 - 2015 - Biotecnologia de brasileiros (não saúde) 
N 5 - 2015 - Máquinas agrícolas 1 - Trabalho do solo 
N 6 - 2015 -                                    2 - Semeadura 
N 7 - 2015 -                                    3 - Colheita 
N 8 - 2015 - Nanotecnologia na gestão de resíduos 
N 9 - 2016 - Controle de pragas 1 - Equipamentos 
N 10 - 2016 -                                   2 - Aplicação 
N 11 - 2016 -                                   3 – Formulação 
N 12 - 2016 - Terras raras 
N 13 - 2017 - Nanotecnologia: equipamentos e suprimentos 
médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO) 
N 14 - 2017 – Nanocosméticos 
N 15 - 2017 – Nanofármacos 
N 16 - 2018 – Embalagens 

Radar Tecnológico 



Os brasileiros estão ampliando o número de 
pedidos de PI 
 

Todavia, o uso eficiente da PI, por um lado a 
utilização da informação tecnológica e 
prospecção, mais registros, para assegurar 
vantagem competitiva para a inovação 
brasileira, requer, por outro lado, o INPI 
funcionando com eficiência, qualidade e 
prazo razoável para examinar os pedidos de 
registro – neste sentido o trabalho da nossa 
equipe	  



Fontes dos dados desta apresentação:  

•  Assessoria de Assuntos Econômicos 

     AECON/DIREX/INPI 

•  Divisão de Estudos e Projetos 

    DIESP/CEPIT/DIRPA 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial 



www.inpi.gov.br 


