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O que é informação tecnológica

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 

Quais são as fontes de informações de natureza tecnológica?

Congressos, feiras e exposições, entrevistas em rádio, televisão, livros, artigos
científicos, normas técnicas, teses, notícias em jornais e revistas, bases de

dados nacionais ou internacionais, informações da internet, patentes e

outros atributos presentes no sistema de propriedade intelectual.



➢ Custo/benefício – não reinventar a roda;
➢ Mapear tecnologias ao longo do tempo;
➢ Identificar potenciais rotas para aperfeiçoamentos em produtos e processos existentes;
➢ Fundamentar decisões de investimento, compra de tecnologia;
➢ Identificar tecnologias alternativas para a solução de um problema técnico;
➢ Identificar tecnologias emergentes, tendências de mercado e previsão de novos produtos;
➢ Identificar os principais atores em um determinado mercado e também os novos entrantes

(parcerias para o desenvolvimento tecnológico conjunto ou compra/licenciamento de
tecnologia);

➢ Monitorar concorrentes;
➢ Identificar mudanças na estratégia de P&D de instituições;
➢ Identificar países nos quais determinada tecnologia está protegia (liberdade de operação);
➢ Informação de livre acesso; entre outros.

Porque eu busco Informação Tecnológica



A patente como fonte de informação tecnológica

o Quantidade de documentos: Depósito anual de cerca de
3.000.000 documentos de patentes no mundo

o Abrangência: Abrange todos os campos tecnológicos
o Acessibilidade: Coleções de documentos completos centralizadas

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

o Classificação internacional: Critério objetivo para acessar
documentos relevantes

Vantagens da Utilização de Patentes como Fonte de 
Informação Tecnológica 



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

o Formato universal: Dados bibliográficos com campos específicos
numerados

o Atualidade: Contém a informação mais recente em relação ao
estado da técnica

A patente como fonte de informação tecnológica

Vantagens da Utilização de Patentes como Fonte de 
Informação Tecnológica 



As três principais barreiras que afastam os inovadores da utilização de patentes 
como fonte de informação tecnológica: 

➢ falta de consciência de seus benefícios

➢ falta de conhecimento de onde acessá-lo

➢ Percepção de complexidade excessiva

A patente como fonte de informação tecnológica



https://www.epo.org/service-support/contact-us/surveys/patent-information/innovation-
survey.html

Pesquisa realizada em 2015/2016 pelo EPO - European Patente Office com 263 
empresas/atores na área de inovação



85 % das 
patentes no 
mundo são 

depositadas em 
apenas 5 

escritórios de 
patentes !!



Os “big 5 IP offices”
➢ China: CNIPA – “Chinese National Intellectual Property Administration”

http://english.cnipa.gov.cn/

➢ EUA: USPTO – “United States Patent and Trademark Office”

https://www.uspto.gov/

➢ Japão: JPO – “Japan Patent Office”

https://www.jpo.go.jp/e/

➢ Coreia do Sul: KIPO – “Korean Intellectual Property Office”

https://www.kipo.go.kr/en/

➢ Europa: EPO – “European Patent Office”

https://www.epo.org/
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https://www.fiveipoffices.org/statistics



Principais bases de dados
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o INPI (Brasil) inpi.gov.br

o Google Patents patents.google.com

o Espacenet (EPO) espacenet.com

o PatentScope (WIPO) patentscope.wipo.int

o USPTO (EUA) uspto.gov
o JPO (Japão) jpo.go.jp/e/

o CNIPA (China) english.cnipa.gov.cn

o KIPO (Coréia do Sul) kipo.go.kr/en/

Gratuitas:

Pagas (exemplos):

- Bases da Ferramenta STN® (CAS®)

- Integrity ® (Thomson Reuters ®) (periodicos.capes.gov.br)

- EPODOC
- ProQuest Dialog®
- Derwent Innovation® (Clarivate Analytics®)
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Banco de Dados Abrangência Número de documentos 
totais

Google Patents Mundial 120 milhões

Espacenet (EPO) Mundial 127.797.849 (em 22/04/2021)

PatentScope (WIPO) Mundial 95.214.872 (em 22/04/2021)

INPI (Brasil) Brasil 800.000 (valor aproximado)

USPTO (EUA) EUA 18 milhões

JPO (Japão) Japão (e alguns outros) 20 milhões (JP)

CNIPA (China) China (e alguns outros) 25 milhões (CN)

KIPO (Coréia do Sul) Coréia do Sul 6 milhões 

Principais bases de dados

Os números de documentos não são exatos pois uma mesma patente é publicada várias vezes.



Os principais campos de um documento de patente
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Informações em um documento de patente – FOLHA DE ROSTO

Informações 
bibliográficas –
folha de rosto: 
Título, resumo, 
classificação, data 
de publicação e 
depósito, 
depositante, etc.;



Introdução

Códigos INID (International Agreed 
Numbers for the Identification of Data)
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Os principais campos de um documento de patente

Nome do campo (INID) Nome em inglês

Título (54) Title

Resumo (57) Abstract

Inventor (72) Inventor

Depositante (71) Applicant/ Patent assignee

Classificação Internacional (51) Int. Cl.

Data do depósito (22) Filling Date

Data da publicação (43) Publication Date

Códigos INID (Standard - St. 09 – WIPO): 
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-09-01.pdf



Definição do escopo da busca
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http://www.ferrazmaquinas.com.br/conteudo/fluxograma-de-producao-de-racao-fareladapeletizada.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Imidacloprid

www.canaldapeca.com.br

https://www.methylphenidateer72.com/About
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Trens de alta velocidade 



Busca de Palavras chaves
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As palavras chaves corretas serão fundamentais para o sucesso de uma busca !

