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ATENÇÃO: 

  

Este  material complementa conhecimentos 

apresentados anteriormente nos módulos do 

Nível Básico e no tutorial sobre a Classificação 

Internacional de Patentes. 

 

Caso ainda não os tenha lido, por favor acesse-

os 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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Este  guia foi elaborado para ser utilizado 

como apresentação em pdf, devido aos links 

que facilitam o acesso direto a vários portais. 
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Introdução e cobertura da CPC 
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•As buscas exemplificadas nos módulos do Nível Básico utilizam 

a Classificação Internacional de Patentes (IPC) como filtro para 

localizar patentes na área tecnológica de interesse. 

 

•Entretanto, esta não é a única classificação que pode ser usada 

nas bases apresentadas: uma outra opção na base Espacenet é 

a CPC (Cooperative Patent Classification, em inglês, ou 

Classificação Cooperativa de Patentes). 

 
 

Introdução 
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A Classificação Cooperativa de Patentes  

- Cooperative Patent Classification (CPC) 

 

Lançada em janeiro de 2013 , a CPC é fruto de cooperação entre os 
escritórios Europeu de Patentes (EPO) e  Norte-Americano de Patentes 
e Marcas (USPTO). 

 

É uma classificação mais detalhada, permitindo maior precisão na 
busca e recuperação de documentos de patente: 

aproximadamente 

• 250.000 itens de classificação (CPC) X 70.000 itens (IPC) 
 

http://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_EP&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_AT&method=handleHelpTopic&topic=cpc
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Devido ao nível de detalhamento, o uso da CPC em buscas 
de patentes leva a resultados mais precisos e reduz o 
número de palavras chave necessárias. Isto ocorre para as 
patentes já classificadas pela CPC, conjunto que representa 
uma parte de todas as patentes no mundo. 

Por exemplo, a CPC está presente nas coleções completas 

dos documentos de patente EP e US, depositados nos 

escritórios Europeu e dos Estados Unidos e que podem ser 

acessados no Espacenet e no USPTO. 

Mais de 46 milhões de documentos de patente no mundo já 

possuem classificação CPC*. 

•*Recent Developments in the CPC - pg.9 

A Classificação Cooperativa de Patentes  

- Cooperative Patent Classification (CPC) 

http://worldwide.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
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 Patentes dos EUA, Alemanha, Bélgica e França, a partir dos anos 1800, já estão 

classificadas pela CPC. Da Grã-Bretanha, Holanda, Luxemburgo e Suíça, a partir do 

início do século XX. Da Áustria, Austrália e Canadá, a partir dos anos 1970**. 

 

 Portanto, a busca de patentes usando a CPC para documentos destes países traz 

resultados consistentes. 

 

Mapas: CEDIN, julho de 2015  

documentação completa ou quase 

completa classificada pela CPC  

Cobertura da CPC 

•**Recent Developments in the CPC - pg.7 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
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Quatro grandes organizações têm documentos de patente classificados pela CPC***.  

EPO – Escritório Europeu de Patentes 

 

OMPI – Organização Mundial de Propriedade Intelectual  

 

ARIPO - Organização Regional Africana da Propriedade  

     Intelectual    

 

OAPI - Organização Africana da Propriedade Intelectual  

Cobertura da CPC 

•***Recent Developments in the CPC - pg. 6 

http://www.epo.org/
http://www.wipo.int/
http://www.aripo.org/
http://www.oapi.int/
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
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Gradualmente, cresce o número de países utilizando a CPC para a 

classificação de seus documentos de patente. 

 

O INPI (Brasil) também está classificando documentos recentes pela CPC, 

desde dezembro de 2014. 

 

Mais de 45 Escritórios de Patentes no mundo usam a CPC para fazer busca 

de anterioridade****. 
 

Cobertura da CPC 

•****Recent Developments in the CPC - pg. 5 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wk_ge_17/ipc_wk_ge_17_item2_4_epo_uspto.pdf


© INPI, 2017. 

Exemplo de folha de rosto de documento nacional classificado pela CPC 

A IPC ainda é a classificação comum a 

mais de 90 países. 

