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Objetivo e Importância 

✗O objetivo da busca de anterioridade é a verificação do 
estado da técnica de um produto ou processo através de 
uma pesquisa em bases de dados de patentes. 
 
✗Importância: a busca de anterioridade pode prevenir 
conflitos, reduzir os riscos de perda do investimento e, 
principalmente, reduzir gastos com honorários de 
advogados e agentes da propriedade intelectual. 
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Função 

✗Conhecer o estado da técnica de 
uma tecnologia; 
 
✗Economizar etapas no processo de 
proteção da propriedade industrial;  
 
✗Realizar melhorias na tecnologia. 
 

3 



Atividade Inventiva 

✗Dados comparativos em relação ao estado da técnica 
que mostram a superioridade da invenção e são 
convincentes na demonstração da atividade inventiva; 
✗Existência de problema técnico cuja solução era 
necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a 
resposta a esta necessidade; 
✗A solução apresentada pela invenção é contrária às 
atividades normais na mesma área técnica e um técnico 
no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho; 
✗Sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da 
invenção, e não devido à publicidade. 
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✗Busca de Anterioridade 
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Projetos e Relatórios 

PIBITI 



O que o parecerista irá 
procurar? 

• Nome ou semelhança do objeto de 
inovação tecnológica; 

• Área na qual o objeto está inserido; 
• Patentes, Marcas; Softwares; IG; 

Publicações Nacionais e 
Internacionais; Sites; etc. 

• Com exceção do INPI e do Google 
Scholar, 99% das bases usam a 
língua inglesa. 
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Buscas e redação 

Objeto 

Área Funcionalidade 
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Como pesquisar nas bases? 
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a) Programa de Computador 

Onde se procurou pela palavra "Turismo", obtendo-se 12 resultados (Ubitour - 
Guia Eletrônico de Turismo para dispositivos móveis; GSN Turismo; Nuvolla 
Sistemas de Turismo; Sistema de Gestão de Viagens BB Turismo - SGV; SITH - 
Sistema Informatizado de Turismo nos Hotéis; CPQD2336 - Módulo de 
Turismo do CPQD Geo Inteligência - v.2.3; CPQD2336 - Módulo de Turismo do 
SIGSEC - CPQD SIGSEC - Módulo Turismo - v.1.0.; Turismo; Sistema Guia 
Turismo Urbano Terrestre e Aéreo; Turismo Virtual; Voyage - Sistema de 
Turismo; Disque Turismo Petrotur) sendo que nenhum deles está voltado para o 
mapeamento digital das IGs com atrativos turísticos e sua disseminação via QR 
Codes. Eles abordam rotas turísticas de aventura, turismo rural e urbano, 
serviços (gastronomia e transportes). 
✗OBS: Não foram encontrados resultados com a busca dos termos 
"Indicação Geográfica" isolada ou aliada à "Turismo".  
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Onde está Wally? 

Meu objeto 
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b) Patentes 

Onde se procurou pela palavra "Turismo" foram encontrados 17 resultados (Disposição construtiva aplicada em 
veiculo de tração muscular para venda, publicidade, lançamento, exposição, passeio, locações e Turismo;  Disposição 
técnica introduzida em sistema de ar condicionado destinado a transportes coletivos de turismo ou de carga de 
pequeno porte; Sistema integrado aplicado no turismo urbano realizado por ônibus e veículos equivalentes; Método e 
sistema para criar rotas de turismo adaptadas para serem utilizadas por um sistema de navegação portátil; Publitv-
Painel informativo para tábua de marés, merchandising e Turismo; Método aplicado no gerenciamento do setor de 
Turismo corporativo;  Método e sistema para preparar centro, parque de exposições, congresso e eventos 
comerciais, industriais, Turismo e lazer; Sistema de informação e negociação integrado ao Turismo e 
entretenimento; Ônibus, em particular um ônibus de turismo ou regular, e, espelho retrovisor externo para ser 
utilizado com um ônibus; Tobogã elevadiço para embarcações de Turismo e lazer; "Sistema de Turismo 
participativo"; Recepcionamento pra agências de Turismo e similares; Mecanismo de seguranca para veiculo de carga 
ou Turismo; Mecanismo de segurança para veículo de carga ou Turismo; Projeto de Turismo: hotel localizado entre 
os pilares e sob a ponte rio-niteroi; Cheque de viagem para Turismo sem impostos; Sistema de caderneta de Turismo) 
nas modalidades MU - Modelo de Utilidade e PI - Patente de Invenção. Entretanto, mais uma vez nenhuma das 
patentes solicitadas vinculam um mapeamento digital de IGs culturais como atrativos turísticos. As patentes 
requeridas voltam-se para rotas de lazer & Turismo tradicionais nos meios rurais e urbanos, equipamentos de 
favorecimento ao turismo, modelos de gerenciamento de Turismo de Base comunitária. 
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2) WIPO - OMPI 

