CEDIN INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA
1 - Apresentação
O CEDIN administra um acervo extraordinário de informações
sobre o desenvolvimento de tecnologias para as quais se
requer patente. Seus serviços permitem o acesso a diversas
fontes de informação no exterior, ampliando a capacidade de
pesquisa, com economia de recursos. No acervo - Banco de
Patentes - estão mais de 26 milhões de referências de
documentos originados dos principais países industrializados e
de organizações internacionais, além da documentação
brasileira.
O CENTRO presta informações para empresas, pesquisadores
e áreas de governo sobre fontes e tendências tecnológicas,
permitindo monitorar atividades de pesquisa de empresas e
instituições no país ou no exterior; determinar o "status legal" e
efetuar levantamento de famílias de patentes. Conta, para isso,
com uma equipe de técnicos especializados em Engenharias
Química, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Civil e Arquitetura.

2 - Por quê Usar a Patente como Fonte de Informação Tecnológica?

Os documentos de patente de qualquer país possuem uma descrição
técnica detalhada e uma estrutura uniforme, que permitem a qualquer
interessado obter de forma eficaz a informação desejada. Esta
valiosa fonte de informação tecnológica tornou-se um insumo
estratégico imprescindível para as empresas que desejam se manter
atualizadas.
Em cerca de 70% dos casos, seu conteúdo não será publicado em
qualquer outra fonte, tornando-as uma das mais ricas fontes de
informações tecnológicas. O crescimento do número de patentes
publicadas no mundo vem adquirindo escala surpreendente. O
acervo mundial de documentos de patente está estimado em mais de
30 milhões, com um crescimento da ordem de um milhão e duzentos
mil novos documentos a cada ano.
Por documentos de patente, entende-se tanto o pedido de patente
publicado, pendente ainda da concessão, como a patente em vigor
ou a patente extinta. Os documentos contêm:
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Um folheto com a descrição pormenorizada da invenção e do
estado da técnica, esclarecendo o avanço tecnológico alcançado
e demonstrando a sua aplicação industrial. Desenhos técnicos
podem esclarecer a descrição;
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Uma folha de rosto, contendo os dados bibliográficos essenciais;
tais como país de origem; titular; data do pedido, título e resumo.
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3 - Programa de Fornecimento Automático de Informação Tecnológica PROFINT
Trata da disseminação seletiva de informação
tecnológica contida nos documentos de patente
nacionais e estrangeiros. Essa seleção é feita, segundo
o campo de atuação ou de interesse do cliente, que
recebe a documentação à medida que ela chega no
Banco de Patentes. O Programa permite a identificação
da documentação de interesse de cada empresa. São
enviadas ao cliente cópias das folhas de rosto dos
documentos selecionados, ao custo de R$ 1,00 por
folha.
Só podem aderir ao Profint empresas - nacionais ou estrangeiras que desenvolvam
atividades de Pesquisa e Desenvolvimento.

3.1 - Passo-a-passo da Adesão ao PROFINT
1º - A empresa deve contatar inicialmente o CEDIN, na sede do INPI ou
por correspondência (correio, fax ou e-mail);
2º - A empresa deve definir a área de interesse, em conjunto com um
técnico do CEDIN, descrevendo detalhadamente os assuntos;
3º - Preencher as 3 vias do contrato de adesão, sem datar, com dados
cadastrais do solicitante e informações sobre a empresa, e enviá-las
ao CEDIN, na sede do INPI, por correio;
Obs: A empresa deve informar, caso necessário, tipos de documentos que não
devem ser selecionados, restringindo quanto a idioma, país, etc.
4º - Aguardar envio do contrato devidamente aprovado e publicado, para
começar a receber a documentação;
5º - Pagar o valor preenchido na guia de recolhimento (código 5.7.2) a
ser enviada junto com a documentação, e enviar o comprovante de
pagamento.

4. Informações Adicionais sobre a Divisão de Documentação DIDOC
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Centro de Documentação e Informação Tecnológica - CEDIN
Divisão de Documentação - DIDOC
Praça Mauá, 7 - 5º andar - Centro
20081-240 - Rio de Janeiro - RJ
Telefones: (0.xx.21) 2206.3394
Fax: (0.xx.21) 2253.4280
e-mail: alberto@inpi.gov.br
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