Tanto a CPC como a 

IPC constam na folha 

de rosto do pedido de 

patente. 
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Estrutura da CPC 
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Estrutura da Classificação Cooperativa de Patentes (CPC) 

Divide o conhecimento tecnológico em nove grandes áreas (Seções): 
 

 Seção A - Necessidades Humanas 

 Seção B - Operações de Processamento;  Transporte 

 Seção C - Química e Metalurgia 

 Seção D - Têxteis e Papel 

 Seção E - Construções  Fixas 

 Seção F - Eng. Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão        

 Seção G - Física 

 Seção H - Eletricidade  

 Seção Y - Novos Desenvolvimentos Tecnológicos  
 

Esta estrutura é análoga à estrutura da Classificação Internacional de Patentes. 

Porém, além de apresentar uma nova Seção (Y) e maior quantidade de 

subclassificações, ela não é simplesmente um detalhamento da IPC. 
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A CPC possui a seção Y, destinada à classificação de  novos desenvolvimentos 

tecnológicos, ou “tecnologias emergentes”, ou ainda tecnologias que abrangem de 

forma inter-relacionada diversos setores da CPC.  

 

 

A seção Y está dividida em três Classes: 

 

Y02  - abrange tecnologias visando mitigação de, ou adaptação às,  

            mudanças climáticas;   

 

Y04  - tecnologias de telecomunicações ou de sistemas de informação 

           com impacto / influência em outras áreas tecnológicas;   

 

Y10  - assuntos técnicos cobertos pela classificação anterior de patentes  

             norte-americana. 
 
 

Seção Y: novos desenvolvimentos tecnológicos  
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A classe Y02 inclui tecnologias voltadas aos efeitos de mudanças climáticas, como 
por exemplo: 

 

tecnologias para mitigação das mudanças climáticas relacionadas com 

edificações, por exemplo, captura, armazenagem e eliminação de gases 

causadores do efeito-estufa;  

tecnologias para a redução da emissão de gases do efeito estufa relacionados 

à geração, transmissão ou distribuição de energia;  

tecnologias para mitigação das mudanças climáticas relacionadas ao tratamento 

ou gestão de resíduos. 

 

 

 
 

Seção Y: novos desenvolvimentos tecnológicos  
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A classe Y04 inclui tecnologias de informação e comunicação voltadas à área de 
energia elétrica, como: 

 

sistemas integrando tecnologias relacionados à operação de redes de alta 

potência;   

tecnologias de comunicação ou informação para melhorias da geração de 

energia elétrica; 

geração, transmissão, distribuição, gerenciamento ou uso da energia 

elétrica (redes inteligentes).  

 
 

As classes Y02 e Y04 foram criadas para monitorar novos desenvolvimentos 

tecnológicos, complementando as classificações específicas das outras seções.  

Seção Y: novos desenvolvimentos tecnológicos  
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A CPC no Espacenet 

 

http://worldwide.espacenet.com/
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Para acessar a CPC, selecione “Classification search”, indicada abaixo. 

worldwide.espacenet.com 

http://worldwide.espacenet.com/
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Classificação Cooperativa de Patentes (CPC) no Espacenet 

Atenção: 

Esta classificação está disponível somente no idioma inglês. 
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Para detalhes de uma classificação, clicar na classificação desejada 

(escolher uma, de A a H, ou Y). 
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Por exemplo, pode-se selecionar A, de Necessidades Humanas (“Human 

Necessities”), e em seguida A43, referente a Calçados (“Footwear”): 
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O campo abaixo pode ser utilizado tanto para acessar uma determinada 

classificação da CPC, como para buscar classificações possíveis, usando uma 

determinada palavra-chave. 

Seguem exemplos, para demonstrar alguns recursos do esquema da CPC. 

Localizando uma classificação na CPC  
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Exemplos de utilização do portal do 

esquema de classificação da CPC 
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Classificação de um objeto  

de busca na CPC, usando uma palavra-

chave 

 

Exemplo 1- chuveiro 
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shower 

Usando o termo “shower” (chuveiro) e selecionando “Search”, são sugeridas 

classificações para o assunto. Um maior detalhamento surge ao clicar sobre a 

classificação escolhida, como por exemplo A47K 3/00. 
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Observa-se o grande número de subdivisões da classificação na CPC:  
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Comparativamente, segue abaixo representação das mesmas classificações 

de  A47K 3/00 a A47K 3/04 na Classificação Internacional de Patentes (IPC).  

