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O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT fornece soluções de informação tecnológica sob medida, relacionadas aos
processos produtivos das Micro e Pequenas Empresas. Ele é estruturado em rede, sendo operacionalizado por centros de
pesquisa, universidades, centros de educação profissional e tecnologias industriais, bem como associações que promovam a
interface entre a oferta e a demanda tecnológica. O SBRT é apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE e pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI e de seus institutos: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT.
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Solução apresentada
De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), “a patente é um título
de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo
Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de
direitos sobre a criação.” (INPI, 2020). Assim, quem detém o direito a alguma patente pode
impedir terceiros de produzir, usar, vender ou importar o produto da sua patente, com ou
sem seu consentimento.
Existem três tipos de patentes, de acordo com o INPI:
•
Patente de Invenção: São os produtos que cumpram os requisitos de atividade
inventiva, novidade e aplicação industrial. A validade dessa patente é de 20 anos.
•
Patente de Modelo de Utilidade: Objeto de uso prático, ou parte deste, passível de
aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. A validade é de 15 anos.
•
Certificado de Adição de Invenção: Aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido
no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém ainda dentro do
mesmo conceito inventivo. O certificado será acessório à patente e com a mesma validade
dela.
O próprio INPI, em 2015, publicou um guia para ajudar na busca, dividido em níveis, do mais
básico ao avançado e em módulos de busca em bases de patentes internacionais. O guia
está disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/guia-pratico-parabuscas-de-patentes>. Acesso em: 13 jan. 2022

Conclusões e recomendações
O SBRT não se responsabiliza pelos serviços a serem prestados pela entidade indicada. A
responsabilidade pela escolha, o contato e a negociação caberão totalmente ao cliente, já
que o SBRT apenas efetua indicações de fontes encontradas em provedores públicos de
informação.
Há uma outra página do INPI com os links de outras bases de patentes online e gratuitas
que podem ser acessadas. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/ptbr/assuntos/informacao/bases-de-patentes-online>. Acesso em: 13 jan. 2022
Tem uma última página, também do INPI, com todas as perguntas mais frequentes sobre
patente. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntasfrequentes/patentes>
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