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FEA lidera proteção à 
propriedade intelectual

A Faculdade de Engenharia de 
Alimentos foi responsável por 15 
tecnologias protegidas na Unicamp 
(pág. 09)

O ciclo da inovação no 
Instituto de Biologia

IB é destaque com maior número
de tecnologias da Unicamp 
transferidas ao setor empresarial 
(pág. 13)

Impacto internacional no 
mercado de microscópios

Invento para microscópios 
desenvolvido no IFGW é lançado
por empresa norte-americana
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É com prazer que lançamos a 5ª edição da Revista 
Prêmio Inventores. O foco desta edição do Prêmio 
é em contratos de licenciamento de propriedade 
intelectual, uma importante forma de fazer o co-
nhecimento gerado na Unicamp chegar à sociedade. 
Neste ano trazemos 12 reportagens que contam 
histórias de docentes, pesquisadores, alunos e em-
preendedores premiados, que desenvolveram uma 
tecnologia desde a bancada até o lançamento no 
mercado. Entre estes está, por exemplo, um grupo 
de pesquisa do Instituto de Física "Gleb Wataghin” 
(IFGW), que desenvolveu uma tecnologia que foi a 
primeira da Unicamp a ser licenciada diretamente 
para uma empresa com sede norte-americana. Mais 
sobre esta história, você lê na página 10.

Nesta edição, buscamos não só dar destaque para as 
tecnologias licenciadas para empresas estabelecidas, 
mas também destacar o esforço para a formação 
de novos negócios. Assim, das 12 reportagens so-
bre licenciamentos de propriedade intelectual nesta 
revista, seis tratam de casos de licenciamento para 
empresas spin-off, formadas a partir de tecnologias 
da Unicamp. Estas empresas vão ser veículos para o 
desenvolvimento complementar das tecnologias e o 
seu lançamento no mercado, possuindo, assim, um 
enorme potencial de impacto econômico e social. 
Cada vez mais a comunidade universitária, órgãos 
de fomento, tais como a Fapesp, e os Núcleos de 
Inovação Tecnológica (NIT), como a Inova Unicamp, 
se envolvem no esforço para apoiar a formação 
destas empresas. 

Ainda neste contexto, o artigo da página 43, da 
ClarkeModet Brasil, trata do movimento para a for-
mação de empresas spin-off nos Estados Unidos e 
de como ele começa a se configurar no Brasil. Já 
o artigo da página 46, da Pulse Hub, trata sobre a 
mobilização de grandes empresas para formar hubs 
de inovação com foco em inovação aberta, e de 
qual o papel neste processo das empresas de base 
tecnológica recém-formadas a partir dos laborató-
rios das universidades.

Além das reportagens sobre transferência de tecno-
logias e dos artigos dos patrocinadores, a Revista 
Prêmio Inventores dá destaque às duas unidades 
premiadas em 2022: o Instituto de Biologia (IB) e 
a Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA). 
Unidade Destaque na Transferência de Tecnologias 
em 2022, o IB tem promovido cada vez mais o en-
volvimento de sua comunidade com a inovação e o 
empreendedorismo. Disciplinas de empreendedo-
rismo e premiações estão entre as iniciativas do IB 
descritas na reportagem da página 13. Já a FEA é 
mais um ano premiada como Unidade Destaque na 
Proteção à Propriedade Intelectual. Visivelmente, a 
cultura da propriedade intelectual, a interação com o 
setor privado e o incentivo ao empreendedorismo são 
conceitos presentes cada vez mais na comunidade da 
FEA, conforme relatado na reportagem da página 09.

Sem dúvidas, em função da pandemia, nós tivemos 
anos difíceis para a pesquisa no Brasil e também na 
Unicamp, com o fechamento dos laboratórios e os 
desafios sociais e sanitários que envolveram toda 
a nossa comunidade. Entretanto, nossos grupos de 
pesquisa mostraram resiliência, dando continuidade 
a pesquisas que impactam a saúde, o bem-estar e 
o desenvolvimento tecnológico nacional. Nesse con-
texto, torna-se fundamental reconhecer o esforço de 
nossos inventores, valorizando sua produção cientí-
fico-tecnológica e seu envolvimento em atividades 
de transferência de tecnologia. Assim, deixamos 
aqui nossos sinceros parabéns aos docentes e às 
duas unidades premiadas este ano, e nosso agrade-
cimento a todos os que contribuem para que nossa 
Universidade cada vez mais impacte na sociedade 
por meio de inovação e empreendedorismo. 

CARTA DOS DIRETORES

CARTA DOS DIRETORES

Desejamos uma boa leitura. 

Professora Ana Maria Frattini Fileti e Professor 
Renato Lopes, Diretoria-executiva da Inova Unicamp
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INOVA UNICAMP HOMENAGEIA 
80 INVENTORES
Em sua 15ª edição, a premiação organizada pela Inova Unicamp parabeniza os inventores 
de tecnologias da Universidade que foram licenciadas para o setor empresarial ou para 
instituições e homenageia seis empresas spin-off da Unicamp.

Texto: Kátia Kishi | Foto: Pedro Amatuzzi

Com intenção de reconhecer esforços de inventores 
de tecnologias da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), engajados no fomento à inovação e 
empreendedorismo, a Agência de Inovação Inova 
Unicamp realiza a 15ª edição do Prêmio Inventores, 
que neste ano homenageia 80 pesquisadores, do-
centes, alunos e ex-alunos inventores de tecnologias 
da Unicamp que foram licenciadas em 2021.

A premiação acontece anualmente e de forma ininter-
rupta desde 2009, sendo que sua edição embrionária 
foi realizada em 2004, um ano após a criação da 
Inova Unicamp, que é o órgão responsável por sua 
organização. A atividade é considerada como uma 
das principais ações de fomento à cultura de inova-
ção focada, especialmente, na comunidade interna 
da Unicamp e seus parceiros, conforme explica a 
professora Ana Frattini, diretora-executiva da Inova:

“Sabemos que os inventores envolvidos em 
atividades de transferência de tecnologias da 
Unicamp assumem o compromisso adicional de 
levar à sociedade o resultado de suas pesquisas. 
É com muita alegria que eu vejo o crescimento 
de parcerias com setor empresarial e outras 
instituições, e a consolidação desta atividade 
na Unicamp nos anos recentes. Parabenizo a 
todos nossos inventores, e também ao time 
da Inova, que possibilitaram esse resultado”, 
comemora Ana Frattini.

GERAL

Troféu para as unidades destaques da Unicamp

https://www.inova.unicamp.br/a-inova/
https://www.inova.unicamp.br/a-inova/
https://www.inova.unicamp.br/premioinventores/?utm_source=wordpress&utm_medium=noticias&utm_campaign=site-inova-unicamp
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A consolidação da atividade de transferência de 
tecnologias na Unicamp, tornando a Universidade 
referência internacional nesse setor, pode também 
ser observada pelo aumento no número de inventores 
envolvidos na atividade no decorrer dos últimos 18 
anos. Em 2022, a Inova vai premiar 80 inventores por 
estarem envolvidos em licenciamentos de tecnologias, 
quase o dobro da média dos últimos anos. Quando 
comparado à primeira edição da premiação, no início 
das atividades da Inova Unicamp, o crescimento é 
mais notável ainda, pois, em 2004, eram nove in-
ventores premiados por suas tecnologias licenciadas

“Isso demonstra o amadurecimento da Inova 
como Núcleo de Inovação Tecnológica da Unicamp, 
mas também da comunidade da Unicamp - do-
centes, pesquisadores e alunos - em reconhecer 
a importância de seu relacionamento com a 
sociedade por meio da transferência de tec-
nologias”, completa o professor Renato Lopes, 
diretor-executivo associado da Inova Unicamp.

Professora Ana Frattini, 
diretora-executiva da 

Inova Unicamp ao lado 
do professor Renato 

Lopes, direitor-executivo 
associado da Inova 

Unicamp

GERAL
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SEGUNDO ANO COM MAIOR NÚMERO DE 
LICENCIAMENTOS DE TECNOLOGIAS NA UNICAMP

O aumento de inventores premiados está ligado dire-
tamente ao aumento de contratos de licenciamentos 
assinados, sendo que 2021 foi o ano que registrou 
o segundo maior número de transferências de tec-
nologias da Unicamp na série histórica da Inova. 
Ao todo, foram 30 licenciamentos de tecnologias 
assinados, atingindo a marca de 197 contratos de 
licenciamento ativos.