IPC em Português / Inglês: 
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Pode-se observar que a CPC 

permite classificar o objeto de 

busca com maior precisão.  

Comparação entre a CPC  e a IPC 

IPC 

CPC 

Ressalta-se que na IPC não há 

qualquer subdivisão entre A47K 

3/00 e A47K 3/02, ao contrário do 

que ocorre na CPC. 
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Selecionando o botão “CPC” abaixo, ficam marcados os aspectos nos quais a CPC se 

diferencia da IPC (em verde e entre chaves { }, referentes às classificações  que     

pertencem somente à CPC):  
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Classificação de um objeto  

de busca na CPC, usando duas palavras-

chave 

 

Exemplo 2 - berço 
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Determinação da classificação de um berço (qualquer modelo):  

Fotos e figuras obtidas na internet. Clique na imagem para acessar o link.  

http://www.trendhunter.com/trends/baby-bubble-bed
https://www.pinterest.com/danydanydany/kids-decor/
http://store.babybayus.com/aboutus.asp
http://www.amazon.co.uk/Pack-14cm-Gloss-Stickers-Drawing/dp/B003TAQ4IA
http://www.eraumacasa.com.br/48/berco-ben
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cradle 

Usando soemente o termo “cradle” (berço), as classificações sugeridas não são 

apropriadas, pois o termo tem vários significados em inglês. 
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Entretanto, aqui pode ser usado mais de um termo: usando a combinação “baby 

cradle” (berço para bebê), obtém-se resultados pertinentes, como a classificação 

A47D 9/00.  

baby cradle 
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Clicando na classificação A47D 9/00, são apresentadas classificações mais 

detalhadas. Cumpre ressaltar que a classificação A47D 9/005, marcada em verde, faz 

parte da CPC, mas não da CIP. 

Como o modelo de berço não foi especificado, a classificação A47D 9/00 poderá ser 

atribuída, genericamente. Para uma classificação precisa, mais detalhes do berço 

deverão ser apresentados.  
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Recuperação de documentos de patente 

numa determinada classificação, no 

esquema da CPC 

 

Exemplo 3 – berço dobrável 
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Demonstração de como localizar patentes na classificação de berços dobráveis, como 

este abaixo, usando o portal do esquema da CPC. 

Foto obtida na internet. Clique na imagem para acessar o link.  

https://projectnursery.com/2012/12/pantone-color-of-2013-emerald/
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A classificação de berço dobrável na CPC foi apresentada no exemplo anterior: A47D 

9/005. 

Esta classificação poderia ser encontrada como anteriormente, com os termos “baby 

cradle”, ou com “foldable cradle”, por exemplo.  
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o botão “Find patents” permite encontrar os documentos de patente que possuem a(s) 

classificação(ões) selecionada(s). 

Os documentos de patente na classificação A47D 9/005, referente a berços dobráveis, 

podem ser recuperados através do seguinte recurso da CPC: 
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Para tal, é necessário selecionar ao menos uma classificação:  

ao clicar na caixa ao lado da classificação, a mesma surge na lista de classificações 

selecionadas, em “Selected classifications”.    
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O termo “/low” significa que os documentos de patente em classificações 

hierarquicamente subordinadas a esta também serão recuperados.  

No caso da classificação A47D 9/005, não há outras classificações subordinadas a 

esta, portanto qualquer uma das opções retornará os mesmos documentos.  

Esta escolha pode ser alterada com o cursor e um 

clique para “/exact”, opção  

em que somente os documentos desta 

classificação exata serão recuperados. 
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Clicando em “Find patents”, foram obtidos 617 resultados, com classificação CPC igual 

a A47D 9/005. Como a classificação é específica para berços dobráveis, os 

documentos recuperados são relacionados a este tipo de berço ou a acessórios para o 

mesmo. 

