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ATENÇÃO: 

 

Por ser continuação do Guia Básico, este guia 
exige conhecimentos apresentados 

anteriormente.  

 

Caso ainda não tenha lido o Guia Básico, por 
favor acesse-o aqui antes de prosseguir. 

http://www.inpi.gov.br/imagens/aprenda-a-fazer-busca/menu-servicos/informacao/guia-pratico-para-buscas-de-patentes
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Parte 1: busca por depositante no Brasil 
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Busca por nome de depositante 

na base do INPI 

 

Exemplo 1 



© INPI, 2017. 

Para uma busca por nome depositante, seleciona-se inicialmente somente 

o campo “Depositante/Titular/Inventor”, na Pesquisa Avançada: 
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Como primeiro exemplo de busca por depositante, será realizada uma busca de 

depósitos de patentes da Universidade de Brasília no INPI, usando sua 

conhecida sigla, UnB. Podem ser usadas tanto letras maiúsculas como 

minúsculas. 

UNB 

Clique em “pesquisar” 
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O resultado desta busca, com UnB no campo “Nome do Depositante”, é 

muito pequeno: apenas 4 documentos. Mas será que isto está correto? 

Será que a UnB só possui estes depósitos de patente  no INPI? 
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É recomendável que se faça a busca também pelo nome por extenso 

(Universidade de Brasília) da universidade, pois podem ter sido depositados 

pedidos de patente sob este nome.  

    Universidade de Brasília 
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Observar que, usando o nome da UnB por extenso 

(Universidade de Brasília) e sem aspas (“ ”), no campo 

“Nome do Depositante”, o nº de resultados foi muito 

maior do que a quantidade encontrada usando-se a sigla 

UnB. 

Isto ocorre porque o sistema busca todos os documentos que 

possuem a palavra “universidade” e todos os documentos que 

possuem a palavra “Brasília”. Logo, no resultado desta busca, 

poderão constar documentos não pertinentes para esta busca, 

como por exemplo, aqueles da “Universidade de Santa 

Catarina” ou da “Universidade de São Paulo”.  
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A busca de depósitos de patentes da UnB no INPI será repetida, com o nome 

da Universidade por extenso, entre aspas (“ ”).  

Podem ser usadas tanto letras maiúsculas como minúsculas. 

  “UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA” 
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Observar que, ao inserir o nome da UnB por 

extenso e entre aspas (“ ”), no campo “Nome do 

Depositante”, o nº de resultados será bem menor 

(127) do que a quantidade encontrada se não 

forem usadas as aspas (60424). 
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A sigla pode ser combinada com partes do nome por extenso: 

 UnB or (Universidade and Brasília) 

ATENÇÃO: não é permitido combinar a sigla UnB  com “Universidade 

de Brasília”, pois expressão exata (entre aspas) e operadores lógicos 

(AND, OR, AND NOT) não podem ser utilizados no mesmo campo. 

UNB OR (UNIVERSIDADE AND BRASÍLIA) 
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Desta forma, obtém-se resultados tanto para UnB, como para documentos 

contendo “Universidade” e “Brasília”:   

A busca recupera documentos que contêm “UnB”, assim como 

os que contêm “Universidade” e “Brasília”. Contudo, é 

necessário fazer uma seleção na lista de resultados, que 

poderá incluir como depositante, por exemplo: 

 

-Universidade Católica de Brasília (UCB) 

 

 

Para tanto, deve-se analisar as fichas de dados bibliográficos, 

uma a uma. 
 



© INPI, 2017. 

Busca por nome de depositante 

na base do INPI 

 

Exemplo 2 
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Este segundo exemplo de busca por depositante mostra uma busca de 

pedidos de patentes da empresa Embrapa, depositados no INPI. 

   EMBRAPA 
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Observa-se que, inserindo no campo “Nome do 

Depositante” a sigla desta  empresa, foram 

encontrados 351  pedidos.  

Mas será que este resultado está correto ? 
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Deve-se lembrar que o nome da Embrapa por extenso é “Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária”. Portanto, recomenda-se fazer a 

busca desta outra forma também.  

 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
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Observar que, ao inserir o nome da Embrapa por extenso e sem aspas (“ ”), no campo 

“Nome do Depositante”, o nº de resultados foi muito maior (66724) do que a quantidade 

encontrada usando-se a sigla Embrapa (351). 