Esse é o maior número de licenciamentos ativos de 
tecnologias da Unicamp dos últimos 18 anos, que 
levaram a ganhos econômicos de mais de R$1,9 
milhões, valor semelhante ao de 2020. Os ganhos 
econômicos obtidos pela Unicamp com os licencia-
mentos são divididos igualmente entre os inventores, 
a unidade de onde veio a tecnologia e a Inova, que 
reinveste em atividades para promoção da cultura 
de inovação e empreendedorismo.

Sobre o aumento de licenciamentos no decorrer dos 
anos, a diretora de parcerias da Inova Unicamp, Iara 
Ferreira, comenta que isso se deve a diversos motivos, 
em especial, à estratégia integrada e abrangente 
da Inova Unicamp.

“Nossa estratégia de transferência de tecnologias 
é bastante ampla e inclui não somente a oferta 
ativa de tecnologias a empresas consolidadas, 
mas também estruturar relacionamentos de 
longo prazo com o setor empresarial focados 
no estímulo à pesquisa em parceria, além do 
fomento à criação de empresas spin-off, ba-
seadas no conhecimento gerado na Unicamp”, 
explica Iara Ferreira, diretora de parcerias da 
Inova Unicamp.

Neste ano, a premiação também busca encorajar 
a força empreendedora com uma homenagem às 
empresas que entraram recentemente no mercado 
com seus negócios gerados a partir de pesquisa 

desenvolvida na Unicamp, com ou sem propriedade 
intelectual protegida.

Esses empreendimentos são conhecidos como spin-
-offs acadêmicas e nesta edição foram premiadas 
06 empresas, sendo que três tiveram tecnologias 
licenciadas e quatro passaram pela pré-incubação 
na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
da Unicamp (Incamp).

GERAL

Iara Ferreira, 
diretora de 

parcerias da 
Inova Unicamp

https://parque.inova.unicamp.br/traga-sua-empresa/incubadas/?utm_source=wordpress&utm_medium=noticias&utm_campaign=site-inova-unicamp
https://parque.inova.unicamp.br/traga-sua-empresa/incubadas/?utm_source=wordpress&utm_medium=noticias&utm_campaign=site-inova-unicamp


80 pessoas envolvidas em 30 contratos 
de licenciamentos de 21 tecnologias da 
Unicamp.

06 empresas recentes no mercado 
que têm no core de seus negócios uma 
tecnologia ou conhecimento da Unicamp.

03 inventores de 01 tecnologia que, 
além de licenciada, já foi absorvida 
no mercado.

Propriedade Intelectual Licenciada:

Acesse a lista de premiados da 
edição do Prêmio Inventores de 
2022 aqui.

Spin-off Acadêmica:

Tecnologia Absorvida no Mercado:

HOMENAGEM AOS PREMIADOS 
Neste ano, foram premiados nas seguintes categorias:

GERAL8 REVISTA PRÊMIO INVENTORES 2022

Contratos de licenciamento de propriedade intelectual 
(assinados no ano)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10

11

15

23

23

30

48

22

22

12

7

8

INOVA UNICAMP, Relatório Anual 
de 2021 da Agência de Inovação 

da Unicamp (2022)
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FEA LIDERA PROTEÇÃO À 
PROPRIEDADE INTELECTUAL
A Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp é destaque no Prêmio Inventores 
2022 no esforço à proteção de invenções que movem a inovação em diversas áreas.  

Texto: Ana Paula Palazi | Foto: Pedro Amatuzzi

A Faculdade de Engenharia de Alimentos foi reco-
nhecida no Prêmio Inventores da Unicamp por se 
destacar nos pedidos de proteção à propriedade 
intelectual da Universidade Estadual de Campinas. 
A premiação é organizada e entregue pela Agência 

UNIDADE DESTAQUE DE PI

de Inovação Inova Unicamp e reconheceu 15 projetos 
da unidade que foram depositados entre janeiro e 
dezembro do ano passado, envolvendo 31 inventores 
da FEA. Essa é a segunda vez que a faculdade recebe 
o prêmio nessa categoria - a primeira foi em 2019. 

Unidade é premiada 
pela segunda vez na 
categoria
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A honraria busca valorizar os esforços empreendidos por professores, pesquisadores, alunos e funcionários 
na proteção de conhecimentos que atendam às demandas da sociedade, possam gerar inovação e fomentar 
a criação de parcerias e novos negócios. A diretora da FEA, professora Mirna Gigante, celebrou a conquista 
da unidade e afirmou que o prêmio é um reconhecimento do importante trabalho coletivo desenvolvido 
pela instituição e que remete às bases da fundação da faculdade.

“Esse prêmio é motivo de orgulho para nós. A FEA nasceu junto com a Unicamp por uma iniciativa do 
professor André Tosello e mantém desde sua criação a busca pela excelência em pesquisa, ensino e 
inovação. A multidisciplinaridade da área de alimentos permite a integração de conhecimentos de en-
genharia, tecnologia, ciências e nutrição que colaboram com a formação de um profissional preparado, 
com conhecimento amplo, integral e aprofundado, permeia o trabalho dos docentes e dos alunos e 
traz desafios que movem a inovação”, disse. 

DESTAQUE NA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em 2021, com a pandemia da covid-19 ainda mantendo 
os laboratórios e salas de aula da Universidade par-
cialmente fechados, os pesquisadores da FEA foram 

UNIDADE DESTAQUE DE PI

Professor 
Julian Martínez, 

diretor associado 
da FEA Unicamp

responsáveis por 25% do total de 58 proteções de 
propriedades intelectuais da Unicamp protocoladas 
no ano. 

Entre elas estão 5 pedidos internacionais de pa-
tente feitos com base no Tratado de Cooperação 
em Patentes (PCT), 4 patentes de invenção e 4 
certificados de adição (aperfeiçoamento e desen-
volvimento complementar) solicitados diretamente 
ao INPI, além de 2 pedidos em fase nacional, com 
depósitos na Europa e Estados Unidos. Neste caso, 
trata-se de uma tecnologia já licenciada da Unicamp 
desenvolvida em cotitularidade com a empresa S 
Cosméticos do Bem. 

O processo inovador a partir de um vegetal com 
propriedades nutricionais e medicinais chegou ao 
mercado brasileiro na forma de produtos dermocos-
méticos, mas pode beneficiar também o combate a 
doenças virais e parasitárias. A empresa foi fundada 
pela ex-aluna da Unicamp, Soraya El Khatib. No ano 
passado, Soraya foi escolhida Empreendedora do Ano 
da Unicamp por se destacar na categoria Impacto 
Socioambiental. Ela criou sete selos de qualidade 
que indicam o cuidado da startup com a cadeia 
produtiva. Essa preocupação é tida como um dos 
pilares que movem a inovação na FEA.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Neste ano, a Faculdade de Engenharia de Alimentos 
da Unicamp deu início à aplicação do novo plane-
jamento estratégico, que traz como missão formar 
profissionais e produzir ciência de alimentos de alto 
nível para o bem-estar social. Entre os objetivos es-
tratégicos e metas definidas estão: a maior interação 
com o setor privado e a gestão de pesquisa com 
incentivo ao empreendedorismo.  

“A FEA tem feito uma série de melhorias em 
termos de gestão e esse novo planejamento 
estratégico é um elemento importantíssimo, 
alinhado com os desafios que se impõem à 
pesquisa de excelência e o que esperamos do 
futuro”, ressaltou Mirna. 

UNIDADE DESTAQUE DE PI

Professora Mirna Gigante, diretora da FEA Unicamp

“A área de alimentos é dinâmica porque lida intimamente com os consumidores. Isso  faz com que os 
pesquisadores da FEA sejam estimulados a inovar com frequência. A questão da sustentabilidade ambien-
tal é muito mais forte hoje e pressiona a indústria a desenvolver processos mais eficientes, com menos 
poluentes e maior aproveitamento de resíduos. Essa demanda impulsiona o trabalho científico, tecnológico 
e inovativo da FEA”, explicou o diretor associado da FEA, professor Julian Martínez.
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No ano passado, a FEA assinou um convênio de 
parceria com a Associação Brasileira da Indústria 
de Alimentos (ABIA) para educação e populariza-
ção da ciência, focado em ampliar o conhecimento 
da população sobre o processamento de alimentos 
e os profissionais que atuam na área. O projeto 
“Processamento de alimentos para curiosos” promo-
verá debates online liderados pelo corpo docente da 
Unidade com transmissão ao vivo.

