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Exemplos de promoção da inovação:  
- iluminação  



 - ferramentas agrícolas: Enxada  

 



(seguinte) 

 



(seguinte) 

 



 



 -transporte fluvial 

 



(seguinte) 

 

http://www.voile.me/wp-content/673px-bateau_capsizun2.jpg�


(seguinte) 

 



-telefones celulares  
 1. celulares utilizados em 1980 



2. celulares utilizados em 1990 

 



3. Apple iPhone: moderno e sofisticado 

Apple iPhone, Janeiro 2007 

Inclui diversas funções (câmara, telefone, agenda, música, 
calculadora, etc.)  



-aeronaves  
1. Flyer, a primeira aeronave dos 
irmãos Wright (Dezembro de 1903, voo 
de 59 minutos)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wrightflyer.jpg�


 
2. Spirit of St. Louis (aeroplano de 
Charles Lindbergh, 1927: 33 horas e 
30 minutos de Nova York a Paris )  
 



3. Airbus A380 (primeiro voo em abril de 
2005, 7 horas de Paris a Nova York ) 

 



A inovação é o motor que impulsiona a economia de um 
país, região ou continente, um grande gerador de postos 
de trabalho (ver o Plano Nacional de Propriedade 
Industrial)  
 
Inovação é a ponte entre um problema e uma solução 
numa determinada sociedade, portanto é crucial para o 
desenvolvimento tecnológico, económico, social, cultural 
(o Estado deve identificar os problemas e as 
necessidades reais da sociedade)  

 
A inovação é baseada em anteriores soluções técnicas 
e em posteriores desenvolvimentos (daí, a mobilização 
de importantes recursos humanos e financeiros)   



O sistema de patentes  

Promove a inovação e o desenvolvimento 
económico através das suas duas funções : 

Proteção de patentes: territorial (país ou região) 
e limitada no tempo (20 anos)  
Publicação de patentes: global (sem limite no 
espaço), sem limite de tempo  

Qualquer um pode aprender com a 
informação patenteada em todo o mundo 
para promover a inovação no seu país  
 



Onde encontrar informações sobre 
patentes? 

Em bases de dados de patentes, gratuitas 
ou comerciais  
Em publicações científicas (a Literatura 
Não-Patente)  
Todas essas bases de dados estão 
geralmente disponíveis na internet  
 

 



Bases de dados gratuitas (patentes): 
Internacional, Regional, Nacional 

PATENTSCOPE 
 

esp@cenet (IEP) 
 
JPO IPDL (Japão) 
 
USPTO PatFT/AppFT 

http://ru.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ru/en/home.hts�


(seguinte) 
Korean IP Office (KIPO) 
 
China Patent Office (SIPO) 

 
Taiwan IP Office (TIPO) 

 
ARIPO 

 
OAPI 

http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf;jsessionid=9863ca6bcee4546ac8e6ac44467a22ffaaf6d84ec05.oR1JrQjwaxCNaN4KcybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xahmOaNmObhmLbwb48RrRrN8xn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.main.BoardApp&c=1001�
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dwx/�
http://www.aripo.org/�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:OAPI_LOGO.jpg�


Bases de dados comerciais (patentes) 
Mais de 200 bases de dados comerciais estão listadas 
no site do Grupo de Usuários de Informação de 
Patentes (PIUG) em http://www.piug.org/vendors.php) 

  
Em 17 de setembro de 2010, a OMPI lançou o ASPI 
(acesso à informação especializada de patentes para 
países em desenvolvimento), com seis empresas 
comerciais (veja abaixo)  
Elegibilidade : 

Para os países menos desenvolvidos: o acesso é 
gratuito para todas as instituições (universidades, 
centros de pesquisa, etc.) (Grupo 1)  
Para alguns países em desenvolvimento (Grupo 
2): 1 100 francos suíços por ano, por base de 
dados e para cada instituição nacional: o instituto 
nacional de patentes, etc.)  

 

http://www.piug.org/vendors.php�


(seguinte) ASPI: Parceiros da 
OMPI  
 

LexisNexis (TotalPatent) 
 

Minesoft (Patbase) 
  

ProQuest (Proquest Dialog)  
 

Questel (Orbit.com)  
 

Thomson Reuters (Thomson Innovation)  
 

World Intellectual Property Search (WIPS Global)   

http://www.minesoft.com/default.asp�
http://www.proquest.co.uk/en-UK/�
http://www.questel.com/index.htm�
http://www.questel.com/index.htm�
http://www.questel.com/index.htm�
http://www.questel.com/index.htm�
http://www.questel.com/index.htm�
http://www.wipsglobal.com/�


 
Bases de dados de publicações científicas: 
Programas das Nações Unidas  
 
HINARI (OMS) 

  
 

AGORA (ONUAA) 
 
 

OARE (PNUMA) 
 
 

ARDI (OMPI) 



 

Lançado em julho de 2009  
Coordenado pela OMPI e seus parceiros (atualmente 13 
editoras e 202 revistas e jornais científicos de renome 
mundial)  
Importante para compreender a linguagem técnica das 
áreas de tecnologia (a lista de 202 revistas e jornais está 
disponível em http://www.wipo.int/ardi)  
Importante coleção que sirva de referência para o 
trabalho e publicações académicas  
Acesso gratuito para os Países Menos Desenvolvidos 
(para todas as instituições nacionais) e de baixo custo 
para países em desenvolvimento (1000 dólares 
americanos)  
  



A informação de patentes e o 
desenvolvimento da inovação e do 
bem-estar socio-económico 



(seguinte)  
 



(seguinte) Aparelho para salgar, marinar ou 
adicionar aditivos à carne, peixe ou 
produtos similares, e método de utilização   



uma armadilha de insetos  



(seguinte) 



(seguinte) 



(seguinte) 



Método de produção de suco clarificado, suco 
embalado, etanol e açúcar derivados da cana-de-
açúcar e respetivo sistema de produção  



(seguinte) 



(seguinte) 



Conclusão 
Um país controla as informações de patentes quando as escolas 
técnicas e profissionais, universidades, ateliers, laboratórios e 
centros de pesquisa tornam-se capazes de reproduzir invenções 
como descrito nos documentos de patente (é a fase da reprodução 
ou imitação ; desta forma as informações sobre patentes facilitam o 
domínio dessa fase mais rapidamente do que a engenharia 
reversa) 
A fase de reprodução ou imitação permite  então que o país passe 
para a próxima etapa: inovação; esta etapa, por sua vez leva à 
fase de invenção ou criatividade  

 
Um país não pode controlar os passos acima sem o seguinte: o 
Plano Nacional de Desenvolvimento da Propriedade Industrial, o 
desenvolvimento da educação, a proteção da iniciativa privada e 
mobilização de recursos financeiros pelo Estado e entidades 
privadas (bancos, empresas, etc.)  
 
 



Muito obrigado pela vossa atenção! 

Ituku.elangibotoy@wipo.int 

 

mailto:Ituku.elangibotoy@wipo.int�
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