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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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Neste caso, vamos fazer uma busca por 
patentes em que a PETROBRAS aparece 
como titular (assignee) 

Para acessar o menu de busca por nomes 
(titulares, inventores, agentes), clique no 
triângulo à esquerda  da guia “Names”.
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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, intermediate, current):

PETROBRAS
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Para visualizar os 
resultados, clique em 
“Show results”

Sempre que desejar 
retornar à página do 
histórico de busca, clique 
em “Search history”, na 
aba Menu
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Para selecionar todos os 
resultados clique em

Ou então clique no triângulo 
à direita do “botão” para 
selecionar faixas de 
resultados
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Para enviar os dados 
para o módulo de 

análise, após selecionar 
todos os resultados, 

clique em 
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Para Login IDs Nível Silver (que é o que estamos usando 
nestas oficinas), o sistema pode analisar conjuntos com 
até 100 mil famílias de patentes a partir de resultados da 
base FAMPAT. Para Login IDs Gold 300 mil. Já para Login
IDs Platinum, o limite é de 2 milhões de famílias.

Também são possíveis análises a partir de resultados da 
base FULLPAT (em que as publicações são tratadas 
individualmente). Neste segundo caso, os limites de 
análise se aplicam a publicações individualmente.
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A página inicial do módulo de análise apresenta um “dashboard” com um 
panorama geral do conjunto de patentes analisadas: litígios e oposições, 
principais depositantes, evolução temporal, segmentos tecnológicos e 
cobertura geográfica



Para acessar ferramentas de 
análise mais detalhadas, clique 
em  

Para retornar à lista de 
resultados clique em 



O sistema apresenta algumas formas de 
visualização comumente utilizadas. Neste 
caso, vamos clicar em “Investment trend” 
para a análise de evolução temporal



Neste caso, o sistema apresenta as novas famílias 
de patentes com data de depósito mais antiga nos 
últimos 20 anos.

É possível editar o gráfico para definir os anos 
inicial e final ou até mesmo mudar a variável que 
está sendo analisada. 



É possível editar o gráfico para definir os anos inicial e 
final ou até mesmo mudar a variável que está sendo 
analisada. 

Para mudar a faixa de datas, basta se clicar em  

14

Para seleção de faixas específicas de datas (inicial e 
final), há a opção “Cutom range”

Neste exemplo, vamos definir o Custom range de 1960 a 
2020



Além da faixa de datas, também é possível 
mudar o(s) parâmetro(s) analisado(s) no gráfico.

Para tanto, basta se clicar em 
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Além da faixa de datas, também é possível 
mudar o(s) parâmetro(s) analisado(s) no gráfico.

Para tanto, basta se clicar em 

16

Nos menus que se abrem, há 
várias opções. Por exemplo, 
para Location:

- Protection country
- Publication contry
- 1st priority country
- All priority cointries



Oficina 2B

Faça um rápido mapeamento da evolução 
geográfica e temporal das famílias de patentes 
da Petrobras, considerando a data de depósito 

mais antiga da família
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Para fazermos esta nova análise de 
cobertura geográfica, vamos utilizar as 

opções de “All visualizations” em
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Para fazermos esta nova análise de 
cobertura geográfica, vamos utilizar as 

opções de “All visualizations” em

1

2



1

2

Para fazermos esta nova análise de 
cobertura geográfica, vamos utilizar as 

opções de “All visualizations” em

... neste caso específico, de países de 
publicação x tempo, vamos utilizar uma das 

opções de gráficos “By country”
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1

2

Para fazermos esta nova análise de 
cobertura geográfica, vamos utilizar as 

opções de “All visualizations” em

... neste caso específico, de 
países de publicação x tempo, 
vamos utilizar uma das opções 

de gráficos “By country”...3

... mais especificamente a 
opção “

Publication country by year”
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Nos gráficos de bolhas, o tamanho 
de cada bolha é proporcional aos 
valores. Para ativar/remover os 
números, acione “Show values”



Explicações sobre as variáveis dos gráficos 
podem ser obtidas clicando-se em                  

...e, em seguida, em



Oficina 2C

verifique a evolução temporal e, em seguida 
a cobertura geográfica das subclasses 

internacionais mais frequentes no portfólio de 
patentes da Petrobras.
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Como já vimos, é possível mudar as variáveis 
que estão sendo analisadas nos gráficos

Para tanto, basta se clicar em  

Neste caso, onde está 
“Publication country”...

... vamos mudar para      
“All IPC subclasses”...

1

2

3



... Finalmente, clicamos em 
OK...
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Neste gráfico podemos ver o número de 
patentes da Petrobras, ao longo do tempo, para 
as subclasses de patentes mais frequentes

Para trocar o eixo “X” para países de publicação, 
basta fazer a mudança em 



Para trocar o eixo “X” para países de publicação, 
basta fazer a mudança em 

Neste caso, onde está 
“1st application year”...

... vamos mudar para 
“Publication country”...

... e finalmente 
clicar em OK

1

2

4

3



Neste gráfico podemos ver o número de 
patentes da Petrobras, conforme o país de 
publicação, para as subclasses de patentes mais 
frequentes

Para inverter as variáveis nos eixos “X” e “Y” 
basta fazer a mudança em  



Também é possível mudar o layout 
do gráfico. Para tanto, selecione 

uma das outras opções disponíveis



Nos gráficos “Heat chart”, a cor 
vermelha indica a maior 
frequência. Para ativar/remover os 
números, acione “Show values”



Oficina 2D
Visualize rapidamente o perfil dos 

segmentos tecnológicos das patentes da 
Petrobras.
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Para fazermos esta nova análise, 
podemos utilizar o gráfico entre 

as opções de “All visualizations” 
em Charts. Mais especificamente 

em “By Technology”...