A FEA é pioneira em sua área na América Latina, 
surgida em 1966, quando a profissão de engenheiro de 
alimentos nem era regulamentada no país. Influenciou 
mudanças, abastecendo a indústria brasileira nascente 
com profissionais altamente qualificados e produzindo 
pesquisas que levaram a inovações presentes em 
nosso dia a dia, como a carne de soja; e a goma 
xantana nacional, usada, por exemplo, na produção 
de pães sem glúten. 

A diretora lembra que em 1975 os jornais da cidade 
já mostravam o papel da FEA no desenvolvimento 
do elemento base para produção da carne vegetal. 
Os conceitos desenvolvidos naquela época encon-
tram, hoje, um mercado em plena ascensão e quase 
seis décadas depois os estudos da FEA continuam 
impactando diversas cadeias. “Atualmente, os pro-
dutos plant based constituem temática de inovação 
de muitas pesquisas correntes na Unidade, com foco 
em sustentabilidade e saúde”, cita a diretora. 

Outro exemplo foi o desenvolvimento do primeiro 
bioinseticida brasileiro não-tóxico ao meio ambiente 
para combate ao mosquito Aedes aegypti. A patente 
que descreve o processo com o Bacillus thurigiensis 
foi depositada na década de 1980, sendo a primeira 
com inventores da FEA. Ela permaneceu ativa até 
2000 e é usada na indústria para controle biológico 
de pragas até hoje.

APROXIMAÇÃO COM A INDÚSTRIA

Nas últimas três décadas, a FEA esteve envolvida em 
187 pedidos de patentes depositados em nome da 
Unicamp. Desse total, mais de 80% continua ativo 
e representa 14% de todo o Portfólio de Patentes 
da Unicamp. Os ganhos financeiros associados aos 
royalties de patentes ativas licenciadas constituem 
uma importante fonte de recursos dentro do or-
çamento da faculdade. “Esses recursos são funda-
mentais, reinvestidos na estrutura da própria FEA e 
nos permitem trabalhar com maior flexibilidade e 
eficiência”, conta Martínez. 

Desde 2020, uma parceria entre a Inova e a FEA  
tem sido usada para avaliar todo o  portfólio de 
proteções vinculadas à Unidade por meio de uma 
nova metodologia de análise estratégica, que au-
xilia a  identificar tecnologias com maior potencial 
para formação de empresas spin-offs e geração de 
negócios. 

A diretora de Propriedade Intelectual da Inova 
Unicamp, Raquel Moutinho Barbosa, explica que 
a FEA tem um perfil interessante para a aplicação 
da nova metodologia porque já possui a cultura da 

propriedade intelectual bastante difundida entre 
docentes e pesquisadores. Um dos elementos que 
comprovam esta posição é a baixa taxa de recusa 
entre os depósitos de patentes da FEA, resultado de 
uma conjunção de fatores que englobam a força de 
pesquisa da unidade e o trabalho de análise da Inova. 

“Desde a comunicação de invenção, temos 
um processo de análise integrado e focado no 
potencial de gerar inovação e um esforço de 
prospecção para que as tecnologias com esse 
potencial não sejam apenas números em nosso 
portfólio, mas de fato cheguem à sociedade”. 
Raquel também falou sobre as ações promovi-
das na Agência no último ano para fortalecer o 
trabalho junto aos professores, pesquisadores, 
alunos e funcionários da Unicamp. “A Inova em 
parceria com os inventores vem cada vez mais 
investindo na qualidade desse processo”. 
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O CICLO DA INOVAÇÃO NO 
INSTITUTO DE BIOLOGIA
O IB Unicamp teve o maior número de tecnologias transferidas ao setor empresarial 
em 2021 de toda a Universidade. Os dados são da Inova Unicamp que organiza o Prêmio 
Inventores e reconhece os esforços da unidade.

Texto: Kátia Kishi | Foto: Pedro Amatuzzi

Com uma visão multidisciplinar direcionada a parce-
rias com o setor empresarial e com outras unidades 
de ensino e pesquisa, o Instituto de Biologia da 
Universidade Estadual de Campinas (IB Unicamp) 
se destaca pela quarta vez como uma das unidades 
que mais fomenta a inovação dentro da Unicamp. 

O reconhecimento veio por meio do Prêmio Inventores, 
organizado pela Agência de Inovação Inova Unicamp, 
que em 15 edições já premiou o Instituto de Biologia 
três vezes como a unidade que mais protegeu a 
propriedade intelectual da Universidade e neste 
ano premia, pela primeira vez, o IB como a Unidade 
Destaque na Transferência de Tecnologia da Unicamp. 

Prof. André Freitas e Prof. Everardo Carneiro do Instituto de 
Biologia (IB) da Unicamp (da esquerda para a direita)

https://www.inova.unicamp.br/premioinventores/?utm_source=wordpress&utm_medium=noticias&utm_campaign=site-inova-unicamp
https://www.inova.unicamp.br/conexao-pesquisa-e-mercado/
https://www.inova.unicamp.br/premioinventores/edicoes/edicao-2022/?utm_source=wordpress&utm_medium=noticias&utm_campaign=site-inova-unicamp
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Ao todo, foram quatro das 21 tecnologias da 
Universidade licenciadas para o setor empresarial 
em 2021 cujos inventores são docentes e alunos ou 
pesquisadores do Instituto de Biologia da Unicamp. 
Segundo o professor André Freitas, diretor do IB, 
esses resultados se devem ao perfil e iniciativas do 
corpo docente engajado às pautas de inovação aberta:

“O que traz o destaque ao IB é o perfil de do-
centes que temos tido nos últimos anos, e que 
vêm incentivando outros mais antigos também, 
dispostos a conversar e firmar parcerias com 
outros setores de dentro e fora da Universidade, 
como o setor empresarial que financia diversos 
projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
junto ao Instituto. Posso dizer que o IB não tem 
medo de trabalhar com inovação, pelo contrário, 
estimulamos. Sabemos que a inovação não vai 
excluir ou desviar outros focos da Universidade 
como ensino, pesquisa e extensão”, analisa 
Freitas sobre os recentes reconhecimentos e 
atividades do Instituto de Biologia.

Como resultado das pesquisas produzidas junto à 
unidade, em sua história, o Instituto de Biologia esteve 
envolvido em 151 pedidos de patentes depositadas 
com apoio da Inova Unicamp no Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI), sendo que 121 delas 
estão vigentes e representam 11% do portfólio de 
patentes da Unicamp.

O número expressivo não está apenas exposto em 
uma vitrine tecnológica. Segundo a diretora de par-
cerias da Inova Unicamp, Iara Ferreira, o IB tem sido 
um dos principais atores no licenciamento de tec-
nologias da Unicamp, como o Destaque do Prêmio 
Inventores deste ano:

“Quando vemos a série histórica de licenciamen-
tos de tecnologias desenvolvidas em parceria 
com o IB, constatamos que o Destaque deste 
ano já vem sendo apontado nos anos anteriores 
por toda trajetória da unidade. Neste último ano 
foram quatro tecnologias cujos inventores são 
do IB que foram responsáveis por sete dos 30 
contratos de licenciamento de propriedade inte-
lectual da Unicamp assinados”, analisa Ferreira.

UNIDADE DESTAQUE DE TT

Prof. André Freitas, diretor do IB Unicamp
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FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO DENTRO DO INSTITUTO 
DE BIOLOGIA

Entre as iniciativas que incentivam o relacionamento 
universidade-empresa, o ano iniciou com três dis-
ciplinas de empreendedorismo aprovadas dentro 
do Instituto e ministradas de forma perene pelo 
professor Marcelo Menossi e pelo pesquisador co-
laborador Bread Cruz.

Menossi explica que a intenção com as disciplinas 
de empreendedorismo em ciências da vida é estru-
turar um ecossistema de empreendedor que facilite 

a criação de novas empresas de base tecnológica 
dentro da comunidade do IB:

“Há vários anos, oferecemos de forma intermi-
tente a disciplina de empreendedorismo no IB, 
sem previsibilidade para os alunos. Por isso, 
propus formalizar seu oferecimento contínuo. 
As disciplinas fazem parte da ideia de criar um 
ecossistema de empreendedorismo no IB base-
ado no ensino e na conscientização de que os 
docentes podem receber em seus laboratórios 
startups da nossa comunidade. Devemos ter 
em mente que, diferente de startups da área 
da computação, as empresas de biotecnologia 
precisam de equipamentos caros para começar 
a operar e, sem o apoio dos docentes, podemos 
perder muitas boas empresas de alunos”, explica 
Menossi.

