
 
 

Oficina 2A 
 

Faça uma análise preliminar do portfólio de 
patentes da Petrobras, em relação ao  
número de novas famílias de patentes  

por ano de primeira publicação. 
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Para busca por titulares, existem ferramentas para 
identificação de fusões e aquisições, bem como de 
verificação da forma de grafia dos nomes.  
 
Neste exemplo, vamos fazer uma busca simples, 
utilizando como termo de busca, no campo  
Assignee (Original or Current): 
 
 PETROBRAS OR (PETROLEO W BRASILEIRO) 



O modo “default” programado abre a página com o 
histórico de busca. 
 
Para visualizar os resultados, clique em “Show results” 

Sempre que desejar 
retornar à página do 
histórico de busca, clique 
em “Search history” 



Para selecionar todos os 
resultados clique em 
“Select all results” 



Para enviar os resultados 
selecionados para o 
módulo de análise, clique 
em “Analyse”. 



O sistema pode analisar 
conjuntos com até 15 Mil 
famílias de patentes  



Geralmente, o sistema abre 
essa “aba” no navegador, que 
fica “rodando” por alguns 
minutos 



Se o sistema não abrir 
automaticamente a página de 
análise, volte para a “aba” de 
resultados e clique em 
“Previous Analysis” 



As análises já realizadas ficam 
gravadas e podem ser 
posteriormente acessadas, 
renomeadas ou deletadas. 



A página “padrão” de entrada 
do módulo de análise mostra 
um histograma com o número 
de novas famílias de patentes, 
por ano. 



Explicação detalhada sobre o 
significado de cada gráfico 
pode ser acessada por meio do 
link  



... como, por exemplo, nesse 
caso, em que o sistema inclusive 
informa que a lista de famílias 
correspondente a cada barra 
pode ser acessada clicando-se 
na barra correspondente 



 
 

Oficina 2B 
 

Faça um rápido mapeamento da evolução 
geográfica e temporal das famílias de 

patentes da Petrobras. 
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Oficina 2C 
 

Identifique as classes internacionais mais 
frequentes no portfólio de patentes da 

Petrobras. Em seguida, verifique a evolução 
temporal de tais classes. 
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Oficina 2D 
 

Identifique os inventores presentes com 
maior número de famílias de patentes. 
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Oficina 2E 
 

Identifique as empresas com maior número 
de cotitularidades de patentes com a 

Petrobras. 
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Oficina 2F 
 

Refine o mapeamento de titulares, 
agrupando nomes de empresas. 
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O agrupamento manual dos 
nomes pode ser feito através 
da opção “Grouping” em 
“Assignees” 

Nesse caso, vamos selecionar 
“All” e ordenar os nomes por 
ordem alfabética 



Após selecionar os nomes a 
serem agrupados, clique em 
“Group” 



... em seguida dê um nome ao 
grupo 



Os grupos aparecem 
sinalizados com [ + ]. Eles 
podem ser revisados e 
desagrupados a qualquer 
momento. 



Para desagrupar um ou mais 
nomes, retire a seleção e, em 
seguida, clique em OK 



 
 

Oficina 2G 
 

Faça uma análise preliminar sobre empresas 
titulares de patentes, que mais citam 

patentes da Petrobras 
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Para que o sistema busque famílias de 
patentes que citam membros das famílias 

de patentes selecionadas, clique em 
“Citations”  / “Citing Patents”. Nesse caso, 

estamos selecionando citações em 
quaisquer categorias (X, Y, A, P, etc.) 



Buscas por citações remetem diretamente 
à pagina de resultados. Para retornar  ao 

histórico, clique em “Search History” 





Nesse caso, temos 1769 famílias de 
patentes citando uma ou mais das 1433 

famílias de patentes da Petrobras 

Para agrupar os dois conjuntos de 
respostas, digite: 

1 OR 2 

...e, em seguida, clique em 
“Search”  



A busca combinada totaliza 3072 
famílias de patentes  

(o que indica que 130 das famílias 
citantes são da própria Petrobras) 

Para ir para a janela de 
resultados, clique em 

“Show results” 



Após selecionar todos os 
resultados, clique em “Analyse” 





Geralmente, o sistema abre 
essa “aba” no navegador, que 
fica “rodando” por alguns 
minutos 



Se o sistema não abrir 
automaticamente a página de 
análise, volte para a “aba” de 
resultados e clique em 
“Previous Analysis” 



A página “padrão” de entrada 
do módulo de análise mostra 
um histograma com o número 
de novas famílias de patentes, 
por ano. 



A análise de citações pode ser feita através 
da opção “Assignees” > “Citations map”  



A exemplo de outros gráficos de rede, 
é possível filtrar pelo número de co-
ocorrências. Nesse caso, pelo menos 2 



...Nesse caso, pelo menos 40 



...e nesse último pelo menos 40, já 
aplicando o zoom no gráfico, para 
uma melhor visualização. 