... Opcionalmente, como faremos 
nesse exemplo, podemos acessar 

diretamente o gráfico “Technology 
domain”, entre as sugestões, no 

painel à direita da janela



Os “Technology domains” são definidos com base nas 
classificações de patentes. A lista completa de 

“Technology domains” pode ser vista no guia “Fields
of the FamPat Collection”

http://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/FamPat.pdf


Analysis of Biological Materials Audio-Visual Technology 

Basic Communication Processes Basic Materials Chemistry 

Biotechnology Chemical Engineering 

Civil Engineering Computer Technology 

Control Digital Communication 

Electrical Machinery, Apparatus, Energy Engines, Pumps, Turbines 

Environmental Technology Food Chemistry 

Furniture, Games Handling 

IT Methods for Management Machine Tools 

Macromolecular Chemistry, Polymers Materials, Metallurgy 

Measurement Mechanical Elements 

Medical Technology Micro-Structure and Nano-Technology 

Optics Organic Fine Chemistry 

Other Consumer Goods Other Special Machines 

Pharmaceuticals Semiconductors 

Surface Technology, Coating Telecommunications 

Textile and Paper Machines Thermal Processes and Apparatus 

Transport  

 



Oficina 2E

Identifique redes de coinventores
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Para fazermos esta nova análise 
de cobertura geográfica, vamos 

utilizar as opções de “all
visualizations” em

... neste caso específico, vamos 
utilizar uma das opções de 
análise “By inventor”....

1

2

3

... mais especificamente a 
opção 

“Co-inventorship”
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Neste gráfico, o diâmetro dos 
círculos de casa inventor é 
proporcional à quantidade de 
patentes e a espessura das 
linhas é proporcional ao 
número de patentes em que 
eles constam como 
coinventores



É possível “filtrar” o gráfico, por 
exemplo, forçando que apenas 
apareçam inventores com pelo 
menos 16 patentes e pelo menos 9 
patentes em comum

É possível “esconder” os inventores 
que não constem como 
coinventores no número mínimo de 
definido no “filtro”. Para tanto basta 
desabilitar a opção “Show orphans”



Oficina 2F

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

Petrobras
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Para fazermos esta nova análise 
de cobertura geográfica, vamos 

utilizar as opções de “all
visualizations” em

... neste caso específico, vamos 
utilizar uma das opções de 
análise “By assignee”....

1

2

3

... mais especificamente a 
opção 

“Assignee collaborations”
4



Assim como no caso de 
coinventores, é possível filtrar

- Titulares pelo número mínimo de 
patentes (Node Size)

- Relacionamentos pelo número 
mínimo de cotitularidades (Link Size)

42



Oficina 2G

Refine o mapeamento, 
agrupando nomes de titulares                   

(Data Rules).
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Para o agrupamento de titulares, 
inventores, agentes e classificações 
primeiro é preciso salvar a análise

44



...em seguida digite um 
nome para a análise a 

ser salva...

... e finalmente clique 
em OK

45

Para o agrupamento de titulares, 
inventores, agentes e classificações 
primeiro é preciso salvar a análise



No módulo IPBI Silver, é possível 
salvar análises realizadas para 
conjuntos com até 15 Mil famílias 
de patentes

46



Terminado o processo de salvamento, 
clique em “Data rules” para acessar o 
painel de regras de agrupamento. Mais 
especificamente a opção “Create new 
data rules”
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No Módulo IPBI Silver é possível 
agrupar/renomear:

• Titulares
• Inventores
• Representantes
• IPC Codes
• CPC Codes
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É possível filtrar os nomes de 
titulares que contenham 
segmentos de a partir de 3 
caracteres.

Por exemplo: PETR

49



A seleção de termos a serem 
agrupados/renomeados pode 
ser feita para:

• Todos os termos
• Termos na página
• Um a Um

Após selecionar 
os termos, clique 
em “Group”
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Os termos selecionados podem 
ser agrupados/renomeados em 
uma nova regra (New Rule) ou 
em uma regra existente 
(Existing Rule)

Nesse caso, vamos criar uma 
nova regra

As regras podem ser gravadas 
apenas para análise corrente 
ou, também, para futuras 
análises.

Para tanto, selecione “User”

Após definir o tipo de 
regra, digite um nome 
(e opcionalmente 
descreva a regra) e...

... finalmente, clique 
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Note que o grupo 
“PETROBRAS” contém todos os 
nomes que foram selecionados
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Caso se deseje retirar qualquer 
nome do grupo, basta 
selecioná-lo...

... e, em seguida, 
clicar em 

“Ungroup”

Neste caso, não 
vamos remover 
nenhum nome
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Para remover o “filtro”, 
basta se clicar em 
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Além de permitir o agrupamento 
de termos, o “Data rules” também 
permite o simples renomeação.

Para tanto, basta selecionar um 
determinado termo... ... em seguida, clicar 

em “Group” e...

... finalmente, 
escolher um nome 
alternativo

Esse “macete” de renomeação 
pode ser particularmente útil 
para “traduzir” classificações 
de patentes em termos com 
interpretação mais intuitiva

55



Oficina 2H

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

patentes da Petrobras
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Alternativamente, clique 
em “< Back”

Para retornar à página 
de resultados, utilize a 

opção de voltar do 
próprio navegador

57



Alternativamente, 
clique em 

Para retornar à página 
de resultados, utilize a 

opção de voltar do 
próprio navegador



Para a busca por 
patentes citadas, 
primeiro selecione as 
patentes (nesse caso, já 
temos todas as patentes 
selecionadas)...