Os diretores do IB avaliam as disciplinas de forma 
positiva. O professor Everardo Carneiro, diretor asso-
ciado do IB, comenta que esse ecossistema é comum 
em universidades nos Estados Unidos e possibilita 
novas opções de carreira do que as tradicionais: 
“Nossos alunos precisam saber que não existe só a 
possibilidade de buscar um emprego tradicional, que 
no futuro pode nem existir. Eles têm que saber que 
podem gerar uma nova empresa, um novo espaço 
de trabalho, que possibilite inovações e produtos 
novos para o mercado. Isso é bom para os alunos, 
para o Instituto e para sociedade que receberá novas 
soluções”, defende Carneiro.

Hoje, o IB está em 6º lugar entre as unidades da 
Unicamp com mais sócios fundadores de empre-
sas-filhas da Universidade. Ao todo, são 47 sócios 
fundadores oriundos do IB que, juntos, somam 37 
empresas-filhas ativas.

UNIDADE DESTAQUE DE TT

Fachada da Biblioteca do Instituto de Biologia
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MULTIDISCIPLINARIEDADE QUE FOMENTA A INOVAÇÃO 
NO IB UNICAMP

UNIDADE DESTAQUE DE TT

Para entender como o Instituto de Biologia da 
Unicamp conseguiu atrair e incentivar um perfil 
inovador entre os docentes, é preciso conhecer a 
história multidisciplinar da unidade criada desde a 
origem da Unicamp. Assim explica o diretor asso-
ciado do IB sobre o Instituto que, além de formar 
licenciados e bacharéis em biologia, é responsável 
pelas bases de outros cursos da Universidade, como 
os da área da saúde.

“O IB nasceu com o propósito de ser a base de 
conhecimento de diversos cursos que aten-
demos. E sempre foi como uma unidade de 
serviço de primeira linha para a comunidade. 
Isso permitiu que tivéssemos um conjunto de 
professores e pesquisadores com uma visão 
de mundo diferenciada que, em pequena ou 
grande intensidade, interagem com diferentes 
áreas, promovendo conexões. Durante esses 
mais de 50 anos, essa energia multidisciplinar 
criou uma inquietude entre os pesquisadores 
para entender que às vezes a pesquisa encontra 
respostas para além do foco original de início 
dela”, exemplifica Carneiro sobre a intrínseca 
multidisciplinariedade da biologia que favorece 
a inovação. 

Sobre a origem do Instituto, Freitas lembra que por 
muitos anos o IB foi considerado como uma unidade 
longe da inovação por trabalhar com pesquisa básica: 
“Muitas pesquisas são básicas na biologia, mas a 
aplicabilidade sempre foi enorme. Se pensarmos 
nos problemas do mundo de hoje, a biologia atua 
diretamente nisso. Seja ela energia, meio ambiente 
ou saúde que são as grandes áreas estratégicas do 
IB. Veja o caso da pandemia da COVID-19 em que 
os laboratórios do IB não pararam. A força-tarefa 
contra a COVID da Unicamp começou aqui, estivemos 
na boca do furacão onde foram feitos diagnósticos, 

prevenção, prestação de serviço para testar mate-
riais e também pesquisa científica”, comenta Freitas 
sobre a unidade.

Para os próximos anos, os diretores acreditam que 
a inovação será uma curva crescente dentro do 
Instituto: “Acredito que daqui mais 10 anos, essa 
interface multidisciplinar que fomenta a inovação 
certamente vai crescer com muito mais rapidez 
porque estamos contratando novos pesquisadores 
com formação diferenciada, mais moderna e diversa, 
que incentivará o crescimento”, prevê Carneiro.

Professor 
Everardo Carneiro, 
diretor associado 

do IB Unicamp

https://www.inova.unicamp.br/2020/06/instituto-de-biologia-e-destaque-pela-terceira-vez-na-protecao-a-propriedade-intelectual/
https://www.inova.unicamp.br/2020/06/instituto-de-biologia-e-destaque-pela-terceira-vez-na-protecao-a-propriedade-intelectual/
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Um equipamento inovador em microscopia, desen-
volvido nos laboratórios da Unicamp, conquistou 
destaque internacional ao explorar novas fronteiras na 
nanociência. O invento é um acessório que é acoplado 
a um Microscópio de Varredura de Tunelamento e 
tem como diferencial de inovação sua capacidade 
otimizada de captação de luz. O equipamento foi 
lançado no mercado mundial pela empresa norte-a-
mericana RHK Technology, com a marca de PanScan 
Lumin-SLT.

A pesquisa que levou à tecnologia foi conduzida 
pelo professor Luiz Fernando Zagonel, do Instituto 
de Física “Gleb Wataghin” (IFGW) da Unicamp, em 
parceria com os pesquisadores Ricardo Javier Peña 
Roman e Yves Maia Auad. O resultado com clara 
aplicação industrial foi protegido e licenciado com 
apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp. A RHK 
promoveu o lançamento internacional do produto 
em março de 2022, menos de um ano após a for-
malização do contrato de transferência de tecnologia 
com a Unicamp.  

O desenvolvimento tecnológico realizado na Unicamp 
viabilizou um desempenho sem precedentes em es-
pectroscopia e ciências de superfície, explica Zagonel.

“Anteriormente, a coleta de luz dos microscópios 
desse tipo era limitada tipicamente a uma peque-
na fração de luz emitida pela amostra, em torno 
de 5%. Nesta invenção, o problema é resolvido 
e o acessório viabiliza máxima captação, com 
eficiência em torno de 72%”.

UNICAMP IMPACTA MERCADO 
INTERNACIONAL DE MICROSCÓPIOS
Invento desenvolvido no Instituto de Física foi licenciado por empresa norte-americana. 
O acessório para microscópios lançado neste ano será construído e integrado na fábrica 
da RHK Technology em Michigan.

Texto: Carolina Goetten | Foto: Pedro Amatuzzi

As negociações internacionais que levaram 
à incorporação da tecnologia pelo mercado 

foram facilitadas pela Inova Unicamp

PRODUTO NO MERCADO
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Os Microscópios de Varredura de Tunelamento são equipamentos de imagem importantes, usados para realizar 
diversos experimentos que demandam análise de amostras. “Esse tipo de microscópio é um equipamento pode-
roso, capaz obter imagens com resolução atômica, aplicáveis a vários tipos de amostras de interesse científico e 
tecnológico”, explica Zagonel. 

Segundo o docente, a capacidade de captar mais 
luz que foi alcançada nos experimentos  vai permitir 
investigações mais aprofundadas, o que é relevante 
para diversas áreas do conhecimento, permitindo 
compreender de forma mais ágil as de materiais 
nano-estruturados, semicondutores, nanoestruturas 
metálicas, pontos quânticos entre outros. O docente 
utiliza atualmente o invento, por exemplo, no estudo 
de materiais que têm potencial para serem elementos 
chave nas próximas gerações de LEDs e de células 
fotovoltaicas. 

“As novas taxas de coleta permitem estudar 
amostras de forma mais ágil e com mais atenção 
aos detalhes. De fato, a presença de uma mesa 
óptica e a alta abertura numérica do espelho 
utilizado permitem que, além da eficiente coleção 
da luz, qualquer outro experimento de natureza 
óptica possa ser realizado, como espectroscopia 
Raman”, comenta o docente. 

Da perspectiva da empresa RHK Technology, a ino-
vação na taxa de captura de luz alcançada pelo de-
senvolvimento na Unicamp foi considerada notável e 
revolucionária para a prática científica, já que o antigo 
alcance ocasionava impedimentos em processos de 
pesquisa, enquanto a eficiência de coleta de luz de 
72% ajuda a superar uma série de limitações.

“A RHK se orgulha de ter feito parceria com a Unicamp para desenvolver um sistema de coleta de luz de alta 
eficiência. O trabalho da equipe do professor Zagonel acrescenta uma propriedade significativa à medição. Com o 
Lumin-SLT, podemos apoiar ainda mais a pesquisa de ponta em espectroscopia óptica. A eficiência do Lumin-SLT é 
20 vezes maior do que a metodologia usada anteriormente”, afirma o presidente da RHK Technology, Adam Kollin. 

