
Patentes...

Define o contrato entre o governo e um inventor pelo qual o inventor 
recebe proteção legal para a sua invenção

Requer descrição completa de todos os detalhes da invenção (descrição, 
desenhos, estrutura química,  

sequencial genético e etc.)

É uma fonte valiosa de informação técnica para os pesquisadores que é
atualizada semanalmente



Base de Patentes: abrangente, valiosa e única
Simplesmente a maior fonte de informação técnica

Mais de 30 milhões de patentes internacionais publicadas

Contém informações científicas & técnicas atualizadas semanalmente
Antes dos periódico, antes das conferencias e proceedings

Excelente fonte de informação para os pesquisadores

Ganhando um panorama da área de pesquisa e mantendo-se 
atualizado com as novas invenções & tecnologias 



40 autoridades de patentes internacionais

Cobrindo as áreas de 

Química, Engenharia Elétrica e Eletrônica

30 milhões de patentes retrospectivas ao ano 1963

20.000 patentes adicionadas semanalmente 

(10,000 novas invenções)

Links para o Web of Science

Patentes citadas em artigos e artigos de periódicos citados em patentes

Derwent Innovations Indexsm (DII)



Acesso fácil a informação de patentes a partir do seu computador

Inclui duas bases do Derwent patent : Patentes mundiais e Índice de 
citações de Patentes

Pesquisa geral por patentes citadas

Títulos descritivos e resumo escrito pelos peritos do Derwent , dando 
uma visão das novidades, uso e vantagens

Derwent Innovations Indexsm (DII)



3 seções

1963 –
até o 
presente



Pesquisa por:

• Tópico

• Assinatura

• Inventor

• Número da patente

• Classificações

• Códigos da patente

INST 
POLITECNICO 

NAC*



A lista de 
resumo 
inclui:
•Número da 
patente 

•assinantes 

•inventores



Títulos 
realçados

Note -
Derwent
Vantagem 
com o uso 
dos 
resumos 
das seções

Displays 
realçados



Displays
realçados



Display de 
patentes 
citadas

Display de 
artigos 
citados



Links para 
informação de 
periódicos citados 
no registro 
completo do Web
of Science 



Web of Knowledge 2.0
Delphion & WOK trabalhando juntos



Para que serve a correlação de  
Informações Delphion / WOK

• Inteligência competitiva :
– Quem patenteou esta tecnologia?
– Quem está publicando a pesquisa dessa tecnologia ?
– Quem está usando como referência nossas patentes ?

• Dados importantes para pesquisa :
– Para propósitos de referência – Patentes + literatura
– Registros relacionados para outras informações relevantes  

• Tendências :
– Ultimas tecnologias apresentadas em patentes, periódicos & 

conferências



Utilização na área de pesquisa acadêmica

• Utilizando Delphion / WOK você terá :
– Acesso a literatura e artigos de conferências para ver os fundamentos de 

pesquisa em uma determinada área  
– Acesso aos últimos desenvolvimentos e pesquisas que causaram mais 

impacto na comunidade científica 
– Acesso a tecnologias de outras indústrias que tenham relação com a sua 

área de interesse
– Realizará busca cruzada em 13 bases de dados externas incluindo: NASA; 

Civil Engineering database ,NTIS entre outras.

Importante :
70% de toda literatura de patentes não está publicado em nenhum outro
lugar, o que torna o Delphion a fonte mais completa de informação sobre
patentes para os pesquisadores 



O Delphion / WOK ainda oferece :

– Instrumentos para analisar dados sobre patentes
– Artigos de referência através do ISI Web of Science

retrospectivos a 1945 + ISI Chemistry files inclue
INPI reaction data (1840–1989)

– valor agregado a informação incluindo – Derwent / 
INPADOC



Especialistas em Patentes 
começam suas buscas no
Delphion, com qualquer 
informação específica de 
patentes ou pelo assunto.