Quando a busca for feita em sites estrangeiros (o que é quase
imprescindível), as palavras chaves devem ser em inglês, mesmo que a
interface de busca esteja em português (como por exemplo no Espacenet
(EPO) e Patentescope (WIPO)

Interfaces de busca em português

✓ Espacenet em português (interface antiga): pt.espacenet.com/?locale=pt_PT
✓ Latipat (Espacenet em PT e ES): lp.espacenet.com/?locale=pt_LP
✓ Patentescope em português: patentscope.wipo.int/search/pt/search.jsf
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Utilizando o Google tradutor para procurar sinônimos em inglês



Operadores de pesquisa
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Operadores booleanos/lógicos: combinação entre os termos ou 
expressões de uma pesquisa.

a

b

a AND b
(todos)

a

b

a OR b
(pelo menos 
um)

a

b

a NOT b
a AND NOT b
a -b
(não contêm)a

b

b OR (a AND c)

c
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Operadores de proximidade: “”, NEAR, W, A, 

P

Operadores de truncamento: posição variável na raiz do 

termo: HEX?FLU!!ACETYL#

“estado da técnica”, estado(3A)técnica, estado(9W)técnica, estado NEAR técnica

Obs.: O símbolo e sua posição varia com o Sistema de Recuperação da Informação/Base. “HELP”

Operador Significado Exemplo

* ou + ou ? Qualquer grupo de caractere Tecn*: técnica(o, as, os), tecna, 
tecnicamente; 
?icid?: bactericide, pesticides

# Nenhum ou um caractere no final do 
termo

Bactericide#: bactericide, bactericides

! Exatamente um caractere dentro ou 
no final do termo

Synchroni!ed: synchronised, synchronized; 
Bra!il: Brasil, Brazil

$ Nenhum ou um caractere dentro ou 
no final do termo

Colo$r: color, colour

Operadores de pesquisa



Uso da Classificação Internacional de Patentes (IPC)

Classificação Internacional de Patentes - IPC

A Classificação Internacional de Patentes (IPC) é um sistema hierárquico
de classificação de patentes usado em mais de 100 países para classificar o
conteúdo de patentes de maneira uniforme. Foi criado sob o Acordo de
Estrasburgo (1971), um dos vários tratados administrados pela Organização
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/

IPC em Português: http://ipc.inpi.gov.br/

A IPC tem um total de 75548 grupos.



Uso da Classificação Internacional de Patentes (IPC)
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Classificação Internacional de Patentes - IPC

8 Seções: A - H



A23F 5/04

Seção: A – Necessidades Humanas

Classe: A23 – Alimentos ou produtos alimentícios; seu
beneficiamento, não abrangido por outras classes

Subclasse: A23F – Café, chá; seus substitutos, preparo ou
infusão dos mesmos

Grupo principal: A23F 5/00 – Café; substitutos do café; sua
preparação

Subgrupo: A23F 5/04 – Método para torrar café

Exemplo: Processo para torrefação de café
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Classificação Internacional de Patentes - IPC

A61K 9/20
Seção

(necessidades humanas)
Classe

(ciência médica ou veterinária; 
higiene)

Sub-classe
(preparações para finalidades médicas, 
odontológicas ou higiênicas) Grupo

(preparações medicinais caracterizadas por 
formas físicas especiais) Sub-grupo

(•pílulas, pastilhas ou comprimidos)

•sub-grupo de nível 1
••sub-grupo de nível 2
•••sub-grupo de nível 3 ...

Exemplo: Comprimido de liberação controlada



Tutoriais On-line
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Tutoriais de busca do INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/guia-
pratico-para-buscas-de-patentes

Tutorial de busca da EPO: https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-
resources/first-time-here.html

Tutorial de busca do USPTO: https://www.uspto.gov/learning-and-
resources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centers-
ptrc/resources/seven



Exemplo de busca
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Túnel de desinfecção
Características técnicas:
• Método de desinfecção: UV
• Objetivo: Desinfecção de pessoas

Algumas palavras chaves para busca: disinfection tunnel; sanitizing gate or gateway;
sanitizing cabinet, UV cabinet sterilizer; walkthrough sanitizing gate



Exemplo de busca
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Classificação Internacional (IPC): A61L2 e/ou A61L2/10



Exemplo de busca
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(disinfection OR sanitizing) AND (gate OR tunnel) AND (UV) AND (A61L2)



Busca feita!

Vamos conversar sobre a 
redação do pedido de 

patente
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Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279, de 14/05/1996

Instruções Normativas PR nº 30/2013 e 31/2013

➢ O objeto da Lei de Propriedade Industrial encontra base na Constituição Federal de

05 de Outubro de 1988, que no seu artigo 5o, inciso XXIX, estabelece o direito à

Propriedade Industrial mediante privilégio temporário concedido pelo Estado.

“A Lei assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 

utilização (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 

e econômico do País.”

➢ Dispõem sobre a aplicação da LPI – Lei 9.279, de 14/05/1996.

Legislação

Link: IN30/2013, IN31/2013



Diretrizes de exame técnico do INPI:

➢ Diretrizes de exame de pedidos de patente – Bloco I - Conteúdo de Pedido de Patente

(Res. Nº124/2013)

➢ Diretrizes de exame de pedidos de patente - Bloco II - Patenteabilidade (Res.