IMPACTO DO NOVO PRODUTO NA PRÁTICA CIENTÍFICA 

PRODUTO NO MERCADO
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Para a diretora de parceria da Inova Unicamp, Iara 
Ferreira, esse acordo de licenciamento internacional 
facilitado pela Inova é um exemplo de como a Agência 
de Inovação da Unicamp possui expertise para con-
duzir negociações internacionais que permitirão o 
compartilhamento de conhecimentos e tecnologias 
desenvolvidas numa universidade brasileira com 
mercados cada vez maiores.

O equipamento segue apoiando estudos do 
Instituto de Física (IFGW) que buscam novas 
fontes de energia

O dispositivo descrito na patente licenciada con-
quistou destaque em algumas publicações científi-
cas. Os resultados podem ser conferidos em quatro 
periódicos científicos, incluindo uma publicação na 
Review of Scientific Instruments, que descreve o 
funcionamento da invenção e outras nas revistas 
Nanoscale e 2D Materials. 

“Em um mundo globalizado, conhecer as regras 
e práticas do mercado internacional para o li-
cenciamento de tecnologias é fundamental na 
geração de novos negócios e também para a 
consolidação de parceiros. Seguimos na busca 
de parcerias brasileiras e também internacionais 
que promovam inovação aberta para que mais 
tecnologias da Unicamp sejam licenciadas e 
absorvidas pelo mercado”, diz a diretora.

O projeto de pesquisa e inovação foi apoiado pela 
FAPESP dentro do programa Jovem Pesquisador, 
que estimula a criação de oportunidades de trabalho 
no país para fixação de pesquisadores com grande 
potencial. E está sendo apoiado também em nova 
fase de estudos que busca consolidar um grupo de 
pesquisa focado nas propriedades ópticas e eletrôni-
cas de materiais nanoestruturados opticamente ativos. 

PRODUTO NO MERCADO

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0078423
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/NR/D0NR03400B
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/ac0d9c
https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/109418/materiais-oticamente-ativos-estudados-por-microscopia-de-varredura-de-tunelamento/?q=2021/06893-3
https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/109418/materiais-oticamente-ativos-estudados-por-microscopia-de-varredura-de-tunelamento/?q=2021/06893-3
https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/109418/materiais-oticamente-ativos-estudados-por-microscopia-de-varredura-de-tunelamento/?q=2021/06893-3
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EQUIPAMENTO EM BENEFÍCIO 
DAS CULTURAS DE ALGODÃO 
E CANA-DE-AÇUCAR
Inovação garantiu novas parcerias comerciais para a empresa licenciada 
e os pesquisadores do projeto.

Texto: Carolina Goetten | Foto: Pedro Amatuzzi

Um equipamento desenvolvido na Faculdade de 
Engenharia Agrícola (Feagri) da Unicamp pode contri-
buir para processos mais eficientes na agroindústria. 
Trata-se de um destruidor de soqueiras, máquina 
que opera a destruição de restos culturais agrícolas, 
tais como as restevas (vegetação rasteira e seca) e 
raízes. A patente da tecnologia foi concedida para 
a Unicamp pelo Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) em 2017 e a tecnologia foi licen-
ciada, com o auxílio da Agência de Inovação Inova 
Unicamp, para a empresa Jima Consultoria e Gestão 
Empresarial em 2021. 

Os inventores da tecnologia são os professores e 
pesquisadores da Feagri Daniel Albiero e Antonio 
José da Silva Maciel, falecido em 2016. O apoio de 
Albiero no processo da negociação neste licencia-
mento foi destacado pela diretora de Parcerias da 
Inova Unicamp, Iara Ferreira. “Esse apoio técnico do 
inventor aos analistas de inovação da Inova, resul-
tou em uma negociação que conseguiu atender as 
expectativas da Unicamp e da empresa, de forma 
rápida, segura e tranquila”.

Albiero explica que o equipamento pode trazer di-
versos benefícios para a condução de culturas como 
o algodão e a cana-de-açúcar e pode ser utilizada 
para além da destruição de soqueiras, com o desen-
volvimento ampliado com foco em outras funções 
em outros tipos de cultivos. 

Professor 
Daniel Albiero

LICENCIAMENTO

https://www.feagri.unicamp.br/portal/
https://www.feagri.unicamp.br/portal/
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“Temos versões alternativas para semeadura de 
sementes, plantio de mudas e também distri-
buição de fertilizantes e corretivos”, descreve 
o inventor.

Na versão original, licenciada para a Jima, o equipa-
mento é acoplado ao trator e utilizado após o corte e 
a colheita das culturas para destruir restevas e raízes 
remanescentes do plantio. O professor conta que 
muitas culturas, como a cana-de-açúcar e algodão, 
necessitam que suas soqueiras sejam destruídas 
antes do período do plantio para que não interfiram 
nas novas touceiras. 

Assim, evita-se que ocorra competição por nutrien-
tes e a presença de pragas e doenças no plantio. A 
destruição das soqueiras mobiliza apenas a área da 
superfície, com isso a próxima geração de plantas 
cultivadas é protegida, pois, reduz-se o número total 

de operações, que podem agredir o solo, além de 
economizar tempo e energia. 

“Normalmente, a destruição da soqueira é uma 
operação cara, mas se torna viável por meio da 
estrutura baseada na inovadora ferramenta de 
preparo do solo com paraplow rotativo. Na nossa 
invenção, tudo isto acontece com uma eficiência 
energética de 98% para o uso da energia que 
provém do motor do trator através da tomada de 
potência (TDP). Em outros sistemas, a eficiência 
é de no máximo 50%”, argumenta Albiero. 

A estrutura viabiliza, ao mesmo tempo, a descom-
pactação do solo e prepara uma cama de sementes 
ideal para o plantio. Outro benefício é a geração de 
fissuras laterais, que levam à maior infiltração da 
água e minimizam problemas de erosão.

Daniel Albiero, Luiz Carlos Santos 
Silva, Cezário Benedito Galvão e 

Claudio Kiyoshi Umezu: novos estudos 
avaliam os impactos e resultados 

(da esquerda para a direita)

LICENCIAMENTO
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PERSPECTIVAS NA AGRICULTURA 

O desenvolvimento vem recebendo atenção em uma 
série de estudos que visam a avaliar os impactos 
e possíveis resultados, especialmente nos centros 
de pesquisa da Unicamp. O estudo também reúne 
publicações importantes, nacionais e internacionais, 
tais como a Agrociencia (México), o African Journal 
of Agricultural Research (África) e o Spanish Journal 
of Agricultural Research (Espanha).

A parceria com a Jima possibilitou, ainda, um convê-
nio para desenvolver uma nova versão da máquina.  

A expectativa é convertê-la de um sistema mecânico 
para um sistema hidráulico. A iniciativa já conseguiu 
seu primeiro sinal verde: a aprovação de recursos no 
valor de R$150 mil, do Programa Catalisa via Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), para o desenvolvimento de uma startup 
em sociedade entre a empresa que fez o licenciada 
e os pesquisadores do projeto, sob coordenação 
do pesquisador da Feagri Cezário Benedito Galvão.

O equipamento mecânico é acoplado a 
tratores e uma nova versão hidráulica 

está em plano de desenvolvimento

LICENCIAMENTO
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SOFTWARE PREVÊ 
RISCOS DE EXPLOSÕES
O programa de computador que recebeu o nome de Stokes é capaz de fazer simulações 
e prever uma possível explosão e os danos que a acompanham. O invento está licenciado 
para a Universidad San Buenaventura, da Colômbia, para uso acadêmico.

Texto: Caroline Roxo | Foto: Pedro Amatuzzi

Pesquisadores da Unicamp desenvolveram o primeiro 
software nacional capaz de prever o risco de explo-
sões acidentais partindo de modelos matemáticos 
e de um computador. As pesquisas que levaram ao 
desenvolvimento do programa de computador cha-
mado de STOKES foram coordenadas pelo docente 
da Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da 
Unicamp, Sávio Souza Venâncio Vianna. O código 
final do STOKES foi finalizado juntamente com sua 
ex-aluna de doutorado da Unicamp Tatiele Ferreira.   