Este resultado não está correto. Isto ocorre porque o 

programa busca todos os documentos que possuem 

qualquer uma das palavras que compõem o nome desta 

empresa (por ex: “brasileira”, “agropecuária”).  
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Logo, no resultado, poderão constar documentos não pertinentes para esta 

busca, como por exemplo, este da “Embraderm - Empresa Brasileira de 

Dermocosméticos Eireli”  
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Ainda, num dos documentos encontrados, verificou-

se que o nome da Embrapa por extenso estava 

escrito de outra forma, e não como “Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária”, mas contendo 

as últimas duas palavras. 
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Outra possibilidade de busca é a combinação de Embrapa com as palavras 

“pesquisa” e “agropecuária” – Embrapa or (pesquisa and agropecuária): 

 Embrapa or (pesquisa and agropecuária)  
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Desta forma, obtém-se resultados tanto para Embrapa, como para 

documentos contendo “Pesquisa” e “Agropecuária”:   

A busca recupera documentos que contêm “Embrapa”, assim 

como os que contém “Pesquisa” e “Agropecuária”. Contudo, é 

necessário fazer uma seleção na lista de resultados, que 

poderá incluir como depositante, por exemplo: 

 

-Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A. 

(EMEPA)  

 

 

Para tanto, deve-se analisar as fichas de dados bibliográficos, 

uma a uma. 
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Busca por CNPJ de depositante na base 

do INPI 
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Busca por CNPJ  

Na Pesquisa Básica, é possível fazer a busca usando o CNPJ ou o CPF do 

Depositante, caso se tenha esta informação.  
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Inicialmente, deve-se escolher esta opção no  

campo indicado acima 

Busca por CNPJ 
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Exemplo de busca por CNPJ  

 

Razão social: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Nome comercial: Embrapa 

CNPJ: 00.348.003/0001-10  * 

  00348003000110 

Clique em “pesquisar” 

* Fonte dos dados:  https://www.embrapa.br/dados-cadastrais 

https://www.embrapa.br/dados-cadastrais
https://www.embrapa.br/dados-cadastrais
https://www.embrapa.br/dados-cadastrais
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Foram encontrados 292 processos. Entretanto, anteriormente a busca 

pelo nome Embrapa havia recuperado 351 resultados. 

Por que a busca pelo CNPJ retorna menos documentos? 
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Muitas empresas possuem filiais, com número de CNPJ que pode  não ser 

idêntico ao da matriz. 

 

A Embrapa, possui várias unidades, tendo como exemplo: 

Razão social: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Nome fantasia: Embrapa Hortaliças 

CNPJ: 00.348.003/0055-03 * 

 

 

  00348003005503 

*Fonte dos dados: https://www.embrapa.br/hortalicas/dados-cadastrais 

 

https://www.embrapa.br/hortalicas/dados-cadastrais
https://www.embrapa.br/hortalicas/dados-cadastrais
https://www.embrapa.br/hortalicas/dados-cadastrais
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Muitas empresas possuem filiais, com número de CNPJ que pode  

não ser idêntico ao da matriz. 

 

Usando o exemplo anterior: 

Razão social: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Nome fantasia: Embrapa Hortaliças 

CNPJ: 00.348.003/0055-03 

 

Com este número de CNPJ, pertencente à Embrapa Hortaliças, 

foi encontrado 1 depósito de patente. Este resultado não consta 

na lista de resultados anterior, com CNPJ da matriz. 
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Este depósito, por exemplo, está no nome da “Empresa Brasileira de  

Pesquisa Agropecuária”, como pode ser visto abaixo, embora o  

CNPJ não seja o da matriz.  



© INPI, 2017. 

Outro exemplo: 

Razão Social: Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de  

                       Instrumentação Agropecuária 

Nome Fantasia: Embrapa Instrumentação; CNPJ:00348003011236 

 

 

Foram encontrados 37 resultados, diferentes 

dos obtidos com CNPJ da matriz.  
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Por exemplo, este depósito, em nome de “EMBRAPA - Centro Nacional  

de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária”,  

também não é recuperado com o CNPJ da matriz. 

 

Portanto, para obter todos os depósitos em nome da empresa, na  

busca por CNPJ, devem ser consideradas tanto matriz como filiais. 
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Parte 2: busca por depositante no Brasil 

e no exterior 
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Busca por nome de depositante 

nas bases INPI e Espacenet 

 

Exemplo 3 
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Como visto, é necessário conhecer as variantes da razão social de um mesmo 

depositante. Segue mais um exemplo de busca, tanto na base do INPI como na 

base Espacenet. 