Use as opções de busca 
principiantes ou avançado para 
realizar pesquisa cruzada nas 
principais coleções de patentes 
do mundo 



Você pode utilizar o link do
Delphion para o Derwent

para ter acesso ao resumo da 
patente

Click para acessar a patente 
em texto completo

Use o link de citações para 
ver as referências de outras  

patentes 

Salve um grupo de patentes 
num arquivo PDF  para 

anotações

Acesse outras patentes dessa 
empresa

Use o INPADOC para ter acesso 
as informações sobre o status legal 

da patente assim como 
informações sobre patent family



Valor Agregado Derwent :
• Resumo escrito da patente com 
usos e vantagens além dos principais 
aspectos da invenção
• Remove o jargão jurídico
• Informações completas sobre
patent family num registro simples
• Código chave e indexação com fácil 
recuperação de dados



Assim como oferece informações 
com links de um lado a outro para 
todas as patentes de referencia
Delphion Integrated view inclui uma 
lista completa de literatura de 
referencia.
**Para os assinantes ISI Web of 
Science estão disponíveis links 
diretos com os artigos de referência 
obtidos nas patentes da base
Delphion.



Adicionando mais valor aos dados com os artigos do WoS :
• Fundamentos da pesquisa / Referencias utilizadas
•Últimos desenvolvimentos da pesquisa (vezes Citado)
•Registros relacionados
•Link para os artigos de texto completo 
•Link para outras bases de dados como INSPEC e etc.



Diferenças

• Delphion • USPTO
• ESP@CENET



Conteúdo
Delphion: (Texto Completo)
• 40 Escritórios de patentes 

mundiais
• INPADOC
• Dewent Index
• Web of Science
• Hoover’s Info Negocios
• USPTO + ESP@CENET +

German + WIPO + Patent 
abstract of Japan

• Dados Integrados
• NASA + Civil Engineering database

+ NTIS - desde 1998

USPTO (Texto Completo)
• Patentes Americanas

Esp@cenet (Texto Completo)

• Patentes Européias



Cobertura
Delphion: (Texto Completo)
• Dados Integrados das bases do 

USPTO  - desde 1790
• ESP@CENET  - desde 1980
• German - desde 1968
• WIPO - desde 1978
• Patent Abstract of Japan -

desde1976
• 40 autoridades de patentes do 

mundo todo desde 1963
• INPADOC - 71 escritórios de 

Patentes
• Links para artigos WOS desde 

1945
• NASA + Civil Engineering database

+ NTIS - desde 1998

USPTO (Texto Completo)
• desde 1790

Esp@cenet (Texto Completo)

• desde 1980

• Não contém links para artigos



Auxilio de buscas
Delphion
• Busca por pantenteador com 

arvore corporativa
• Workfile collaboration tools
• Visualização  de Códigos e

lookup tool das US Classes, 
Códigos IPC e Manutenção do
Status dos Códigos  

• Acesso as últimas noticias de 
cada empresa com link direto 
para a base Hoover’s.

• Links diretos para a literatura dos 
artigos técnicos e defensivos 
citados e relacionados com as 
oportunidades de licenciamento.

• USPTO
Ferramenta de busca por
classificação norte
Americana
• ESP@CENET
Classificação Européia por número
de  patente



Atualizações & Suporte técnico

• Delphion
Diário
Suporte técnico e
treinamento contínuo

• USPTO
Semanal
Suporte técnico e
treinamento (nenhum) 
• ESP@CENET
Semanal
Suporte técnico e
treinamento (nenhum)



Web of Knowledge 2.0



Essential Science IndicatorsEssential Science Indicators

O que é o Essential Science Indicators?
– Uma ferramenta para ajudar pesquisadores , administradores, Reitores e 

diretores a avaliar a produtividade cientifica, influência, e impacto mundial de 
atividade de pesquisa em 22 campos das ciências exatas e sociais. 

