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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


© INPI, 2017. 

Sumário 

Busca por inventor no Brasil 

 

Conclusão 
 

 



© INPI, 2017. 

Busca por inventor no Brasil 

 



© INPI, 2017. 

Busca por inventor na base do INPI 

Ao fazer a busca por inventor (ex: “Spartaco Astolfi Filho”), deve-se inserir o nome inteiro ou 

parte do nome no campo correspondente da “Pesquisa Avançada”.  

 

Assim, supondo que “Spartaco” é um nome pouco comum, o usuário poderá decidir inserir 

apenas este nome no campo de busca.  

Spartaco 
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Recomenda-se abrir os documentos para verificar se são realmente do citado inventor, já 

que os títulos indicam áreas tecnológicas distintas. 

Nesta busca, foram encontrados 14 processos. 
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Ao abrir a ficha de dados bibliográficos do último documento  

(PI 7903430-6), verifica-se que o inventor é “Amleto Spartaco de Muro”, e não o 

buscado, “Spartaco Astolfi Filho”. 
 

Portanto, mesmo um nome pouco comum pode trazer resultados diferentes do desejado, 

tornando necessário conferir o nome do inventor em todos os documentos da lista. 
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Spartaco and Astolfi 

Esta busca também pode ser feita combinando pelo menos dois termos do 

nome do inventor (ex: “Spartaco” e “Astolfi”). 
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Desta forma, foram obtidos 11 resultados. Verificou-se que todos estão relacionados 

com o inventor buscado. Contudo, esta não é uma regra geral – os dados 

bibliográficos dos documentos da lista devem ser conferidos, pois poderia haver 

outro inventor com nome similar. 
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A busca também pode ser feita com a expressão exata, 

com o nome completo do inventor entre aspas (“nome 

completo”). Porém, se alguma parte do nome estiver 

abreviada na ficha de dados bibliográficos, a busca não 

recuperará o documento. 
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Por exemplo, o nome do depositante abaixo está abreviado:  

Flavio J. H. Kalluf. Neste caso, o documento não será recuperado numa busca por 

nome completo, mas sim combinando: Flavio AND Kalluf 
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É possível também fazer a busca por inventor usando a “Pesquisa Básica”. Segue uma 

busca pelo inventor João Batista Calixto. 

Escolhendo as opções “a expressão exata” e “nome do inventor”, como indicado 

acima, o nome completo do inventor foi inserido no campo central. A busca por 

expressão exata é equivalente à busca com nome entre aspas feita na Pesquisa 

Avançada. 

João Batista Calixto 
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Nesta busca por nome 

completo, foram encontrados 

13 documentos. 
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Caso não se conheça o nome completo do inventor, a “expressão exata” não é 

apropriada, podendo ser substituída por “todas as palavras”. Por exemplo, sabendo 

o primeiro nome (João) e o último (Calixto): 

João Calixto 
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Observa-se que foram encontrados 17 documentos deste inventor, quantidade 

maior do que os 13 obtidos com a opção “expressão exata”. 

A análise dos 

documentos “novos” 

da lista revela o 

motivo deste 

aumento. 



© INPI, 2017. 

Por exemplo, no documento PI 0419105-6, o nome do meio do inventor (Batista) 

está abreviado. 

Portanto, a possibilidade de nomes abreviados deve ser considerada e a busca  deve 

abranger as diversas combinações possíveis. 
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Caso apenas um dos nomes do inventor seja conhecido e não se tenha certeza 

da grafia do mesmo, poderá ser utilizada a opção “a palavra aproximada”. No 

exemplo abaixo, a busca é feita somente pelo sobrenome, Calixto. 

Calixto 
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Observa-se que o resultado desta busca foi muito maior (131) do que com as 

opções anteriores.  

Verifica-se que nos resultados há  inventores que possuem ou 

“Calixto” no nome, ou outro nome com grafia similar. 

Logo, esta busca ampliou bastante os resultados. 
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No documento PI 0203184-1, por exemplo, a inventora é Rosângela Calixto.  

Rosângela Calixto 
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Já no documento PI 9003726-0, o nome do inventor é Francisco Edmundo Calix de 

Almeida, devido à proximidade de “Calix” com “Calixto”. 

Francisco Edmundo Calix de Almeida 
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Ainda, no documento MU 8100594-6, consta como inventora Mara Silvia Calisto. As 
grafias de “Calisto” e “Calixto” não são iguais, embora a fonética seja idêntica.   

Mara Silvia Calisto 
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Pode ser verificado que uma busca por “palavra aproximada” com Calisto no campo de 
busca retornará, entre outros, documentos do inventor João Batista Calixto: 

Calisto 
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Por exemplo, no documento PI 0101186-9 consta o nome de João Batista Calixto 
como um dos inventores: 

Portanto, quando não se conhece a grafia exata, a busca por palavra aproximada 
pode trazer resultados relevantes.  
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Conclusão 

Sempre que possível, recomenda-se ter certeza do nome do inventor a ser 

buscado. 

 

Caso não se tenha certeza do nome, deve-se admitir todas as variações 

(tanto na grafia, quanto na fonética) aplicáveis. 

 

É importante lembrar que o nome inserido no campo de busca é procurado 

em qualquer posição, podendo aparecer nos resultados tanto em nome(s) 

como em sobrenome(s). 

 

Atenção: deve-se evitar confundir marca com nome de inventor. O inventor 

é sempre uma pessoa física.   

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” 