Nº169/2013)

➢ Diretrizes de exame de patente de Modelo de Utilidade (Res. Nº85/2013)

➢ Diretrizes de exame de pedidos de patente - área de Biotecnologia. (IN INPI PR

118/2020)

➢ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes Envolvendo Invenções Implementadas

em Computador (IIC). (Portaria INPI PR nº411/2020)

Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Química. (Res. Nº208/2017)

Legislação



Ferramenta de auxílio ao usuário na 

redação de patentes

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/minha-primeira-patente



Quais são as questões 

que devem ser inicialmente observadas 

antes de se fazer um pedido de patente?



✓ Topico 1 – “Invenção” ou Descoberta

✓ Tópico 2 – Natureza da Proteção

✓ Tópico 3 – Matéria Excluída de Proteção

✓ Tópico 4 – Novidade e Estado da Técnica

✓ Tópico 5 – Atividade Inventiva, Ato Inventivo e o Técnico no Assunto

✓ Tópico 6 – Aplicação Industrial

✓ Tópico 7 – Suficiência Descritiva

Sumário



✓A matéria objeto da proteção consiste em uma

“invenção” ou é uma mera descoberta?

Tópico 1

“Invenção” ou Descoberta



As invenções são patenteáveis, mas as descobertas não.

A resposta é NÃO.

É preciso que a idéia esteja concretizada 

(CRIAÇÃO DO INTELECTO INVENÇÃO), 

e que tenha sido demonstrada 

a sua APLICAÇÃO INDUSTRIAL.

É possível patentear uma idéia?



✓ Qual é a natureza da proteção?

Tópico 2

Natureza da Proteção



➢ Patente de Invenção (PI) - Vigência - 20 anos contados da data de

depósito;

➢ Patente de Modelo de Utilidade (MU) - Vigência - 15 anos contados da

data de depósito;

➢ Registro de Desenho Industrial (DI) - 10 (dez) anos, prorrogáveis por

mais 3 (três) períodos de 5 (cinco) anos, contados da data de depósito.

Natureza de Proteção e Vigência

O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para invenção 

e 7 (sete) anos para modelo de utilidade, a contar da data de concessão, 

ressalvadas questões judiciais ou força maior.



➢ É patenteável como modelo de utilidade, o objeto de

uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação

industrial, que apresente nova forma ou disposição,

envolvendo ato inventivo e que resulte em melhoria

funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Patente de Modelo de Utilidade descreve um OBJETO, em sua forma ou estrutura, 

ou ainda, combinação destas, e que resulte em melhoria funcional.

Art. 9º, Lei 9.279/96

Natureza de Proteção

Modelo de Utilidade (MU)



Inovação Radical versus Inovação Incremental

As patentes são concebidas para proteger os progressos tecnológicos, 

mas também para proteger os aperfeiçoamentos técnicos de menor vulto, 

de forma que os desenvolvimentos patenteáveis introduzidos 

numa determinada área da tecnologia 

podem ser verdadeiros desenvolvimentos, 

como a invenção da penicilina, 

ou aperfeiçoamentos de pequena monta, 

como  uma máquina funcionar de uma forma ligeiramente mais rápida.  



➢ Considera-se desenho industrial (DI), a forma

plástica ornamental de um objeto ou o conjunto

ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a

um produto, proporcionando resultado visual novo e

original na sua configuração externa e que possa

servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 9º, Lei 9.279/96

Natureza de Proteção

Desenho Industrial (PI)



✓ O objeto consiste em matéria excluída de proteção?

Tópico 3

Matéria Excluída de Proteção



I . descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II. concepções puramente abstratas;

III . esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis,

financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV. as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou

qualquer criação estética;

V . programas de computador em si;

Lei 9.279 / 96

➢Art. 10 – Não se considera invenção nem modelo

de utilidade:



Lei 9.279 / 96

VI . apresentação de informações;

VII. regras de jogo;

VIII. técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos

ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal

IX . o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais

biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados,

inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e

os processos biológicos naturais.

➢Art. 10 – Não se considera invenção nem modelo

de utilidade:



➢Art. 18 – Não são patenteáveis:

Lei 9.279 / 96

I - o que for contra a moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde públicas;

II - matérias relativas à transformação do núcleo atômico;

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que

atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade

inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera

descoberta.

Parágrafo único: Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou animais, que expressem,
mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma
característica não alcançável pela espécie em condições naturais.



✓Os documentos do estado da técnica antecipam

a matéria a ser protegida?

Tópico 4

Novidade e Estado da Técnica



✓Os documentos do estado da técnica antecipam

a matéria a ser protegida?

Tópico 4

Novidade e Estado da Técnica



Requisitos de Patenteabilidade

➢ Novidade

A Invenção e o Modelo de Utilidade são considerados novos quando não

compreendidos no estado da técnica.

➢ Estado da Técnica

O estado da técnica é constituído por toda matéria que se tornou

acessível ao público, antes da data de depósito do pedido de patente, por

descrição oral ou escrita, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no

exterior, ressalvados: Período de Graça, Prioridade Unionista e Prioridade

Interna.

Art. 11, Lei 9.279/96



estado da técnica:

documentos publicados

até 01/09/2004
Atenção:

há ressalvas!

linha do tempo

pedido depositado em 

02/09/2004

Estado da Técnica



Tópico 5

Atividade Inventiva, Ato Inventivo
e 

Técnico no Assunto

✓ Qual é o problema do estado da técnica?

✓ Qual é a solução proposta pelo inventor?

✓ A solução poderia ser óbvia para um técnico no assunto?



