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RECAPITULANDO:
• NÃO DIVULGAR SUA INVENÇÃO ANTES DE DEPOSITAR O 

PEDIDO DE PATENTES!

• A busca de anterioridades deve ser feita utilizando 
diferentes estratégias e bases de dados. 

• Podem ser necessárias diversas tentativas para alcançar o 
resultado esperado, utilizando os nomes químicos, suas 
variações e classificações de forma iterativa. 

• Limitações: qualquer base de dados trará apenas 
documentos publicados (fase de sigilo, 18 meses).

• Documento publicado (ainda não examinado) não 
necessariamente traz uma inovação.

• Assinar CDA antes de conversar com parceiros 
interessados na sua inovação



O que vocês
encontraram
no DESAFIO?



Desafio: Busca de anterioridade para seu
projeto de pesquisa

1. Definição do tema (assunto técnico) que será buscado; 

• Detalhes da tecnologia

• Palavras-chaves e sinônimos

2. Escolha das bases de dados; 

3. Definição dos parâmetros (estratégia de busca): escolha de palavras-
chave, definição das classificações; 

4. Levantamento dos documentos; 

5. Análise, sistematização dos documentos e conclusões 



Depósito e processo de exame do 
pedido de patente

• A vida de uma patente: a 
trajetória da patente - do 
depósito à concessão.

• Formas de depósito: CUP e 
PCT.

• Peculiaridades no processo de 

exame de pedidos de patentes 

de produtos e processos 

farmacêuticos (ANVISA).

• Mecanismos de envolvimento 
de terceiros no exame de 
pedidos de patente. 



BOAS 
PRÁTICAS





Como redigir um pedido de patente?
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Estrutura do Pedido de 
Patente
Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma
única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de 
maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

- Relatório descritivo
- Reivindicações
- Desenhos (quando necessário)
- Resumo.
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Estrutura sugerida no Ato Normativo 27.

1. Título

2. Campo da invenção (preâmbulo da reivindicação principal)

3. Descrição do estado da técnica

4. Descrição resumida da invenção

5. Descrição resumida dos desenhos ou figuras

6. Descrição detalhada da invenção/descrição detalhada dos desenhos

7. Exemplos práticos de realização
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Relatório descritivo

Estrutura do Pedido de 
Patente
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Fundamenta as reivindicações.

Fonte para interpretação das reivindicações.

Não pode ser acrescido de matéria. 

Deve possuir suficiência descritiva - ou seja, descrever a invenção de 

tal forma, completa e objetiva, que um técnico no assunto seja capaz 

de reproduzi-la. 
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Relatório descritivo

Estrutura do Pedido de 
Patente
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Delimitam a matéria protegida. 

Fonte para interpretação das infrações ou não da patente.

Interpretada de acordo com o conteúdo do relatório descritivo e 

desenhos. 

São classificadas em dois tipos:

- Independentes

- Dependentes
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Reivindicações

Estrutura do Pedido de 
Patente
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Reivindicações

Estrutura do Pedido de 
Patente
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A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo
teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo.

Especial atenção às reivindicações, pois não poderá ser protegido o que
não for reivindicado.
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Reivindicações

Exemplo Pedido de Patente
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Processo administrativo
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Processo Administrativo
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Pareceres técnicos

Manifestações

Exigências

18 meses

sigilo

DEFERIDO

INDEFERIDO

SUBSÍDIOS AO EXAME

(terceiros)

36 meses

ARQUIVAMENTO

Processo 

administrativo de 

Nulidade (Terceiros)
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Onde o 
conhecimento
técnico é 
necessário?



Processos administrativos
(e judiciais)

Depósito do 

pedido de 

patente

Exame formal
Publicação

Exame técnico
Decisão



Onde são
encontradas as 
oportunidades
para trabalhar
com patentes?



Grandes 

indústrias

Centros de 

Pesquisa

Núcleos de 

Inovação 

Tecnológica



Escritórios de 

advocacia

Consultorias Empreender



“INOVAÇÃO É A 
CRIATIVIDADE EMITINDO 
NOTAS FISCAIS”
Silvio Meira



https://ipnewsbytes.wordpress.com/2015/03/20/invention-help-how-to-bring-a-new-idea-to-market/



Será possível
gerar mais
riqueza para 
nosso país através
do capital 
intelecual?



Será que podemos
agregar valor e 
monetizar o 
conhecimento?



Como 
potencializar a 
educação para 
monetizar o 
conhecimento?





Tendências & 
oportunidades
da área de 
propriedade
intelectual no 
Brasil?



CONSULTA PÚBLICA DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE PI 
(13/09/2020)
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http://www.en.esalq.usp.br/webinar-br-dk

-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-
INPI



MÓDULO 1

Área da Propriedade 

Intelectual

Conceitos básicos de 

patentes

Processo administrativo no 

INPI

MÓDULO 2

Inovação e Patente

Lei de Propriedade Industrial

Tratados Internacionais

Principais guidelines no 

Brasil

MÓDULO 3

Principais atividades que 

podem ser desempenhadas 

por técnicos

Elaboração de relatórios

Redação de documentos

Buscas em bases gratuitas

MÓDULO 4

Principais desafios da área

Discussões em pauta

patentenapratica.com.br
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