Busca realizada em março de 2016.  

No item 1, a referida classificação A47D 9/005 não aparece na tela pois está entre as 2 

classificações adicionais indicadas por (+2).   
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A busca de patentes também pode ser feita no Espacenet, por exemplo na busca 

avançada. 
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Observar que os 

campos CPC e IPC 

estão presentes na 

busca avançada. 
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O campo CPC pode ser utilizado para recuperar documentos de patente referentes a 

berços dobráveis, para a classificação A47D 9/005 : 

A47D9/005 

Obs: a classificação A47D 9/005 não pode ser usada no campo IPC,  

pois a mesma não faz parte da Classificação Internacional de Patentes. 
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Desta forma, foram obtidos 617 resultados, com classificação CPC igual a A47D 9/005. 

Estes resultados são compatíveis aos obtidos anteriormente, através do botão “Find 

patents”.  

Busca realizada em março de 2016.  
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Classificação Y de um objeto  

de busca  

 

Exemplo 4 – gerador eólico 
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Determinação da classificação Y, da CPC, para um “gerador eólico adaptado 

em uma plataforma offshore” (qualquer estrutura):  

Fotos e figuras obtidas na internet. Clique na imagem para acessar o link.  

http://www.scientificamerican.com/article/japans-offshore-wind-power-rises-within-sight-of-fukushima-nuclear-plant/
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/energies-marines/21750-eolien-flottant-vers-une-ferme-precommerciale-au-sud-de
http://www.kirainet.com/english/floating-wind-turbines/
http://www.renewbl.com/2010/12/02/hiprwind-project-aiming-to-conquer-deep-water-offshore-wind-potential.html
http://www.kirainet.com/english/floating-wind-turbines/
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Usando a expressão “offshore turbine”, são propostas as seguintes classificações: 

offshore turbine 

Todas as classificações propostas têm relação com turbinas eólicas.  
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Após a leitura detalhada das subclassificações subordinadas a Y02E 10/00 da CPC, 

seleciona-se a classificação Y02E 10/727  como apropriada para o objeto buscado: 
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O documento ao lado refere-se a 

um gerador eólico em 

plataforma. 

 

Observa-se que a classificação 

selecionada está presente, 

acompanhando outras 

classificações que se referem às 

características específicas do 

gerador eólico descrito. 
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Considerações Finais  
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Para detalhes da classificação, clicar na classificação desejada (Y, no exemplo 

abaixo). Para mais informações, clicar em     (que abre um arquivo em pdf) ou em     , 

como segue:    

Descrição detalhada das classificações da CPC  
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IPC 

CPC 

Nem todas as classificações da IPC fazem parte da CPC. Por exemplo:  

a classificação A61P (Atividade Terapêutica Específica de Compostos Químicos ou 

Preparações Medicinais), presente na IPC, não existe na CPC. 

Mais uma comparação entre a CPC  e a IPC 
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 Buscas de patentes usando a CPC podem render bons resultados, devido à 

classificação mais específica. Por exemplo, a busca em documentos dos 

EUA e da EPO é mais eficiente usando a CPC, do que a IPC, por terem sua 

documentação completa classificada pela CPC. 

 Porém, como somente parte dos documentos nas bases internacionais 

(como o Espacenet) está classificada pela CPC, para levantamentos e 

buscas completas devem ser usadas tanto a CPC como a IPC. 

 Tecnologias emergentes são identificadas na CPC pelas classificações Y, 

que complementam as classificações das outras seções, referentes à área 

específica da invenção. 
 

Conclusões 
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A CPC pode ser consultada na Internet: 

 

 

 somente em inglês  - via site do Escritório Europeu de Patentes 

 

http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP 

 

 

 

 

 

Dúvidas referentes à classificação pela CPC podem ser encaminhadas a 

classifica@inpi.gov.br 

 

 
 

Classificação Cooperativa de Patentes 

http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
mailto:classifica@inpi.gov.br


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

Dúvidas referentes a buscas com a CPC:  

   enviar mensagem para o “Fale Conosco”  - 

                       assunto “Informação Tecnológica” 