Que tipo de pergunta o ESI poderá ajudar a responder ? Exemplos:
– Quais universidades produzem as pesquisas mais citadas em Química ? Minha 

universidade é uma delas, se sim qual o nosso lugar no ranking?
– Quais pesquisadores publicaram os trabalhos de maior influência em 

Imunologia nos últimos 10 anos ?
– Eu publiquei um trabalho em 1997 no campo da Microbiologia e esse trabalho 

foi citado 45 vezes até o presente momento -- Qual a comparação com outros 
trabalhos publicados na mesma disciplina?



Essential Science Indicators

O que significa “Essencial”?
– Só um percentual dos melhores pesquisadores de cada área são incluídos.

De onde vem esses dados ?
– Nós pegamos10 anos de dados do Web of Science® (9.5 milhões de papers)
– Nós agrupamos por categoria em 22 campos e calculamos o total de  citações.
– Nós selecionamos os seguintes percentuais em cada área:

• 1% dos melhores cientistas
• 1% das melhores instituições
• 50% dos melhores países
• 50% das melhores publicações

– Atualizado a cada dois meses



Essential Science Indicators

• Agricultura
• Biologia & Bioquímica
• Química
• Medicina Clinica
• Computação
• Economia & Negócios
• Engenharia
• Meio Ambiente/ Ecologia
• Geociências
• Imunologia
• Ciências de Materiais

• Matemática
• Microbiologia
• Biologia Molecular & Genética
• Neurociências & Comportamento
• Farmacologia
• Física
• Ciência de Plantas & Animais
• Psiquiatria/Psicologia
• Ciências Sociais 
• Ciências Espaciais

Cobertura em 22 campos



Essential Science Indicators

Quais as 4 partes do Essential Science Indicators?
Ranking de Citações

Instituições, Pesquisadores, Países, Publicações

– Papers mais citados: Longo prazo “hot”
• Papers altamente citados (1% por campo de pesquisa 70,000+)
• Hot Papers (Mais citados num período de 2 meses, ~1400)

• Analises de Citações
• Linha de raciocínio para medir a performance
• “Research Fronts” para trilhar as novas tendências 

– Comentário editorial
• inCites (intrevistas e ensaios) com tópicos especiais (artigos)
• Science Watch (Revista com arquivos de ciências e novas tendências)



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators
Produtividade Cientifica de 

um país ou de uma área 

•O número de 
artigos: indica o 

tamanho da área de 
pesquisa

• Citações por
artigos : indica a 
intensidade da 

pesquisa

• “Média anual”: 
ponto central de 

avaliação 



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators
Você poderá ver os principais 

artigos que compõe uma área e o 
gráfico da produção cientifica 

dessa mesma área no período dos 
últimos 10 anos



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators
Links para o Web of 

Science



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators



Essential Science Indicators



Essential Science IndicatorsESI Tópicos especiais: notando os avanços recentes



Essential Science Indicators

Resumo: Quais os benefícios do Essential Science Indicators?
– Rankings

• Usar o reconhecimento dos pesquisadores (citações) para quantificar os 
melhores cientistas, ranquear os pesquisadores,instituições,países ou uma 
publicação através de sua influência ou impacto 

• Obter a produtividade científica de uma instituição (numero de papers
produzidos) assim como medir a influência desses papers (números de 
citações)

– Analises de Benchmark
• Use as médias de citações para medir a influência relativa de sua pesquisa 

comparando com outras no mesmo campo. 
– Comentários Editoriais

• Ganhe uma visão do panorama cientifico através de ensaios e artigos os 
quais oferecem contexto e não só números.



Biblioteca Digital/Virtual

EDITORAS
PRIMARIAS:

EDITORAS SECUNDARIAS

AGENTES DE ASSINATURAS

AGENTES LOCAIS

Perguntas Típicas

TITULO x QUANTIDADE
TITULO x QUALIDADE

Universo em Texto Completo

EducaçãoTecnología



www.isinet.comwww.isinet.com



www.isinet.com/Regions



www.isinet.com/regions/latinamerica



Muito Obrigado!
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