... depois, 

clique no ícone

em seguida,

> Search citing patents
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Nesse caso, o sistema está buscando 
todas as famílias de patentes que citam 
pelo menos uma publicação de patente 
que tenha PETROBRAS como titular 
original, intermediário ou atual
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Para agrupar o...

Conjunto (1) de patentes da Petrobras 

com o 

Conjunto (2) das patentes que 
citam patentes da Petrobras

Retorne à pagina do “Search History”, que pode 
ser acessado na aba “Menu”
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Para agrupar o...

Conjunto (1) de patentes da Petrobras 

com o 

Conjunto (2) das patentes que 
citam patentes da Petrobras

Retorne à pagina do “Search history”, que 
pode ser acessado na aba “Menu”

62



Nesse caso, temos 4424 famílias de 
patentes citando uma ou mais das 1871 

famílias de patentes da Petrobras

Para agrupar os dois conjuntos de 
respostas 1 + 2, no lugar onde aparece 

( (PETROBRAS)/PA/OPA/PAH/OWR/REAS ), 
apague e, em seguida, digite:

1 OR 2

...e, finalmente, clique em
“Search” 
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Na data em que estes slides foram 
elaborados, a busca da combinação 
dos dois conjuntos 1 OR 2 totalizou 

6090 famílias de patentes

Este número é menor do que a 
soma dos tamanhos dos conjuntos 
1 e 2 (4424 + 1871 = 6295), pois 
algumas famílias de patentes do 
conjunto 2 (famílias que citam 
patentes da Petrobras), são da 

própria Petrobras

Para ir para a janela de 
resultados, clique em 

“Show results”
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Para selecionar todos os 
resultados clique em
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Para enviar os dados 
para o módulo de 

análise, após selecionar 
todos os resultados, 

clique em 
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Para acessar ferramentas de 
análise mais detalhadas, clique 
em  



Para fazermos esta nova análise 
de cobertura geográfica, vamos 

utilizar as opções de “all
visualizations” em

... neste caso específico, vamos 
utilizar uma das opções de 
análise “By assignee”....

1

2

3

... mais especificamente a 
opção 

“Inter assignee citations”
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De forma análoga aos 
mapas de co-inventores e 
cotitulares, o mapa de 
citações pode ser filtrado 
com base no

• Minimum node size
(neste caso, o número de 
patentes de cada titular)

• Minimum link size
(neste caso, o número de 
patentes em 
cotitularidade)
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Nesse exemplo, ao 
aumentarmos o “Minimum
link size” para 20 citações e 
ao selecionarmos a opção 
“Show values” podemos ver 
que a Shell é uma das 
empresas que mais citam 
patentes da Petrobras 
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Se clicarmos sobre o link...

71

... e em seguida 
clicarmos em “Display”



Se clicarmos sobre o 
link e em seguida 
“Display”...

... podemos ver os títulos de 
das patentes da Shell que 
citam patentes da Petrobras...

...e, inclusive, acessar 
cada uma dessas 
patentes
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Apêndice 1

Recursos Adicionais do 
Módulo de Análise Silver Level
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Em  

O módulo de análise permite o 
Download do “Chart image” 
em formato JPEG ou do “Chart 
data” em formato CSV
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... mas um dos recursos mais 
interessantes é a 

possibilidade de criação de 
apresentações, com links 
temporários contendo os 
vários gráficos de cada 

análise por meio do

75



Quando o recurso                       é acessado entre as opções de                 ...

... o sistema abre uma janela em que pode ser criado um link para uma nova 
apresentação (A new presentation) ou pode ser atualizada uma apresentação 
já existente (An existing presentation). 

No caso de uma nova apresentação, deve se digitar o título da apresentação 
(ex. PETROBRAS PORTFOLIO). 

Por default, o Link a ser gerado ficará publicamente acessível por um período de 
3 meses.
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O link da apresentação 
também pode ser 
diretamente copiado e 
colado ou então enviado por 
e-mail

As apresentações podem ser editadas, 
deletadas, visualizadas e exportadas para 
PPTX na página do “Presentation manager”

As apresentações podem ser editadas, 
deletadas, visualizadas e exportadas para 
PPTX na página do “Presentation manager”
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na página do “Presentation manager”, 
as apresentações podem ser:
• Editadas 
• Deletadas 
• Enviadas por e-mail
• Visualizadas
• Exportadas para Powerpoint

Neste exemplo, vamos ver primeiro a página 
de edição da apresentação. Para tanto, vamos 
clicar em “Edit”
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na página de edição do  
“Presentation manager” podem 
ser modificados:

• Nome da Apresentação

• Data de validade do Link

• Título do gráfico, que 
aparece na figura

• Nota descritiva

• Remoção de 
gráficos da 
apresentação

• Reordenamento da 
ordem dos gráficos 
na apresentação

79



Neste exemplo, editamos o Título 
do Gráfico...

... Em seguida, vamos clicar em 
“Save”, para que as edições 
tenham efeito
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Quando o “Update report” estiver 
completo, vamos retornar ao 
“Presentation Manager”, 
clicando em “Back”
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Repare que as edições no título e nas notas do gráfico se refletem na 
visualização online do relatório:
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Por outro lado, quando o relatório é exportado para PPTX, apenas as 
notas são modificadas
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Como vimos, quando clicamos 
sobre uma coluna ou segmento 
dos gráficos e em seguida em 
display, o sistema apresenta a 
lista de resultados 
correspondentes...