O software é uma ferramenta que calcula os danos 
de explosões em Indústrias Químicas a partir de 
simulações feitas no computador. O invento tam-
bém pode ser aplicado a cenários como postos de 
combustíveis para prevenir acidentes, a exemplo 
do que aconteceu na cidade de Rio Claro, interior 
de São Paulo, em 2021. O episódio se tratou de um 
caminhão que pegou fogo dentro de um posto de 
combustível e causou uma explosão que deixou 
mortes e estragos na cidade. 

O software Stokes segue em estudo 
para o desenvolvimento de melhorias 
do equipamento

LICENCIAMENTO
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O programa de computador teve pedido de registro 
depositado pela Agência de Inovação Inova Unicamp 
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) e está licenciado, em caráter não exclusivo, 
para a Universidad San Buenaventura, da Colômbia, 
para a realização de pesquisa e uso acadêmico em 
aulas experimentais. O equipamento está disponível 

O EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO A EXPLOSÕES

O software STOKES é uma tecnologia nacional, 
acessível e monetariamente viável na prevenção 
de possíveis explosões e danos que acompanham 
tais acidentes, considerando todos os detalhes de 
uma planta. O programa de computador calcula 
numericamente os danos e faz simulações de como 
essa explosão aconteceria e seu raio de alcance e 

destruição, sendo uma importante ferramenta para 
o desenvolvimento de planos de contenção e gestão 
de riscos em empresas que trabalham com produtos 
inflamáveis e explosivos.

O Programa de Computador é dividido em partes que 
chegam a cinco mil linhas de programação e é basea-
do na técnica CFD (Fluidodinâmica Computacional). A 
técnica se trata da resolução numérica das equações 
que governam o escoamento de fluídos, no caso da 
tecnologia, as reações de escoamento turbulento 
reativo (combustão).

Para cumprir a efetividade processual, o equipamento 
precisa ser licenciado para o setor privado e dispo-
nibilizado no mercado para uso em indústrias com 
foco na prevenção de explosões. O professor Vianna 
comemora a efetividade dos estudos e alcance de 
uma tecnologia totalmente nacional. 

“O desenvolvimento da tecnologia é um exemplo 
do conceito fundamental da universidade públi-
ca. Nós formamos recursos humanos ao longo 
da produção do equipamento. Trouxemos um 
programa de computador capaz de atender a 
sociedade, na prevenção dos danos gerados pelas 
explosões. Além de ser um invento totalmente 
nacional que pode atender também demandas 
do exterior”, comenta Vianna. 

para outros licenciamentos com foco no mercado 
empresarial, para desenvolvimento do invento em um 
programa comercializável para o setor de serviços 
e a indústria. No caso de outras universidades se 
interessarem pelo equipamento, o licenciamento é 
oferecido sem custos.

Sávio Souza Venâncio Vianna, 
docente na Faculdade de 
Engenharia Química (FEQ), 
da Unicamp

LICENCIAMENTO
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O licenciamento do software foi realizado no ano 
de 2021 pela Agência de Inovação Inova Unicamp 
para a Universidad San Buenaventura com o intuito 
de utilização em testes práticos e amostragem do 
invento para alunos da Universidade colombiana.  

LICENCIAMENTO PARA PESQUISA E INOVAÇÃO

A Universidade quer utilizar o aparelho em aulas sobre 
explosões como forma de ilustrar o funcionamento 
desse equipamento, promover a formação de qua-
lidade para os alunos, gerar novos conhecimentos e 
captar possíveis atualizações para o software. 

“A tecnologia está licenciada em caráter não 
exclusivo e aceitando novos parceiros comerciais 
que também queiram trabalhar com o programa 
de computador. A Universidade é nossa parceira 
nesse processo de estudos e desenvolvimento 
de melhorias no equipamento”, expõe Vianna.

O software concedeu ao pesquisador Sávio Vianna 
o Prêmio Kurt Politzer na categoria pesquisador. O 
prêmio é organizado pela ABIQUIM – Associação 
Brasileira da Indústria Química. 

Clique aqui 
para assistir 

ao vídeo

LICENCIAMENTO

https://www.inova.unicamp.br/2021/12/docente-da-unicamp-vence-premio-kurt-politzer-de-tecnologia/
https://www.inova.unicamp.br/2021/12/docente-da-unicamp-vence-premio-kurt-politzer-de-tecnologia/
http://www.abiquim.org.br/
http://www.abiquim.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=70RGuIld_L0&ab_channel=InovaUnicamp
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REDUÇÃO DE ANTIBIÓTICOS 
EM RAÇÕES PARA PEIXES
Formulação feita a partir de óleos essenciais melhora o sistema imunológico de peixes 
na presença de bactérias patogênicas quando adicionada à ração do animal.

Texto: Caroline Roxo | Foto: Pedro Amatuzzi

O uso de peixes na dieta humana é muito recomendado por nutricionistas e especialistas em função de 
seu perfil nutricional. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, recomenda o consumo de 
duas porções de pescado por semana, totalizando 250 gramas semanais. No Brasil, entretanto, a média de 
consumo ainda não é a ideal e, principalmente, o país apresenta uma discrepância de consumo conforme a 
região. O consumo do pescado é mais comumente usado na culinária da região norte, enquanto na região 
sul ainda há prevalência da preferência pela carne vermelha. 

A tecnologia foi desenvolvida sob 
orientação da pesquisadora Marta 
Cristina Teixeira Duarte, em seu 
laboratório no CPQBA
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Por outro lado, o aumento da produção de peixe em 
cativeiro pode ampliar a oferta de pescado e, com 
isso, possibilitar o aumento do consumo em todas 
as regiões do país. Mas, apesar da grande poten-
cialidade da aquicultura, ainda há desafios tecnoló-
gicos a serem enfrentados para diminuir o impacto 
ambiental e ampliar cada vez mais a qualidade do 
pescado voltado para o consumo humano. Neste 
contexto, uma tecnologia desenvolvida no Centro 
Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas 
e Agrícolas da Unicamp (CPQBA) pode ser uma 

aliada para a produção de peixes em maior escala 
por meio da aquicultura.

A tecnologia trata de uma alternativa natural para 
prevenção e tratamento de bacterioses na aquicul-
tura. Atualmente, o uso de antibióticos é o principal 
tratamento aplicado para o controle das bacterioses 
em peixes, porém, seu uso excessivo pode levar ao 
desenvolvimento de bactérias resistentes e também 
à poluição do meio ambiente. O desafio de substituir 
os antibióticos na dieta dos peixes foi tratado na 
pesquisa de doutorado, desenvolvida na Unicamp 
pela aluna Renata Antunes Estaiano de Rezende. 
Sob a orientação da pesquisadora Marta Cristina 
Teixeira Duarte, Rezende testou 71 óleos essenciais 
voláteis, até encontrar a composição ativa exata para 
combater os três principais tipos de bactérias que 
atingem a produção industrial de peixes e mariscos. 

O resultado da pesquisa é uma formulação feita a 
partir dos óleos essenciais das espécies de tomilho, 
tomilho vermelho e alecrim pimenta, que, quando 
aplicada à ração, resultou no aumento da imunidade 
dos peixes. “Notamos um aumento significativo na 
quantidade de leucócitos em peixes que consumiram 
a ração com a mistura dos óleos”, declara Duarte. 
Também participaram do desenvolvimento os pes-
quisadores Rodney Alexandre Rodrigues e Marili Villa 
Nova Rodrigues, da Unicamp.

A solução foi protegida por meio de patente pela 
Agência de Inovação Inova Unicamp, que também 
foi responsável por negociar o contrato de licencia-
mento para a empresa Terpenia, constituída com foco 
para o desenvolvimento de novos produtos a partir 
de tecnologias inovadoras, advindas da Unicamp.

“Nossa equipe está muito satisfeita com a parce-
ria entre a Terpenia e a Unicamp. A Inova nos deu 
um ótimo suporte em orientação e formalização 
das licenças. Além disso, estamos estudan-
do novas possíveis tecnologias para englobar 
em nosso portfólio de atuação”, avalia Wolney 
Longhini, sócio consultor e responsável pela área 
de Pesquisa e Desenvolvimento da Terpenia.

Marta Cristina 
Teixeira Duarte, 
pesquisadora 
do CPQBA da 

Unicamp
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PRÓXIMOS PASSOS EM DIREÇÃO AO MERCADO

Para fazer os testes de efetividade da formulação, 
Rezende fez, durante as pesquisas na Unicamp, um 
pequeno furo na ração de peixe comercial e inseriu 
a formulação com os óleos dentro do alimento, 
alcançando bons resultados em pequena escala. A 
próxima fase do desenvolvimento é conseguir ampliar 
a escala, de maneira a produzir um suplemento a 
partir da formulação. Para esta etapa, a empresa 
Terpenia está em busca de parceiros. 