 Depositante (sigla): BMW – busca no INPI 

 Foi encontrado somente 1 resultado. 

   BMW 
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 Depositante (nome por extenso): Bayerische Motoren Werke – busca no INPI 

 “Bayerische Motoren Werke” 

 Desta forma, foram obtidos 13 resultados. 
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   BMW 

Depositante (sigla): 

  

BMW 

 

- busca na base  

Espacenet 
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A busca no ESPACENET resultou em 1224 documentos encontrados com o 

depositante BMW. 
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“BAYERISCHE MOTOREN WERKE” 

Depositante  

(nome por extenso):  

 

BAYERISCHE 

MOTOREN  WERKE 

 

- busca na base 

Espacenet 
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Observa-se que a busca no ESPACENET resultou em mais de 10.000 

documentos encontrados com o depositante BAYERISCHE MOTOREN 

WERKE, quantidade muito maior do que a busca pela sigla BMW. 
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Uma possível opção para a busca é a combinação da sigla, BMW, com o 

nome por extenso, BAYERISCHE MOTOREN WERKE. Observar, que, ao 

contrário do que ocorre na base do INPI, nesta base pode-se combinar 

operadores lógicos com expressões entre aspas. 

A busca recuperou novamente mais de 10.000 documentos, que contêm tanto 

“BMW”, como “BAYERISCHE MOTOREN WERKE”.  Para que possa ser 

confirmado que este resultado é um pouco superior ao anterior, a busca deverá 

ser subdividida em períodos de tempo.  

 

BMW OR “BAYERISCHE MOTOREN WERKE” 
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 Busca por nome de depositante 

nas bases INPI e Espacenet 

 

Exemplo 4 
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No exemplo a seguir, mostra-se que não necessariamente a busca com nome por 

extenso retornará mais resultados do que com a sigla. 

 Depositante (sigla): ABB – busca no INPI  - 1093 resultados 

Depositante (por extenso): ASEA BROWN BOVERI – busca no INPI 

                                           - 611 resultados 

“ASEA BROWN BOVERI” 

   ABB 
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   ABB 

Depositante (sigla): 

  

ABB 

 

- busca na base 

Espacenet 
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Esta busca resultou em mais de 10.000 documentos encontrados com 

o depositante ABB. 
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Como o número de documentos é muito grande, a busca será limitada 

para o ano de publicação de 2016 e depositante ABB. 

   ABB 

   2016 

Foram obtidos aproximadamente 2332 resultados. 
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“ASEA BROWN BOVERI” 

Busca na base Espacenet por depositante (nome por extenso): 

“ASEA BROWN BOVERI” 

e ano de publicação: 2016 

   2016 

Foram obtidos 2 resultados. 
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Tal como no exemplo anterior (BMW), pode ser feita a busca combinando a 

sigla, ABB, com o nome por extenso, ASEA BROWN BOVERI, entre 

aspas. A data de publicação escolhida é o ano de 2016. 

 ABB OR “ASEA BROWN BOVERI” 

   2016 
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Neste caso, foram obtidos 2.334 documentos, a soma das buscas anteriores.  

A utilização desta estratégia reduz possíveis duplicidades na lista de documentos 

encontrados, pois podem existir documentos contendo tanto a sigla como o nome 

por extenso do depositante.   

 

Contudo, ainda é necessário fazer uma seleção nos resultados, analisando os 

dados bibliográficos de cada documento, para verificar se todos são efetivamente 

da empresa desejada. 
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Como foi mostrado, a busca por CNPJ deve ser feita com cadastro 

tanto de matriz como de filiais. 

 

Na busca por nome de depositante, devem ser consideradas as várias 

formas do nome da empresa, como siglas e nome por extenso. (O 

mesmo ocorre quando o depositante é uma pessoa física, pois parte do 

nome pode estar abreviada, por exemplo.) 

 

Atenção: não se deve confundir nome de depositante com marca. Por 

exemplo, no documento MU 7301868-6, apresentado anteriormente, 

consta como depositante Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(razão social) e não Embrapa Hortaliças (marca registrada).  

Porém, também há casos em que os dois são iguais, como ocorre com 

a ABB (nome de depositante), que registrou a sigla ABB como marca. 

Conclusões 

OBS: As buscas apresentadas nos exemplos foram 

realizadas em dezembro de 2017.   



www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao 

Dúvidas: enviar mensagem para o “Fale Conosco”  - 

     assunto “Informação Tecnológica” 