... Para os gráficos de 
classificações internacionais, links 
para a página de Classes da 
WIPO estão disponíveis em 
“More info”
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... Para os gráficos de 
classificações internacionais, 
links para a página de 
Classes da WIPO estão 
disponíveis em “More info”

85



Nos gráficos de redes (Node charts) é possível a 
visualização de nós isolados por meio do recurso

Neste caso, passam a aparecer inventores que têm 
20 ou mais patentes, mesmo que não atendam ao 
critério de no mínimo 5 co-inventorias entre si 
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Nos gráficos de redes (Node charts) também 
é possível isolar a visualização de um nó 

específico. Para tanto, após selecionar o nó a 
ser analisado e clicar em

87



Quando o recurso                  
é utilizado, aparecem apenas 
as correlações daquele nó.

Inclusive, é possível 
modificar os filtros, para que 
apareçam correlações mais 
detalhadas para o nó 
selecionado
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Quando o recurso                  
é utilizado, aparecem apenas 
as correlações daquele nó.

Neste caso, temos todas as 
relações de co-inventorias do 
inventor selecionado, mesmo 
com inventores que 
apareçam apenas em 1 
família de patentes em co-
inventoria
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No nível de análise silver, alguns tipos de 
gráficos adicionais são disponibilizados para 
análises salvas. 

Em “By assignee” e “By inventor”, é 
possível fazer análise de idade média e 
tamanho do portfolio, bem como identificar os 
titulares e inventores mais citados por outras 
patentes que compõem o conjunto salvo

Já para “By Technology”, além da 
identificação de classificações, conceitos com 
maior número de citações por outras patentes 
que compõem o conjunto salvo, é possível 
identificar as famílias de patentes com maior 
número de citações por outras patentes que 
compõem o conjunto salvo.

Além disso, ainda para “By Technology”, em 
conjuntos salvos é possível a interessante 
análise por “Sub technical domains”



No nível de análise silver, alguns tipos de 
gráficos adicionais são disponibilizados para 
análises salvas. 

Em “By assignee” e “By inventor”, é 
possível fazer análise de idade média e 
tamanho do portfolio, bem como identificar os 
titulares e inventores mais citados por outras 
patentes que compõem o conjunto salvo

Já para “By Technology”, além da 
identificação de classificações, conceitos com 
maior número de citações por outras patentes 
que compõem o conjunto salvo, é possível 
identificar as famílias de patentes com maior 
número de citações por outras patentes que 
compõem o conjunto salvo.

Além disso, ainda para “By Technology”, em 
conjuntos salvos é possível a interessante 
análise por “Sub technical domains”



Em “By assignee” e “By inventor”, é 
possível fazer análise de idade média e 
tamanho do portfolio, bem como identificar os 
titulares e inventores mais citados por outras 
patentes que compõem o conjunto salvo



Em “By assignee” e “By inventor”, é 
possível fazer análise de idade média e 
tamanho do portfolio, bem como identificar os 
titulares e inventores mais citados por outras 
patentes que compõem o conjunto salvo



Para “By Technology”, em conjuntos salvos 
é possível a interessante análise por “Sub 
technical domains”



Apêndice 2

Recursos Adicionais dos                              
Módulos “Avançados”
Gold e Platinum Level
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 Principais diferenças entre os níveis de análise Silver, Gold e Platinum  Silver Gold Platinum 

1. Número máximo de respostas em conjuntos que podem ser diretamente 
analisados 

100,000 300,000 2,000,000 

2. Número máximo de respostas em conjuntos de análise a serem salvos (e 
que podem ser objeto de “data rules”) 

15,000 20,000 30,000 

3. Ferramenta “Filter” (para refinar as análises, usando palavras chaves dentro 
do próprio módulo de análise) 

- Sim Sim 

4. Ferramenta “Browse selected documents” (para seguir navegando 
diretamente a partir de seleções de células nos gráficos)  

- Sim Sim 

5. Ferramenta “Drill down” (gráficos para células selecionadas nos próprios 
gráficos) 

- Sim Sim 

6. Seleção de múltiplas células dos gráficos - Sim Sim 

7. “My charts” (salvamento de tipos e configurações de gráficos de análise) - Sim Sim 

8. Gráficos do tipo “Cloud Chart” (“tag clouds”) - Sim Sim 

9. Análise de “Concepts” (termos extraídos e harmonizados por análise 
semântica) 

- Sim Sim 

10. Ferramenta “Color” (para segmentar gráficos com diferentes cores, conforme 
parâmetros tais como nomes, tecnologia,listas, workfiles, etc.) 

- Sim Sim 

11. Gráficos do tipo “Concept Map” (gráficos “topográficos” de ilhas e mares) - - Sim 

12. Gráficos por “Custom Fields” (para realização de análises “avançadas”, 
baseadas em estratégias de busca, Listas e Workfiles manualmente 
construídos) 

- - Sim 

13. Ferramentas adicionais de análise e comparação de portfólio (Key invention 
metrics, Assignee/Inventor impact/indicators, etc.) 