A partir da busca pela palavra "Tourism" foram encontrados 395.000 resultados 
com destaque para o documento " Intellectual Property, Tourism and Culture: 
Supporting Development Objectives and Promoting Cultural Heritage in Egypt and 
other Developing Countries" (CDIP/13/8) de 22/04/2015; "Tourism Queensland 
Stands by Its Trademarks"; "Tourism Act 2002 (Act No. 4 of 2002)"; "Pilot 
Development Agenda Project on Intellectual Property and Tourism: Supporting 
Development Objectives and Preservation of Cultural Heritage" (CDIP/12/10) de 
15/11/2013. Os demais possuem a palavra turismo em suas descrições sem ter a 
atividade como motivadora. Os itens aqui relatados tratam de legislação ou projetos 
vinculados ao Egito e Austrália de conservação e preservação cultural via Turismo, no 
âmbito do Direito de Propriedade. Nenhum aborda criação de aplicativos com um 
mapeamento digital de IGs culturais como atrativos turísticos.  
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3) EPO - SPACENET 

a) A partir da busca pela palavra "Tourism" foram encontrados 716 
resultados enfatizando-se as patentes requisitadas para: "Automatic 
cupping therapy chair" (categoria: Turismo & Hospitalidade); "Aquarium with 
sliding door" (categoria: Turismo & Hospitalidade); "Mobile track live 
ammunition interaction shooting device and using method thereof" 
(categoria: Trilhas culturais). Todos os pedidos relacionam-se a produtos 
destinados à hotéis ou resorts, enquanto quipamentos turísticos, ou 
voltados para turismo de aventura (trilhas; rapel) ou inseticidas para turismo 
de acampamento. Nenhum aborda criação de aplicativos com um 
mapeamento digital de IGs culturais como atrativos turísticos.  
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4) USPTO - Patents 

✗O United States Patent and 
Trademark Office é o escritório 
americano de registro de Marcas e 
Patentes.  
✗Possui uma das mais completas 
bases, com busca altamente refinada. 
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5) Google Scholar 

a) A partir da busca pelas palavras "Turismo e Indicação Geográfica" foram 
encontrados 14.400 resultados. A maioria com artigos que versam sobre a 
importância do fomento ao Turismo nas regiões de vinhedos do RS onde foi 
concedida a IG, outros relacionando Turismo e Gastronomia na Europa na 
rota das IGs, IG no desenvolvimento do território rural, Indicações 
Geográficas concedidas até 2012 e seu impacto no setor agrícola, IG como 
ferramenta de inclusão social, Vantagens competitivas do território: 
Indicações Geográficas e Denominações de Origem no Brasil e em Portugal e 
suas interfaces com o Turismo, dentre outros. Nenhuma parte da divulgação 
de alguma pesquisa que tenha resultado em um aplicativo com mapeamento 
digital das IGs brasileiras como atrativos turísticos.  
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6) Japan Patent 
Office 

✗Site do Escritório Japonês de 
Patentes 
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7) Portal Periódicos 
(CAPES) 

✗A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior reúne 
diversas bases de dados para busca de 
patentes incluindo bases de acesso 
gratuito da internet, como o BRASPAT, 
ESPACENET, UPDL e USPTO. 

36 



8) IBGE 

a) Mapas: O IBGE lançou o Mapa das Indicações Geográficas do Brasil, fruto de 
uma parceria com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O mapa 
integra as informações cartográficas referentes aos selos de qualidade e às 
garantias de procedência de produtos nacionais, chamados Selos de Indicação 
Geográfica, localizando as regiões de origem dos 39 produtos e serviços 
nacionais certificados. O mapa é unidimensional, no formato da cartografia 
tradicional, de cunho pedagógico. É disponibilizado gratuitamente em PDF 
(ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_tematicos/mapas_murais/Indicacoes_Geogr
aficas_2015.pdf) ou solicitado por R$15,00. Não está relacionado com a 
criação de aplicativos voltados para um mapeamento digital de IGs culturais 
como atrativos turísticos.  

 
37 



Busca preguiçosa, redação 
incompleta 

✗Use vários termos 
✗Use vários idiomas para os termos 
✗Leia os achados e mostre a diferença do seu objeto 

para aqueles encontrados 
 
Evite usar: “Não foi encontrado nenhum resultado nas 
pesquisa de anterioridade”. Pode ter a certeza de que 
alguma coisa será encontrada pelo avaliador. 
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Aeroporto e QR Codes 

✗No que diz respeito ao uso de QR Codes como 
marketing para Destinos Turísticos em aeroportos foi 
encontrado um site informativo, desenvolvido por 
técnicos da prefeitura de Recife e apoio da Infraero, que 
possibilitou o mapeamento digital e o direcionamento às 
informações sobre os destinos turísticos de 187 km das 
praias do litoral sul partindo da plotagem de um QR Code 
no aeroporto Internacional de Guararapes. 
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Figuras 18 e 19: Sala de Embarque do aeroporto de Guararapes/Recife-PE. 

 

   

Fonte: Fotos JCM, 27/10/2016. 



Justificativa 

✗Infelizmente o site foi desativado após as eleições 
municipais e não se encontra mais disponível para sua 
funcionalidade planejada. Mas comprova o interesse da 
Infraero em fomentar iniciativas que difundam roteiros 
turísticos.  
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Após cada busca 

✗OBS: Não foram encontrados resultados com a busca 
dos termos "Indicação Geográfica" isolada ou aliada à 
"Turismo".  
✗Nenhum aborda criação de aplicativos com um 
mapeamento digital de IGs culturais como atrativos 
turísticos.  
✗Nenhuma parte da divulgação de alguma pesquisa que 
tenha resultado em um aplicativo com mapeamento 
digital das IGs brasileiras como atrativos turísticos.  
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1. 
Crackelando artigos 

pagos 
Sci-Hub 



“Só há ciência útil quando ela é 
socializada com as demais pessoas. 
Privatizar conhecimento é excluir 
comunidades inteiras dentro de uma 
falsa noção de poder. Só há poder 
quando há liberdade.” 
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A redação deve envolver 

Busca Comparação Justificativa 
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Obrigada! 
Questões? 
Você me encontra em: 

✗Janainamello.ufs@gmail.com 


