Busca Profissional de Patentes:
Técnicas, Estratégias e Aplicações Práticas
Foco no Questel Orbit
São Paulo, SP - 10 de Março de 2014 (8:30-16:30)*
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Descrição:
Este curso intermediário/avançado de busca de patentes foi desenhado para profissionais que já conhecem e utilizam
ferramentas de busca gratuitas e têm interesse em aprimorar suas habilidades e melhorar sua produtividade através do uso de
sistemas de busca e análise de patentes comerciais. Mais especificamente, do sistema Questel Orbit, com cobertura de 93
autoridades de patentes, dezenas das quais com textos integrais, “legal status”, e citações pesquisáveis e ferramentas de análise
estatística e semântica acopladas em uma única interface, bem como com interface para buscas simultâneas de designs em 14
autoridades.

Instrutor:
Henry Suzuki: Sócio Diretor da Axonal Consultoria Tecnológica. Principal Consultant da Innovalyst (US). Consultor
Colaborador da Avenium Consulting (FR). Agente da Propriedade Industrial. Especialista em bases de dados
técnicas, patentárias e científicas. Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo e pósgraduado em administração de empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Agente do Questel
Orbit no Brasil e na América do Sul. Ex-representante e instrutor de outros sistemas comerciais de busca de
informações. Inventor. Empreendedor.

Objetivos:
Ao final do curso o participante terá aprendido e visto como colocar
empresas de busca profissional de patentes, incluindo:
• Estudos de patenteabilidade e (in)validade
• Estudos de liberdade de comercialização
• Mapeamento de segmentos tecnológicos
• Invenção estratégica

Programa Resumido:
Cadastramento: 10/03 (8:30-9:00)
Módulo Teórico 10/03 (9:00-12:00):
Conceitos e técnicas utilizadas em buscas de patentes.
Aplicação dos conceitos e técnicas no Questel Orbit.

em prática algumas das técnicas e ferramentas utilizadas por
•
•
•
•

Oficina Prática, com acesso ao sistema pelos participantes.
Perguntas & respostas e anotação de questões para posterior
resposta por instrutores do Questel Orbit, nos Estados Unidos.
Turma A: 10/03 (13:30-16:30)
Turma B: 11/03 (09:00-12:00)
Turma C: 11/03 (13:30-16:30)

Local do Evento:
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
Av. Prof. Almeida Prado, 532
Cidade Universitária, São Paulo – SP
Prédio nº 39 – Auditório - 1º andar (Mód. Teórico e Ofic. Prática Turma A)
Tel: (11) 3767-4918
Oficina Prática (Turmas B e C): Prédio nº 56 – Sala de Aula nº 14

Realização:
Apoio:
P

Patenteamento estratégico
Monitoramento de concorrentes
Identificação e caracterização de parceiros
Etc.

Inscrições:
As inscrições serão gratuitas e limitadas ao
número de vagas. Para se inscrever, acesse:
www.axonal.com.br/capacitacao
Os participantes deverão trazer seus
notebooks para a oficina prática