Requisitos para a concessão

➢ Atividade Inventiva – Ato Inventivo

Art. 13 da LPI

INVENÇÃO

Uma invenção é dotada de 

atividade inventiva sempre que, 

para um técnico no assunto, não 

decorra de maneira evidente 

ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14 da LPI

Efeito técnico novo Melhoria no uso

O modelo de utilidade é dotado 

de ato inventivo sempre que, 

para um técnico no assunto, não 

decorra de maneira comum 

ou vulgar do estado da técnica.

MODELO DE UTILIDADE



➢ Técnico no Assunto é a pessoa detentora dos conhecimentos

medianos sobre a matéria e não um grande especialista ou

sumidade na matéria.

Nível de conhecimento:

▪ Suficiente para utilizar o conhecimento profissional sobre o

assunto;

▪ Intimamente ligado à natureza técnica da invenção;

▪ O conhecimento pode ser teórico ou prático.

Técnico no Assunto



✓A invenção tem aplicação industrial?

Tópico 6 

Aplicação Industrial



Aplicação Industrial

➢ A invenção e o modelo de utilidade são considerados

suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser

utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

➢ O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a

devida flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicável

também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os

produtos manufaturados ou naturais.

Art. 15, Lei 9.279/96



✓A matéria a ser protegida está

suficientemente descrita?

Tópico 7

Suficiência Descritiva



Suficiência Descritiva
Art. 24, Lei 9.279/96

➢ 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.

Atenção ao redigir 

o pedido de patente

Condição de Patenteabilidade



➢ De acordo com o artigo 24 da Lei 9.279/96,

Parágrafo Único:

No caso de material biológico que não possa ser descrito

na forma do caput e que não estiver acessível ao público, o

relatório será suplementado por depósito de material em

instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo

internacional.

Suficiência Descritiva
Art. 24, Lei 9.279/96

Condição de Patenteabilidade

60



Condição e Direitos

➢ As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório

descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e

definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da

proteção.

➢ A extensão da proteção conferida pela patente será determinada

pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório

descritivo e nos desenhos.

Art. 25, Lei 9.279/96

Art. 41, Lei 9.279/96



Revisando...

INVENÇÃO

✓ Novidade

✓ Atividade Inventiva

✓ Aplicação Industrial

✓ Suficiência descritiva

✓ Unidade de Invenção

MODELO DE UTILIDADE

✓Novidade

✓Ato Inventivo

✓Melhoria funcional

✓Aplicação Industrial

✓Suficiência descritiva

✓Unidade Técnico-Funcional

➢ Requisitos e condições para concessão da patente:



O Pedido de Patente



Os requisitos podem ser:

São os requisitos de cujo cumprimento depende a concessão e/ou a 

manutenção da patente.

Condições de Patenteabilidade

Quando dizem respeito ao modo 

pelo qual a invenção é submetida 

à análise do poder concedente.

Quando dizem respeito à 

invenção em si mesma.

Formais Substantivos



O Pedido de Patente

O pedido de patente é um documento legal que deve 

ser redigido de forma clara, precisa e num formato 

particular.

Pedido
de 

Patente

A estrutura e o formato de um pedido de patente são determinados por regras 

definidas pelo artigo 19 da LPI e pelas Instruções Normativas nº 030/2013 e nº 

031/2013, os quais devem ser obrigatoriamente respeitados pelo depositante  

por regulamentarem os procedimentos para a elaboração do pedido de patente 

de invenção e de modelo de utilidade. 



Especificações



Seguir a ordem sugerida pelas 

Instruções Normativas 

vigentes, exceto quando for  

necessária a sua alteração para 

facilitar a compreensão 

e apresentação da invenção 

(IN nº 030/13, Capítulo I - art. 2 -

inciso XI).

• Título;

• Campo da Invenção (Fundamentos da Invenção);

• Estado da Técnica;

• Sumário da Invenção;

• Descrição da Abordagem do Problema Técnico;

• Listagem de Figuras;

• Descrição Detalhada da Invenção;

• Exemplos, se necessários.

Estrutura



✓ Requerimento (On-Line)

✓Guia de recolhimento 

(GRU) 

Relatório Descritivo

Reivindicações

Resumo

Desenhos (se aplicável)

Listagem de Sequências (se aplicável)

+

Deve conter os dados 

do pedido/titular

Pedido
de 

Patente

Estrutura



Papel A4

Texto
Desenhos e 

Resumo

1/1

IN nº 031/13 – Capítulo VIII (art. 30 a 41)

1/3

2/3

3/3
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Numeração das 

Folhas

Margens 

Apresentação

O Relatório 
Descrito 
deverá ser 
numerado por 
parágrafo !



Apresentação

✓O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo não devem conter 

representações gráficas (IN nº 031/13, Capítulo VIII - art. 34);

✓O relatório descritivo e o resumo podem conter tabelas, não sendo permitidas a

inclusão nas reivindicações (IN nº 031/13, Capítulo VIII - art. 35);

✓Cada um dos elementos básicos que integram o pedido deve ser iniciado em 

nova folha com numeração dependente (IN nº 031/13, Capítulo VIII - art. 36);

✓As formulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como tabelas, quando 

inseridas no texto, devem ser identificadas (IN nº 031/13, Capítulo VIII - art. 37).