“Identificamos o potencial para geração de um 
suplemento que pode reduzir o uso de antibió-
ticos na alimentação de peixes para o controle 
de bacterioses. No momento, estamos em busca 
de parceiros para o desenvolvimento em escala 
industrial”, comenta Longhini.

A tecnologia para ração de peixes está 
em busca de parceiros comerciais para o 
desenvolvimento do produto em larga escala
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ANTIOXIDANTE NATURAL E ANTI 
SALMONELLA PARA CARNES
A tecnologia, licenciada para a empresa Terpenia, é capaz de gerar aditivos naturais para 
a substituição de conservantes potencialmente cancerígenos do grupo BHT e BHA, muito 
usados na conservação de carnes e controle de Salmonella.

Texto: Caroline Roxo | Foto: Pedro Amatuzzi

Com o intuito de apresentar soluções naturais para 
a substituição de conservantes sintéticos poten-
cialmente cancerígenos do grupo Hidroxitolueno 
Butilado (BHT) e Hidroxianisol Butilado (BHA) usa-
dos em produtos cárneos, pesquisadores do Centro 

Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e 
Agrícolas da Unicamp (CPQBA) apostaram no estudo 
de óleos essenciais extraídos de plantas medicinais 
e aromáticas e descobriram a possibilidade do de-
senvolvimento de um produto composto por esses 
óleos capazes de impulsionar a produção aviária de 
forma mais saudável e com menos riscos à saúde: 
um antioxidante natural e inibidor da proliferação de 
Salmonella para adição na dieta dos animais. 

O estudo, que deu origem à tecnologia, começou 
através de uma pesquisa idealizada e coordenada 
por Marta Cristina Teixeira Duarte, da Divisão de 
Microbiologia do CPQBA, com apoio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) e da empresa Ouro Fino Saúde Animal. 
A pesquisadora contou com o apoio de sua aluna 
de doutorado, Adriana Nogueira Figueiredo, para a 
análise da efetividade de óleos essenciais no controle 
da proliferação de Salmonella em frangos de corte. 
A partir desses estudos, Figueiredo notou também 
uma atividade positiva em relação à combinação 
dos óleos essenciais extraídos de Thymus vulgaris 
e Ocimum gratissimum (blenda de óleos essenciais 
- BOE) como antioxidantes.

“Após todos os ensaios de efetividade in vitro, 
Adriana iniciou os testes com a blenda dos óleos 
essenciais aplicada em almôndegas de carne de 
frango. Ela testou essa combinação na carne 
crua e viu uma atividade antioxidante muito 
favorável. Além do efetivo controle contra a 
Salmonella”, expõe Duarte.

SPIN-OFF

https://site.cpqba.unicamp.br/pt_br/
https://site.cpqba.unicamp.br/pt_br/
https://site.cpqba.unicamp.br/pt_br/


30 REVISTA PRÊMIO INVENTORES 2022

Os óleos essenciais poderão ser usados em carnes 
como conservantes naturais em substituição ao BHT 
e BHA para driblar dois dos principais problemas 
enfrentados pelos produtores para garantir a eficácia 
da qualidade e quantidade das mercadorias, que é 
a proliferação de bactérias - como a Salmonella, 
e a durabilidade dos produtos cárneos, altamente 
perecíveis. O invento já teve comprovação em carnes 
de frango e agora será analisado para outros tipos 
de carnes. 

A tecnologia para produtos cárneos está licenciada, 
com a intermediação da Agência de Inovação Inova 
Unicamp, para a empresa Terpenia. O time de trans-
ferência de tecnologias da Inova Unicamp tem uma 
estreita parceria com os pesquisadores do CPQBA, 
decorrente de outras negociações que envolveram 

seus pesquisadores e empresas interessadas em 
projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 
tecnologias do Centro.

“Neste licenciamento repetimos a parceria com 
os pesquisadores e nosso trabalho foi realizar 
o processo de negociação. O licenciamento da 
patente é o primeiro contrato formalizado dentre 
as três negociações de tecnologias de interes-
se da empresa. Para o time de parcerias foi 
uma experiência muito gratificante trabalhar e 
negociar com a Terpenia”, expõe Iara Ferreira, 
diretora de parcerias, da Inova.

A empresa Terpenia é especializada em pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de bioin-
sumos, a partir do uso de extratos vegetais, e está com fortes expectativas em relação ao desenvolvimento 
comercial para os produtos oriundos do invento. A empresa foi aprovada no programa PIPE, da FAPESP, e 
pode realizar os testes com maior avanço em direção ao mercado, como conta o sócio e responsável pela 
área de Pesquisa e Desenvolvimento da Terpenia, Wolney Longhini: 

“Tivemos um avanço significativo nos ensaios em escala produtiva, apoiados pelo programa PIPE da 
FAPESP, tanto para o antioxidante natural, como para o inibidor de proliferação de Salmonella e espe-
ramos, em breve, finalizar os estudos para levar os produtos ao mercado”, explica.

Marta Cristina Teixera Duarte, 
pesquisadora do CPQBA da Unicamp 
e coordenadora da pesquisa
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ÓLEOS ESSENCIAIS NA PRODUÇÃO DE ANTIOXIDANTE NATURAL 

Para a formulação do antioxidante natural, os óleos essenciais são submetidos a um processo no qual são 
microencapsulados e se transformam em um pó para aplicação direta nas carnes. A alteração dos óleos 
para o pó é feita a partir da combinação com polímeros, resultando em um produto sólido e menos volátil, 
para facilitar a sua aplicação e manuseio. O responsável pela encapsulação do invento é Rodney Alexandre 
Ferreira Rodrigues. O pesquisador do CPQBA da Unicamp realiza o processo de solidificação dos óleos e 
consequente encapsulação, utilizando a técnica de Spray-Drying (Secagem por atomização).

“Esse equipamento cria uma névoa pelo auxílio 
de um sistema que permite uma adição dupla 
no atomizador. Então o produto é adicionado em 
forma de emulsão para permitir a compatibilidade 
do óleo com a água. Fazemos a emulsificação e 
atomização com ar comprimido. Isso gera uma 
névoa aquecida e transforma o produto em um 
pó. Isso é semelhante com o que fazem no leite 
em pó”, explica Rodrigues.

A tecnologia como antioxidante já passou por testes 
laboratoriais e constatou que o produto, a partir 
desse invento, apresenta a mesma efetividade de 
conservação dos produtos sintéticos. Com isso, o pó 
oriundo desses óleos é capaz de substituir o uso de 
antioxidantes sintéticos, prejudiciais à saúde humana, 
em produtos cárneos por meio de uma opção natural 
de conservação. 

Óleos essenciais após passarem pelo 
processo de microencapsulação
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TESTE SINALIZA PRECOCEMENTE 
RESPOSTA A ANTIPSICÓTICOS
A spin-off da Unicamp, Quarium, busca viabilizar comercialmente um exame de sangue 
que pode indicar a eficácia ao tratamento medicamentoso em pacientes diagnosticados 
com esquizofrenia.

Texto: Ana Paula Palazi | Foto: Pedro Amatuzzi

Um exame de sangue comum, processado a partir 
da técnica de lipidômica, pode ajudar a sinalizar 
precocemente a resposta a diferentes tratamentos 
com antipsicóticos de pacientes diagnosticados com 
esquizofrenia, antes de serem submetidos à medi-
cação. O novo método foi o principal resultado de 
um estudo desenvolvido na Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) com apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

A pesquisa coordenada pelo professor e pesqui-
sador do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp, 
Daniel Martins de Souza, identificou um conjunto 
de biomarcadores associados com a melhoria dos 
sintomas em resposta ao uso de três antipsicóticos 
atípicos, que fazem parte da segunda geração de 
remédios desenvolvida para tratar os sintomas da 
esquizofrenia.

“A grande vantagem dessa tecnologia está na 
simplicidade da preparação da amostra e na 
rapidez da leitura. Os resultados do exame podem 
ficar prontos no mesmo dia e auxiliar os médicos 
servindo de parâmetro na prescrição do melhor 
tratamento desde o momento do diagnóstico”, 
conta o pesquisador.