- - Sim 

14. Ferramentas adicionais de “Guided Activities” (Licensing in, Licensing out, 
Technology Scouting, Portfolio pruning, etc) 

- - Sim 
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1. Número máximo de respostas em conjuntos que podem ser 
diretamente analisados

2. Número máximo de respostas em conjuntos de análise a 
serem salvos (e que podem ser objeto de “data rules” e 
alguns tipos adicionais de análises ) 

– Platinum: 2.000.000

– Gold: 300.000

– Silver: 100.000

– Platinum: 30.000

– Gold: 20.000

– Silver: 15.000
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Assignee

• Assignees (Current Assignees /FPAN)

• Representatives (/RPHN)

Inventor

• Inventors (/INN.FLD)

Date

• Priority years (1st priority year (EPRD=), Last priority year 

(LPRD=), All priority years (PRD=))

• Application years (1st application year (EAPD=), Last 

application year (LAPD=), All application years (APD=))

• Publication years (1st publication year (EPD=), Last publication 

year (LPD=), All publication years (PD=))

• Grant years (1st grant year (EPDG=), Last grant year (LPDG=), 

All grant years (PDG=))

Location

• Protection country (CC/PTCC=)

• Priority countries (1st priority country (/EPRC), All priority 

countries (/PR))

• Publication country (/PN)

Technology

• Technology domains (/TECT)

• Sub technical domain (for saved searches)

• IPC subclass, groups, codes (Main (most recent /FMIC), All (/IC))

• CPC subclass, groups, codes (Main (most recent /FCPC), All 

(/CPC))

• US PCL subclass, classes, codes (Main /PCLM))

• JP FI codes (/FI)

• Concepts (/KEYC only for Gold and Platinum level)

Legal Status

• Legal state (STATE/ACT=)

• Legal status (STATUS/ACT=) * Grated > Pending > Revoked > 

Expired > Lapsed

• Kind codes (/PN)

Other

• Litigations (CIDI=YES)

• Litigation countries (CC/CIDI=)

• Oppositions (/OPPI=YES OR EG/ACT=OPP)

• Opposition countries (CC/OPPI=)

• Licensing event (/LID=YES)

• Standards (/STDN=YES)

Custom Axis (only for Platinum level)

Também estão apontados parâmetros disponíveis apenas 
para Gold e Platinum (“Concepts”) ou apenas para 
Platinum (“Custom Fields”)

A tabela abaixo resume os 
parâmetros que podem ser 
analisados no Orbit Silver Level
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3. Ferramenta “Filter” (para refinar as análises, usando palavras 
chaves dentro do próprio módulo de análise)

Neste caso específico, 
estamos filtrando por 
famílias com mais de 
uma publicação...

..para tanto, digitamos

NPN>1

Depois, clicamos em

99

A ferramenta          , disponível para Gold e 
Platinum Level (a partir do botão “More options”) 
permite o refinamento da análise dentro do 
próprio módulo de análise

A estratégia de busca digitada no “Filtro” refina 
os resultados por meio do conector booleano 

AND

1

2

3

4



3. Ferramenta “Filter” (para refinar as análises, usando palavras 
chaves dentro do próprio módulo de análise)

100

Para remover o filtro e retornar ao conjunto original de dados, 
basta se clicar novamente em          e “limpar” o filtro por meio 
do botão          e depois 

1

2

4

3



4. Ferramenta “Browse selected documents” (para seguir 
navegando diretamente a partir de seleções de células nos 
gráficos) 

O recurso “Browse Selection”, 
disponível para Gold e Platinum 
Level, permite a visualização 
detalhada das famílias de 
patentes correspondentes às 
áreas selecionadas nos gráficos, 
diretamente na página de 
resultados padrão do Orbit.com, 
incluindo os formatos “Images”, 
“KWIC”, etc.

101



5. Ferramenta “Drill down” (gráficos para células selecionadas 
nos próprios gráficos) O “Drill down”, disponível para Gold e Platinum Level, 

permite a análise gráfica dos dados correspondentes às 
células selecionadas nos gráficos de análise.

Neste caso, por exemplo, temos um gráfico de pizza para 
o Legal status das 102 famílias de patentes 
correspondentes à coluna selecionada
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5. Ferramenta “Drill down” (gráficos para células selecionadas 
nos próprios gráficos)

O “Drill down”, disponível para Gold e Platinum Level, 
permite a análise gráfica dos dados correspondentes às 
células selecionadas nos gráficos de análise.

...e os 
seguintes tipos 
de gráficos:
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Os seguintes 
parâmetros 
podem ser 
utilizados para o 
“Drill down”



6. Seleção de múltiplas células dos gráficos

Nos níveis de análise Gold e Platinum, é 
possível fazer a seleção de várias células dos 
gráficos. Para visualizar os resultados 
correspondentes e acessar as ferramentas 
adicionais de “Drill down”, “Browse selection”, 
etc. basta se clicar em 
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7. “My charts” (salvamento de tipos e configurações de gráficos 
de análise)

Para Gold e Platinum Level, é possível salvar tipos e 
configurações de gráficos para uso posterior. Para 
tanto, basta se clicar em                                   
abaixo de “More options”

Uma janela se abre para 
digitação do nome do gráfico 
cujo modelo será salvo entre 
as visualizações favoritas

Os gráficos com 
configurações salvas podem 
ser posteriormente 
utilizados em:

> Charts
>> Favorite visualizations
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1

2
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7. “My charts” (salvamento de tipos e configurações de gráficos 
de análise)

No nosso exemplo temos aqui o 
gráfico “TOP ASSIGNEE LEGAL 

STATUS”, cujo formato 
salvamos para ser utilizado em 

outras análises
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Os gráficos com 
configurações salvas podem 
ser posteriormente 
utilizados em:

> Charts
>> Favorite visualizations



8.  Análises baseadas em “Concepts”

O campo “Concepts” contém termos extraídos e 
harmonizados de publicações WO, EP, US, GB, CA, FR, DE, 
CN, na maior parte a partir da década de 1980. Ele é 
pesquisável em todos os níveis de acesso do Orbit, mas 
passível de análise somente para os níveis Gold e Platinum

107

Exclusivamente para o nível Platinum está ainda disponível 
a análise “Landscape map”, que também é baseada nos 
“Concepts”



8.  Análises baseadas em “Concepts” 
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Gráficos baseados no parâmetro 
“Concepts”, disponíveis para Gold e 
Platinum Level, especialmente no 
formato “Foam tree content” são úteis 
para uma rápida análise de portfolios de 
patentes.