O título deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, 

sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias (tais como "novo", 

"melhor", "original" e semelhantes), ou quaisquer denominações de fantasia e 

ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo.
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Título
IN nº 030/13, Capítulo III - art. 16 - inciso I



Exemplos

✓ “Composição farmacêutica de liberação controlada termoformável sólida de capseina e 

processo de produção da mesma”;

✓ “Processo para produção de um alimento funcional compreendido de um polipeptídeo

recombinante, e alimento funcional”;

✓ “Composição antigênica, dispositivo de liberação de partículas, uso de uma composição, 

e, processo para aumentar antigenicidade da proteína RelA ”;

✓ “Processo e dispositivo para operar o motor de um veículo movido eletricamente”;

✓ “Parafuso pedicular aperfeiçoado”;

✓ “Argila de branqueamento e método de fabricação da mesma”.

Título



✓ As unidades de pesos e medidas devem ser expressas pelo sistema internacional de

unidades (IN nº 030/13, Capítulo III - art. 16 - inciso II);

✓ Nas indicações geométricas, mecânicas, elétricas, magnéticas, térmicas, óticas e de

radioatividade, deve ser observado o disposto no Quadro Geral de Unidades de

Medidas estabelecido pelo órgão nacional competente; Por sua vez, as fórmulas

químicas e/ou equações matemáticas, bem como símbolos, pesos atômicos,

nomenclatura e unidades específicas, não previstas no Quadro Geral de Unidades de

Medida, devem obedecer à prática consagrada no setor (IN nº 030/13, Capítulo III - art.

16 - incisos III e IV);

✓ A terminologia e os símbolos devem ser uniformes em todo o pedido (IN nº 030/13,

Capítulo III - art. 16 - inciso V).
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Terminologia e Símbolos



✓Deve ser iniciado pelo título (IN nº 030/13, Capítulo I - art. 2 - inciso I; IN nº 030/13, 

Capítulo II - art. 9 - inciso I);

✓Em Patentes de invenção, deve referir-se a uma única invenção, ou a um grupo 

de invenções inter-relacionadas de maneira que constituam um só conceito 

inventivo (IN nº 030/13, Capítulo I - art. 2 - inciso II; LPI art. 22)

✓No caso de Modelos de Utilidade, deve referir-se a um único modelo principal, 

que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos adicionais ou 

variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-

funcional e corporal do objeto (IN nº 030/13, Capítulo II - art. 9 - inciso II; LPI - art. 

23); 
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Relatório Descritivo



✓Precisar o setor técnico a que se refere a invenção (para PI) (IN nº 030/13, 

Capítulo I - art. 2 - inciso III), ou o objeto (para MU) (IN nº 030/13, Capítulo II - art. 

9 - inciso III);

✓Descrever o estado da técnica útil à compreensão, citando sempre que possível 

os documentos que o reflitam (busca de anterioridades) (IN nº 030/13, Capítulo I 

- art. 2 - inciso IV; IN nº 030/13, Capítulo II - art. 9 - inciso IV);

✓ Importante: destacar os problemas técnicos existentes no estado da técnica 

apontado;

Relatório Descritivo



✓ Definir os objetivos da invenção (IN nº 030/13, Capítulo I - art. 2 - inciso V) ou 

descrever o modelo (IN nº 030/13, Capítulo II - art. 9 - inciso V) de forma clara, 

concisa e precisa, a solução proposta para o problema técnico existente, bem 

como as vantagens em relação ao estado da técnica;

✓Ressaltar, nitidamente, a novidade (LPI Art. 11) e evidenciar o efeito técnico 

alcançado  (para PI) (IN nº 030/13, Capítulo I - art. 2 - inciso VI) ou a melhoria 

funcional alcançada (para UM) (IN nº 030/13, Capítulo II - art. 9 - inciso VI);

✓Relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas 

representações gráficas (vistas, cortes, circuitos, diagramas, fluxogramas, 

gráficos, etc.) (IN nº 030/13, Capítulo I - art. 2 - inciso VII; IN nº 030/13, Capítulo II -

art. 2 - inciso VII). 

Relatório Descritivo



✓Descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e SUFICIENTE, de 

maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais 

de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar 

exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica 

(IN nº 030/13, Capítulo I - art. 2 - inciso VIII);

✓Descrever o modelo de forma consistente, precisa, clara e SUFICIENTE, com as 

possíveis variantes, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos 

desenhos, de forma a definir o objeto requerido e não um simples princípio 

segundo o qual o mesmo pode adotar formas diversas, não sendo cabíveis 

trechos do tipo "concretização preferida", "a título exemplificativo", etc. (IN nº 

030/13, Capítulo II - art. 9 - inciso VIII).

Relatório Descritivo



✓Ressaltar, quando a natureza da invenção englobar mais de uma forma de

execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito (IN

nº 030/13, Capítulo I - art. 2 - inciso IX);

✓ Indicar, explicitamente, a utilização industrial, quando essa não for evidente a

partir da descrição da invenção (IN nº 030/13, Capítulo I - art. 2 - inciso X);

Relatório Descritivo



✓ Base legal da proteção patentária;

✓ Formam uma linha que delimita a proteção, evidenciando infrações

dos direitos por terceiros;

✓ Os termos e a estruturação das reivindicações definem os limites de

proteção conferidos por uma patente;

✓ Devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo.

IN nº 030/13, Capítulo I - art. 3 ao 6; Capítulo I - art. 10 ao 13

Reivindicações



LPI Art. 41

A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das 

reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

LPI Art. 25

As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, 

caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e 

preciso, a matéria objeto da proteção.

Reivindicações



Produto Processo

Aquelas que se relacionam a

ATIVIDADES

(processo, uso, aplicação, 

método, etc.)

Aquelas que se relacionam a

OBJETOS FÍSICOS

(produto, composto, composição,

aparelho, kit, dispositivo, etc.)

Categorias

Reivindicações



Termo de transição

Preâmbulo +   CARACTERIZADO POR +   parte caracterizante
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Estrutura

Assinala se a categoria da 

reivindicação: 

produtos, processo etc.

Onde estão listadas as 

características técnicas da 

invenção de forma ordenada e 

lógica; parte onde a invenção é 

de fato pleiteada.

Reivindicações



✓O número de reivindicações deve ser suficiente para definir o objeto da invenção

(IN nº 030/13, Capítulo I - art. 3 - inciso I);

✓Um pedido de patente de invenção pode conter várias categorias de

reivindicações (produto, processo, uso, etc.), desde que ligadas por um só

conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais prática possível (IN nº

030/13, Capítulo I - art. 3 - inciso III), para Modelos de Utilidade, cada pedido deve

conter uma única reivindicação independente que descreva o modelo, definindo

integralmente todas as características de forma ou disposição introduzidas,

essenciais à obtenção da melhoria funcional (IN nº 030/13, Capítulo II - art. 10).

Reivindicações
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✓Devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos (IN nº 031/13,

Capítulo V - art. 17 - inciso I; IN nº 030/13, Capítulo I - art. 3 - inciso II; IN nº 030/13,

Capítulo II - art. 12);

✓Devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título

correspondente a sua respectiva categoria (IN nº 031/13, Capítulo V - art. 17 -

inciso II; IN nº 030/13, Capítulo I - art. 4 - inciso I; IN nº 030/13, Capítulo II - art. 13 -

inciso II);

Reivindicações



✓Devem obrigatoriamente conter uma única expressão "caracterizado por” (IN nº

031/13, Capítulo V - art. 17 - inciso III; IN nº 030/13, Capítulo I - art. 4 - inciso II; IN

nº 030/13, Capítulo II - art. 13 - inciso II);

✓Cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as

características técnicas a serem protegidas pela mesma (IN nº 030/13, Capítulo I -

art. 4 - inciso III; IN nº 030/13, Capítulo II - art. 13 - inciso III);

Reivindicações



✓Devem ser redigida sem interrupção por pontos (IN nº 031/13, Capítulo V - art. 17 -

inciso IV; IN nº 030/13, Capítulo I - art. 4 - inciso VII; IN nº 030/13, Capítulo II - art.

13 - inciso VIII);

✓Não são aceitos trechos explicativos quanto às vantagens e ao simples uso da

invenção (IN nº 030/13, Capítulo I - art. 4 - inciso VIII; IN nº 030/13, Capítulo II - art.

13 - inciso XII);

Reivindicações



Deve ser evitado o uso de termos indefinidos na estruturação das 

reivindicações que induzam terceiros a especular sobre os limites de proteção 

da matéria definida pelas reivindicações:

- “a maior parte”

- “substancialmente”

- “tal como”

- “aproximadamente”

- “cerca de”

- “por exemplo”

- “mais ou menos”

- “uma quantidade suficiente”

- “quando requerido”

- “uma quantidade sinérgica”

- “e/ou”

Reivindicações

Linguagem

Exemplos



✓ Mesmo que uma das reivindicações venha a ser recusada, isto não significa 

que as reivindicações restantes sejam inválidas. Cada reivindicação é avaliada 

pelo seu próprio mérito.  

Reivindicações

Lembre-se!

✓ Logo, é importante construir reivindicações para os vários aspectos presentes 

na invenção, a fim de assegurar que a invenção receba a maior proteção 

possível.



São representações dos aparelhos, peças e 

acessórios, esquemas elétricos, diagramas de 

bloco etc., que sejam imprescindíveis para a 

compreensão da invenção.

Desenhos

No caso dos modelos de utilidade (MU), 

definem o escopo da invenção.



Desenhos

✓A apresentação de desenhos é obrigatória para os pedidos de patente de 

modelo de utilidade (IN nº 031/13, Capítulo V - art. 19);

✓Os desenhos devem, preferivelmente, seguir o estabelecido nas normas 

brasileiras para desenho técnico (IN nº 031/13, Capítulo VIII - art. 38);

✓A apresentação de reprodução de fotografias, tais como estruturas 

metalográficas, ou imagens tridimensionais geradas por softwares 

eletrônicos será aceita desde que tais reproduções apresentem nitidez e 

que permitam uma melhor compreensão da invenção (IN nº 031/13, Capítulo

V - art. 20; IN nº 030/13, Capítulo I - art. 8 - inciso III).



MU

PI

Desenhos



Relacionar as figuras dos 

desenhos, especificando-as: 

vistas, cortes, perspectivas, 

circuitos, diagramas, 

componentes, etc.

Desenhos

Descrição da figuras



Desenhos (Página anterior)



✓ Sumário do exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos

desenhos;

✓ Define o setor técnico;

✓ Instrumento eficaz para fins de pesquisa;

✓ Sinais de referência constantes dos desenhos.

Resumo

IN nº 030/13, Capítulo I - art. 7; IN nº 031/13 Capítulo V - art. 22



➢ Modificações no Pedido de Patente:

▪ Retificações de erros datilográficos

ou de tradução;

▪ Correções de irregularidades formais.

➢ Modificações do Quadro Reivindicatório:

▪ Espontâneas – prazo até o requerimento

do exame (art. 32);

▪ Decorrentes de exame técnico.

Importante: Ambos estão limitados pelo conteúdo inicialmente revelado no pedido.