O campo “Concepts” contém termos 
extraídos e harmonizados de 
publicações WO, EP, US, GB, CA, FR, 
DE, CN, na maior parte a partir da 
década de 1980. Ele é pesquisável em 
todos os níveis de acesso do Orbit, mas 
passível de análise somente para os 
níveis Gold e Platinum



8.  Análises baseadas em “Concepts”

109

Gráficos baseados no parâmetro 
“Concepts”, disponíveis para Gold e 
Platinum Level, apresentam ainda a 
possibilidade de visualização de 
agrupamentos, com a ferramenta 
“Show groups”



8.  Análises baseadas em “Concepts”

Os “Conceitos” podem ser 
utilizados como parâmetros 
para quase todos os tipos de 
gráficos

Gráficos de “Conceitos” podem ser bastante úteis para a identificação 
de classificações de patentes ou até mesmo de outros conceitos. 
Neste exemplo, temos um cruzamento de IPC Subclasses x Concepts. 
Outra opção interessante seria Concepts x Concepts
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9. Ferramenta “Split by” (para segmentar gráficos com diferentes 
cores, conforme parâmetros tais como nomes, tecnologias, etc.)

Disponível para Gold e Platinum Level, a 
ferramenta “Split by” permite 
segmentar gráficos conforme vários 
parâmetros

111

Além das opções na lista, dezenas de 
outras formas de segmentação podem 
ser configuradas na opção “Custom”



9. Ferramenta “Color” (para segmentar gráficos com diferentes 
cores, conforme parâmetros tais como nomes, tecnologias, etc.)

Disponível para Gold e Platinum Level, a 
ferramenta           permite segmentar 
gráficos conforme vários parâmetros:

* List or workfile: apenas para Platinum Level
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Disponível para Gold e Platinum Level, a 
ferramenta “Split by” permite 
segmentar gráficos conforme vários 
parâmetros

* List or workfile: apenas para Platinum Level



9. Ferramenta “Color” (para segmentar gráficos com diferentes 
cores, conforme parâmetros tais como nomes, tecnologias, etc.)

Disponível para Gold e Platinum Level, a 
ferramenta           permite segmentar 
gráficos conforme vários parâmetros:

* List or workfile: apenas para Platinum Level
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Na caixa de seleção que se 
abre, podemos selecionar 
manualmente os termos ou 
podemos buscar por termos 
que contenham segmentos 
de palavras



10. Ferramenta “Color” com base em listas ou workfiles
(exclusivamente para Platinum)

Exclusivamente para Platinum Level, é 
possível segmentar/colorir os gráficos com 
base em Listas ou Workfiles. 

Esta opção é particularmente interessante, 
pois permite o uso de conjuntos 
manualmente selecionados ou então 
conjuntos obtidos por meio de estratégias de 
busca mais complexas
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11. Gráficos do tipo “Concept Map” (gráficos “topográficos” de 
ilhas e mares)

Exclusivo para Platinum Level, o “Concept
Map” permite a visualização “topográfica” 
de grandes conjuntos de “Concepts”

Como vimos anteriormente, o campo 
“Concepts” contém termos extraídos e 
harmonizados de publicações WO, EP, US, 
GB, CA, FR, DE, CN, na maior parte a partir 
da década de 1980. 
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11. Gráficos do tipo “Concept Map” (gráficos “topográficos” de 
ilhas e mares)

A altura das montanhas é proporcional 
à concentração de patentes com 
“Conceitos” semelhantes.

Como cada patente aparece em 
apenas um ponto, os “Concept Maps” 
devem ser usados com cautela

É possível a edição das “etiquetas” de 
cada conjunto de dados.

Para tanto, basta se clicar com o botão 
direito do mouse sobre as “etiquetas”

Em “Concepts” é possível selecionar e 
remover a seleção de termos 
sugeridos
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11. Gráficos do tipo “Concept Map” (gráficos “topográficos” de 
ilhas e mares)

Ferramentas como o “Split by” 
estão disponíveis, inclusive com a 
opção do uso de Listas e Workfiles

Neste exemplo, as cores 
foram definidas com base 
nos “Legal states”: 

“Dead”  e  “Alive”
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11. Gráficos do tipo “Concept Map” (gráficos “topográficos” de 
ilhas e mares)

Os seguintes recursos adicionais estão 
disponíveis nos mapas de conceitos:

Arrastar e reposicionar o 
gráfico

Selecionar porções do mapa, 
para visualizar e fazer Drill
down dos resultados

Selecionar todos os pontos do 
mapa

Selecionar porções do mapa, 
para criar novos “clusters”. 
Três conceitos serão mostrados

Desenhar formas à mão

Desenhar elipses

Adicionar textos sobre o mapa
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11. Gráficos do tipo “Concept Map” (gráficos “topográficos” de 
ilhas e mares)

O uso combinado da  ferramenta de seleção        com a 
ferramenta “Drill donw” é particularmente interessante 
para a análise de segmentos dos mapas
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12. Gráficos por “Custom Fields” (para realização de análises 
“avançadas”, baseadas em estratégias de busca, listas e workfiles
manualmente construídos)

Disponível exclusivamente no Platinum Level, a análise por 
“Custom axis” permite a realização de análises de 
parâmetros manualmente definidos tanto pelo uso de Listas e 
Workfiles, como pela digitação de estratégias de busca 
(Boolean query) ou ainda pela combinação de diferentes 
campos

Para tanto, selecione 
“Custom axis”, nas 
opções de “Data”...

120

1

2

3

...finalmente, 
selecione “Boolean
query” entre as 
opções



12. Gráficos por “Custom Fields” (para realização de análises 
“avançadas”, baseadas em estratégias de busca, listas e workfiles
manualmente construídos)

Neste exemplo, vamos 
fazer uma análise sobre o 
tamanho das famílias de 
patentes

Podemos salvar o 
“Template” do gráfico

Digitamos linhas de 
comando que 
corresponderão a cada 
coluna (até o limite de 9)...

... e editamos o nome de 
cada coluna 

Finalmente vamos clicar em 
OK
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12. Gráficos por “Custom Fields” (para realização de análises 
“avançadas”, baseadas em estratégias de busca, listas e workfiles
manualmente construídos)

122

Aqui temos o gráfico com a 
análise do tamanho das 
famílias de patentes (NPN)

O título do gráfico pode ser 
editado...



Além do Landscape map, também são 
exclusivos para o Platinum Level os 
gráficos 

• Key invention metrics

• Impact (Assignee, Inventor, etc.)

• Indicators

13. Ferramentas adicionais de análise e comparação de 
portfólio (Key invention metrics, Impact & Indicators)



Além do Landscape map, também são 
exclusivos para o Platinum Level os 
gráficos 

• Key invention metrics

• Impact (Assignee, Inventor, etc.)

• Indicators

13. Ferramentas adicionais de análise e comparação de 
portfólio (Key invention metrics, Impact & Indicators)



Generality index - Positive - Generality index, high score indicates a wider application across different technology groups, low score indicates more specific 
application. Briefly; forward citations from a wider spread technology groups will generate a higher score.  Fully Defined by Hall, Jaffe, and Trajtenberg (2001)

Originality index - Positive - Originality Index,  high scores indicates breakthrough technology, low scores indicates incremental improvement. Briefly; backward 
citations to a wider spread of technology groups will generate a higher score.  Fully Defined by Hall, Jaffe, and Trajtenberg (2001)

Radicalness index - Positive – Values between 0 and 1. Values close to 1 indicate innovative technologies. Values close to 0 indicate more incremental technologies. 
The value is calculated for each patent family and for each portfolio of applicants. Radicalness is similar to originality (using backward citations), but when calculating 
radicalness, the IPCs in common between the applicant's patent families and the backward citations are ignored. Defined by Shane, 2001.

13. Ferramentas adicionais de análise e comparação de 
portfólio (Key invention metrics, Impact & Indicators)



13. Ferramentas adicionais de análise e comparação de 
portfólio (Key invention metrics, Impact & Indicators)



13. Ferramentas adicionais de análise e comparação de 
portfólio (Key invention metrics, Impact & Indicators)



13. Ferramentas adicionais de análise e comparação de 
portfólio (Key invention metrics, Impact & Indicators)



13. Ferramentas adicionais de análise e comparação de 
portfólio (Key invention metrics, Impact & Indicators)



13. Ferramentas adicionais de análise e comparação de 
portfólio (Key invention metrics, Impact & Indicators)



13. Ferramentas adicionais de análise e comparação de 
portfólio (Key invention metrics, Impact & Indicators)



14. Ferramentas adicionais de “Guided Activities” (Licensing in, 
Licensing out, Technology Scouting, Portfolio pruning, etc)



14. Ferramentas adicionais de “Guided Activities” (Licensing in, 
Licensing out, Technology Scouting, Portfolio pruning, etc)



14. Ferramentas adicionais de “Guided Activities” (Licensing in, 
Licensing out, Technology Scouting, Portfolio pruning, etc)



14. Ferramentas adicionais de “Guided Activities” (Licensing in, 
Licensing out, Technology Scouting, Portfolio pruning, etc)



14. Ferramentas adicionais de “Guided Activities” (Licensing in, 
Licensing out, Technology Scouting, Portfolio pruning, etc)



14. Ferramentas adicionais de “Guided Activities” (Licensing in, 
Licensing out, Technology Scouting, Portfolio pruning, etc)



14. Ferramentas adicionais de “Guided Activities” (Licensing in, 
Licensing out, Technology Scouting, Portfolio pruning, etc)



14. Ferramentas adicionais de “Guided Activities” (Licensing in, 
Licensing out, Technology Scouting, Portfolio pruning, etc)



Orbit.com

Guias e Tutoriais

© 2019 www.axonal.com.br
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Interessantes Tutoriais e 
Guias de Usuário podem ser 

acessados em

“Guides & Tutorials”
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Do lado esquerdo da página 
temos informações 
detalhadas sobre os 

principais módulos do Orbit, 
incluindo módulos opcionais 
associados a contratos nos 
níveis de análise “Silver, 

“Gold” e “Platinum”

Do lado direito da página 
temos vídeos sobre algumas 
das principais atividades e 

tipos de pesquisa...