O pedido de patente deve ser preparado de forma a ter uma descrição o mais 

completa possível da invenção para evitar a omissão de dados relevantes, uma 

vez que nenhuma informação nova pode ser introduzida no dito pedido, após a 

sua data de depósito (LPI - art. 32).

Modificações após o depósito do pedido

Resolução no 093/2013, 10/08/2013 – RPI 2215 de 18/06/2013



✓Modificações no relatório descritivo, reivindicações, resumo, desenho (se houver),

listagem de sequências (se houver), só poderão ser feitas ATÉ O REQUERIMENTO DE

EXAME, desde que limitadas ao inicialmente revelado;

✓APÓS O REQUERIMENTO DE EXAME, não poderão ser aceitas modificações voluntárias

ou decorrentes de exigência técnica / ciência de parecer que resultem em alteração da

proteção reivindicada ou aumento da proteção reivindicada. No entanto, poderão ser

aceitas as modificações voluntárias ou resultantes de exigência técnica / ciência de

parecer, desde que sirvam para restringir a proteção reivindica;

✓A qualquer momento poderão ser aceitas modificações referentes a erros datilográficos

correções de irregularidades formais, desde que suportadas pela matéria constante no

pedido de patente como depositado.

Modificações após o depósito do pedido



Exemplo 

de Patente de Invenção

“Massa Alimentícia”



Título

Deve ser preciso 

e específico.
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1

É uma declaração que indique o 

campo técnico relacionado 

com a invenção.

➢Deve ser citado logo no início do 

Relatório Descritivo.

99

Campo da Invenção 

(Setor Técnico)



Descrever o estado da técnica que 

permita o entendimento, 

a busca e o exame da invenção, 

evidenciando os problemas / 

desvantagens existentes 

no estado da técnica.

100

O estado da técnica deve ser consistido 

de documentos que retratem a 

tecnologia mais próxima daquela que 

será pleiteada na invenção.

Estado da Técnica



Problemas / desvantagens

no estado da técnica
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Descrever o estado da técnica 

que permita o entendimento, 

a busca e o exame da invenção, 

evidenciando os problemas / 

desvantagens existentes 

no estado da técnica.

Estado da Técnica



102

Descrever o estado da técnica 

que permita o entendimento, 

a busca e o exame da invenção, 

evidenciando os problemas / 

desvantagens existentes 

no estado da técnica.

Problemas / desvantagens

no estado da técnica

Estado da Técnica



103

Descrever o estado da técnica 

que permita o entendimento, 

a busca e o exame da invenção, 

evidenciando os problemas / 

desvantagens existentes 

no estado da técnica.

Vantagens da invenção em 

relação ao estado da técnica

Estado da Técnica



104

Definir os objetivos da invenção, 

descrevendo de forma clara, a 

solução proposta para o problema 

existente, bem como as vantagens da 

invenção em relação ao estado da 

técnica, ressaltando a novidade 

e o efeito técnico alcançado.

Sumário da Invenção



Definir os objetivos da invenção, 

descrevendo de forma clara, a 

solução proposta para o problema 

existente, bem como as vantagens da 

invenção em relação ao estado da 

técnica, ressaltando a novidade 

e o efeito técnico alcançado.

Sumário da Invenção



Descreve a invenção em detalhes de maneira suficiente 

para reprodução da mesma, citando também todas as 

alternativas possíveis relacionadas com a mesma, tais 

como os materiais, finalidades de uso e metodologias 

envolvidas na invenção.
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➢ O relatório descritivo deve, inicialmente, buscar

descrever a invenção da forma mais abrangente

possível e, posteriormente, ater-se aos parâmetros

preferenciais;

➢ CUIDADO – não omitir informações fundamentais 

para a proteção patentária.

Descrição Detalhada da 

Invenção
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Descreve a invenção em detalhes de 

maneira suficiente para reprodução da 

mesma, citando também todas as 

alternativas possíveis relacionadas com a 

mesma, tais como os materiais, 

finalidades de uso e metodologias 

envolvidas na invenção.

Se necessário, fornecer pelo menos um 

exemplo de concretização da invenção.

Descrição Detalhada da 

Invenção



108

Descreve a invenção em detalhes de 

maneira suficiente para reprodução 

da mesma, citando também todas 

as alternativas possíveis relacionadas 

com a mesma, tais como os materiais, 

finalidades de uso e metodologias 

envolvidas na invenção.

Observar (quando houver) a remissão 

às referências numéricas dos desenhos.

Descrição Detalhada da 

Invenção



109

Descreve a invenção em detalhes de 

maneira suficiente para reprodução 

da mesma, citando também todas 

as alternativas possíveis 

relacionadas com a mesma, tais 

como os materiais, finalidades de uso 

e metodologias envolvidas na 

invenção.

Descrição Detalhada da 

Invenção



Descreve a invenção em detalhes de 

maneira suficiente para reprodução 

da mesma, citando também todas 

as alternativas possíveis 

relacionadas com a mesma, tais 

como os materiais, finalidades de uso 

e metodologias envolvidas na 

invenção.

Descrição Detalhada da 

Invenção



111

Descrição Detalhada da 

Invenção

Descreve a invenção em detalhes de 

maneira suficiente para reprodução da 

mesma, citando também todas as 

alternativas possíveis relacionadas 

com a mesma, tais como os materiais, 

finalidades de uso e metodologias 

envolvidas na invenção.

Descrição da metodologia



112

Descreve a invenção em detalhes de 

maneira suficiente para reprodução da 

mesma, citando também todas as 

alternativas possíveis relacionadas 

com a mesma, tais como os materiais, 

finalidades de uso e metodologias 

envolvidas na invenção.