... e também guias com 
informações detalhadas 
sobre funcionalidades e 
conteúdo das bases de 

dados



143

Entre os guias disponíveis, é 
especialmente interessante a leitura 

dos guias:

Fields of the FamPat Collection

Fields of the FullPat Collection

Patents Module – Xpert Searching

http://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/FamPat.pdf
http://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/orbit_fullpat.pdf
http://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/Patent_module_user_guide_Xpert_Search.pdf
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Embora um pouco desatualizado 
(foi editado em 2011), o  

“Patents Module – Xpert
Searching” é um guia com 198 
páginas que contém informações 
sobre funcionalidades, sintaxe e 

comandos do Orbit.com
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Embora um pouco desatualizado 
(foi editado em 2011), o  

“Patents Module – Xpert
Searching” é um guia com 198 
páginas que contém informações 
sobre funcionalidades, sintaxe e 

comandos do Orbit.com
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Embora um pouco desatualizado 
(foi editado em 2011), o  

“Patents Module – Xpert
Searching” é um guia com 198 
páginas que contém informações 
sobre funcionalidades, sintaxe e 

comandos do Orbit.com
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O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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O “FamPat Fact Sheet for Orbit.com”
é um guia de 40 páginas com 

informações detalhadas sobre os 
vários campos de busca e exportação 
do Orbit.com, incluindo dados sobre a 
cobertura geográfica e temporal, bem 

como a sintaxe aplicável a 
determinados campos

O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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Vídeos, guias e materiais adicionais podem ser acessados no link:

http://axonal.com.br/capacitacao_info.php?id=115

http://axonal.com.br/capacitacao_info.php?id=115


Pesquisa e Análise de Patentes

Estratégias de Busca

© 2019 www.axonal.com.br

Disseque e Defina o 

Escopo da Busca

Defina as 

Classificações

Defina as Expressões 

de Busca

Planeje o Critério de 

Avaliação

Busca por 

Classificação

Busca por             

Texto

Busca        

Bibliográfica

Busca por        

Citações

Conduza uma busca 

“Jugular”

Conduza 

Análise Estatística

Busca por Classes 

Centrais sem Filtro

Busca por Classes 

Centrais + Texto

Busca por        

Titulares

Busca no               

Texto Integral

Busca no                 

Resumo

Busca  em              

Texto Traduzido

Busca por Classes 

Periféricas + Texto

Busca por 

Inventores

R
e
p

it
a

 p
a

ra
 

c
a

d
a

 c
la

s
s
e

Ref. PRG Art & Science of Patent Searching, Salvador (BA), 2011



Pesquisa e Análise de Patentes

Estratégias de Busca

© 2019 www.axonal.com.br

Palavras

Chaves

Etc



© 2019 www.axonal.com.br

A              B                   

A              B

A              B

A and B (intersecção)

A  or B (agrupamento)

A not B (exclusão*)

* Lembre-se de usar o NOT para encontrar o  

complemento. Ou seja, os resultados não contidos no 

conjunto anterior.

Orbit.com

Conectores Booleanos
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AND ambos os termos de busca presentes (intersecção) digital  and television

OR um ou o outro termo de busca presente (soma, grupamento) television or tv

NOT o primeiro termo de busca presente, mas não o segundo (exclusão) 1  not 2

F termos de busca no mesmo campo digital  f (televis+ or tv)

P termos de busca no mesmo parágrafo digital  p  (televis+ or tv)

S termos de busca na mesma sentença digital  s (televis+ or tv)

nD
termos presentes, em qualquer ordem, de zero a n palavras de distância  

(n de 1 a 99)
digital  5d (televis+ or tv)

D termos contíguos, mas em qualquer ordem digital  d (televis+ or tv)

nW
termos presentes, na ordem em que foram digitados, de zero a n palavras 

de distância  (n de 1 a 99)
digital  5w (televis+ or tv)

W termos contíguos, exatamente na ordem digitada digital  w (televis+ or tv)

_
O “underline” indica que dois termos podem estar conectados em uma 

única palavra ou em duas palavras separadas contíguas

amino_pyridin+ = 

(aminopyridin+ or

amino  pyridin+)

SDOC os termos de busca forçosamente aparecem na mesma publicação BR/PN sdoc PDF=2007

Orbit.com

Conectores Booleanos e de Proximidade
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+ Qualquer número de caracteres +inflam+ 

? Até mais um caractere, para cada ? Inflamad??

# Forçosamente um caractere para cada # inflamad#

Os símbolos de truncagem podem ser utilizados à esquerda, meio à 
direita das palavras. Também podem ser usados simultaneamente (ex. 
+infla?ma+).

Para o emprego dos símbolos de truncagem é necessário que a palavra 
tenha pelo menos 3 caracteres definidos.

A truncagem à direita (ex. inflam+) funciona para praticamente todos os 
campos. Já a truncagem à esquerda e no meio das palavras pode não 
funcionar em alguns campos (veja o guia “FamPat Fact Sheet for 
Orbit.com”)

Orbit.com

Truncagem



Orbit.com

Exemplos de Expressões de Busca
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((laser or light or luminous) 2w (point+ or
pen?))/BI/SA or (G02B-027/20)/IPC/EC/CPC

... and BR/PN

... and NPN>1

... and (CIDS=YES or OPP=YES)



Em caso de dúvidas, entre em contato:

questel@axonal.com.br 
help@questel.com
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