Descrição da metodologia

Descrição Detalhada da 

Invenção
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➢Os parâmetros de processo tais como, faixas de 

temperatura, pressão, concentrações e etc, devem 

abranger os valores mínimo e máximo, nos quais 

a reação ocorre.

Descreve a invenção em detalhes de maneira 

suficiente para reprodução da mesma, 

citando também todas as alternativas 

possíveis relacionadas com a mesma, tais 

como os materiais, finalidades de uso e 

metodologias envolvidas na invenção.

Apresentação de Exemplos

Descrição Detalhada da 

Invenção
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Descreve a invenção em detalhes de maneira 

suficiente para reprodução da mesma, citando 

também todas as alternativas possíveis 

relacionadas com a mesma, tais como os materiais, 

finalidades de uso e metodologias envolvidas na 

invenção.

Apresentação de Resultados

➢ Tabelas e exemplos relativos à invenção e exemplos

comparativos não podem deixar de constar do

relatório descritivo, por retratarem as concretizações

da invenção.

Descrição Detalhada da 

Invenção
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Descreve a invenção em detalhes de 

maneira suficiente para reprodução da 

mesma, citando também todas as 

alternativas possíveis relacionadas 

com a mesma, tais como os materiais, 

finalidades de uso e metodologias 

envolvidas na invenção.

Apresentação de Resultados

Descrição Detalhada da 

Invenção
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Descreve a invenção em detalhes de 

maneira suficiente para reprodução da 

mesma, citando também todas as 

alternativas possíveis relacionadas 

com a mesma, tais como os materiais, 

finalidades de uso e metodologias 

envolvidas na invenção.

Apresentação de Resultados

Descrição Detalhada da 

Invenção



Reivindicação 

Independente

Exemplos
de Reivindicações

Termo de Transição

Preâmbulo

(Estado da Técnica)

Parte Caracterizante

Reivindicações 

Dependentes



Exemplos
de Reivindicações

Termo de Transição

Preâmbulo

(Estado da Técnica)

Parte Caracterizante

Reivindicações 

Dependentes



Exemplos
de Reivindicações

Reivindicações 

Dependentes

Reivindicações 

Dependentes

Reivindicação 

Independente

Termo de Transição

Preâmbulo

(Estado da Técnica)

Parte Caracterizante



Exemplos
de Reivindicações

Reivindicação 

Independente

Reivindicações 

Dependentes

Termo de Transição

Preâmbulo

(Estado da Técnica)

Parte Caracterizante



Exemplos
de Reivindicações

Termo de Transição

Preâmbulo

(Estado da Técnica)

Parte Caracterizante

Reivindicações 

Dependentes



Exemplos
de Reivindicações

Termo de Transição

Preâmbulo

(Estado da Técnica)

Parte Caracterizante

Reivindicações 

Dependentes



Deve ser um sumário 

do exposto no relatório 

descritivo, 

nas reivindicações 

e nos desenhos.

Deve ser conciso 

(50 a 200 palavras) 

e não deve fazer menção 

ao mérito da invenção

Resumo



Exemplo de Pedido

de Patente de MU

“Disposição construtiva em Alicate”





Título

Campo 

da Invenção

Estado da Técnica

(Fundamentos)

Melhoria 

funcional



Listagem das 

Figuras

Descrição da 

Invenção

Sumário da 

Invenção



Descrição da 

Invenção



Descrição da 

Invenção



Uma única reivindicação 

independente que descreve o 

modelo, definindo integralmente 

todas as características de 

forma ou disposição 

introduzidas, essenciais à 

obtenção da melhoria funcional.



Desenhos Resumo



Considerações Finais



✓Obter todos os detalhes da invenção, para identificar os que irão compor a

invenção a ser descrita no pedido de patente;

✓Identificar os diferentes aspectos da invenção que possam vir a ser protegidas 

(invenção principal e invenções acessórias).

✓Verificar os documentos do estado da técnica referentes ao campo da invenção

para adequar o pedido de patente frente a estes documentos;

✓Identificar detalhes da matéria objeto de proteção que poderão constar nas

reivindicações dependentes;

✓Descrever a invenção de maneira suficiente para que um técnico da arte possa

reproduzir a mesma.

Entendendo a Invenção



✓Buscar entender suficientemente bem a invenção para poder estruturar as

reivindicações de forma a evitar limitações indesejadas.

✓Reconhecer quais elementos da invenção que não necessitam estar incluídas

nas reivindicações mais abrangentes (independentes).

✓ Entender quão abrangente deve ser a descrição da invenção. 

✓ Esforçar-se ao máximo para obter um claro entendimento da invenção, como se

ele mesmo fosse o inventor.

Entendendo a Invenção

Nunca assumir que o “inventor” conhece o real significado da  sua  invenção.
Pesquisadores tipicamente pensam em termos de produtos ou problemas – nunca 

em invenções.



Entendimento da invenção também significa que o Depositante, ao receber um 

documento do estado da técnica – tal como um documento que foi usado por 

um Escritório de Patente como base para rejeição de reivindicações:

✓Ser capaz de explicar as diferenças entre o objeto de proteção e o estado

da técnica e/ou

✓Ser capaz de modificar as reivindicações em pendência para ressaltar

essas diferenças de uma forma tal que minimize uma possível redução no

escopo de proteção das ditas reivindicações.

Entendendo a Invenção



rferraro@inpi.gov.br

www.gov.br/inpi

OBRIGADO!