Os resultados inéditos foram protegidos pela Agência 
de Inovação Inova Unicamp e o novo método foi 
licenciado, em 2021, para a Quarium, uma spin-off da 
Unicamp. A empresa criada a partir de uma tecnologia 
ou conhecimento produzido na Universidade busca 

viabilizar comercialmente um exame potencial para 
identificar precocemente a resposta ao tratamento 
com antipsicóticos e possibilitar um prognóstico mais 
personalizado e preciso.

Professor Daniel 
Martins de Souza
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A esquizofrenia afeta aproximadamente 24 milhões de pessoas e a literatura científica mostra que aproxi-
madamente 40% dos pacientes não respondem adequadamente à medicação e cerca de 60% abandona 
o tratamento devido aos efeitos colaterais. Como consequência, as funções cognitivas e relacionadas ao 
humor dessas pessoas podem não melhorar, comprometendo a recuperação e afastando os indivíduos do 
convívio social. 

“A resposta à medicação é imperativa desde 
o início no diagnóstico, pois a medida que a 
doença evolui, o paciente que não melhora ou 
não tolera os efeitos colaterais de determinado 
antipsicótico pode ter novos surtos psicóticos 
e registrar um declínio cognitivo irrecuperável”, 
explica Licia Carla da Silva Costa, fundadora da 
startup Quarium.

COMO O MÉTODO FOI DESENVOLVIDO

O método diagnóstico identifica o perfil lipídico, uma 
espécie de assinatura das moléculas de gordura no 
plasma sanguíneo (a parte líquida do sangue), que 
estaria associado com a melhoria dos sintomas da 
esquizofrenia. 

A pesquisa que levou ao invento analisou o sangue 
de 54 pacientes diagnosticados com esquizofrenia, 
que nunca haviam feito uso de medicamentos. As 
amostras foram coletadas na clínica psiquiátrica da 
Universidade de Magdeburg, na Alemanha e analisa-
das com a colaboração dos laboratórios de inovação 
da empresa Waters Technologies do Brasil. 

“Analisamos os lipídios que são as gorduras que temos no 
sangue e percebemos que os pacientes que respondem 
bem para as diferentes medicações tendem a processar 
melhor as proteínas. As alterações observadas podem 
destacar novos alvos para o desenvolvimento de novas 
abordagens ou refinar os medicamentos atuais”, explica 
Souza.
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NOVOS ESTUDOS PARA VALIDAÇÃO DO TESTE

Atualmente, o diagnóstico e a prescrição de remédios 
para esquizofrenia são feitos com base em análises 
clínicas e na experiência dos psiquiatras. O novo 
método poderá permitir tratamentos mais eficazes 
e personalizados com uma melhor escolha do medi-
camento logo no início da terapia. Como resultado, 
é esperada a melhoria dos sintomas e a diminuição 
do tempo de debilidade, além de contribuir para a 
redução da severidade da doença.

“O produto que propomos é inexistente no mer-
cado e tem a possibilidade de oferecer uma 
solução inovadora aos psiquiatras e pacientes, 
permitindo mais prescrições bem sucedidas e 
maior qualidade de vida a essas pessoas”, diz 
a empreendedora. 

A Quarium, startup que passou pela pré-incubação na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da 
Unicamp (Incamp), está à frente do desafio de desenvolver um modelo de exame comercialmente viável 
validando os resultados da pesquisa com um número maior de pacientes, agora brasileiros. Para isso, a 
startup recebeu financiamento do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) da Fapesp 
e busca oficializar parcerias com instituições de pesquisa em saúde que atendam pacientes com esquizo-
frenia no país. 

Método precisa ser validado em pacientes 
brasileiros para avançar no desenvolvimento 

de um modelo comercial de exame
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NOVA GERAÇÃO DE 
CLAREADORES DENTAIS
A empresa spin-off da Unicamp, WeBee, licenciou tecnologia que aplica o extrato de shimeji 
em nova geração de clareadores dentais mais sustentáveis e com menos efeitos adversos. 

Texto: Ana Paula Palazi | Foto: Pedro Amatuzzi

A formulação inovadora para produção de clarea-
dores dentais naturais a partir do extrato da coroa 
e talos de cogumelos comestíveis do tipo shimeji 
foi desenvolvida a partir do resultado de pesquisas 
conduzidas na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) em parceria com a Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). A invenção permitirá que o 
tratamento para remoção de manchas nos dentes 
seja feito de forma natural, sem o uso de produtos 
químicos abrasivos, e com menos efeitos adversos 
do que os métodos disponíveis no mercado.

A tecnologia é resultado de um estudo interdiscipli-
nar que envolveu pesquisadores de três Faculdades 
da Unicamp - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
(FCF), Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) 
e Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) - 
e da Unifesp. O método com patente depositada 
possibilita o reaproveitamento de partes descartadas 
na produção de cogumelos, reduzindo a geração 
de resíduos da indústria. Por outro lado, gera valor 
à cadeia produtiva ao dar um destino nobre para 
partes que iam para o lixo.  

O extrato clareador de cogumelo será 
testado nas formas de gel, creme dental 
e exaguatório bucal
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“O clareador dental à base de extrato de shimeji foi desenvolvido pensando na sustentabilidade que 
mantém o tripé ambiental, econômico e social. Podemos dispor de uma quantidade grande de maté-
ria-prima de baixo custo sem precisar, por exemplo, aumentar a produção de cogumelos, e com apoio 
aos pequenos produtores que se beneficiariam da agregação de valor de um resíduo”, avalia Juliano 
Lemos Bicas, professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp. 

O invento protegido com estratégia da Agência de Inovação Inova Unicamp foi licenciado, em 2021, para 
a startup Webee, uma spin-off acadêmica da Unicamp, criada pela biotecnologista e empreendedora em 
série, Dayse Alexia.

MERCADO AQUECIDO

O clareamento dental é um dos procedimentos clínicos mais utilizados nos consultórios odontológicos e a 
procura por produtos “amigos da natureza” tem se intensificado nos últimos anos. O diferencial da tecno-
logia da Unicamp está na forma natural de clareamento que tem potencial para reduzir reações adversas, 
como irritação na gengiva, na mucosa oral ou a sensibilidade temporária dos dentes, quando comparada 
com as tecnologias existentes no mercado. 

Profa. Débora Alves Nunes Leite Lima (FOP Unicamp), Profa. Gislaine Ricci 
Leonardi e Prof. Juliano Lemos Bicas (FEA Unicamp) (da esquerda para direita)
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O extrato usado para o clareamento é obtido do cha-
péu ou do talo do shimeji (preto e branco) e requer 
apenas o cogumelo com um mínimo de tratamento, 
sendo considerada uma tecnologia “verde”.

A professora e pesquisadora da Faculdade de 
Odontologia, Débora Alves Nunes Leite Lima, explica 
que as técnicas de clareamento dentário mais usadas, 
que levam peróxidos de hidrogênio e de carbamida 
na composição, já removem os pigmentos sem al-
terar a estrutura dental. No entanto, esses produtos 
ainda podem causar algumas alterações do esmalte 
em termos microscópicos como a desmineralização 
dos dentes.

O processo é reversível pela salivação e aplicação de 
flúor, mas se o paciente fizer uso de medicamentos 

que baixam o fluxo salivar, essa capacidade de re-
mineralização do esmalte pós-clareamento pode 
sofrer interferências. 

“O agente clareador do cogumelo vem numa 
frente ainda mais conservadora para o esmalte 
dental, na qual todos os pacientes poderiam ser 
beneficiados, principalmente aqueles que apre-
sentem alguma alergia e sensibilidade às outras 
formulações ou que façam uso de medicação que 
interfira no processo, como é o caso de alguns 
remédios para ansiedade”, comenta Lima.

Tecnologia verde: o cogumelo passa por 
mínimo aquecimento para obtenção do 

extrato clareador

SPIN-OFF



38 REVISTA PRÊMIO INVENTORES 2022

MECANISMO DE AÇÃO

O cogumelo apresenta diversas enzimas conheci-
das da literatura científica por suas propriedades 
despigmentantes. Segundo Gislaine Ricci Leonardi, 
professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
(FCF), o mecanismo de ação do extrato ainda não 
foi totalmente esclarecido, mas os resultados dos 
estudos conduzidos, até o momento, na Unicamp 
indicam a existência de uma explicação que vai além 
dessas enzimas. 

“Testamos diferentes cogumelos de supermer-
cado e percebemos que o shimeji do tipo preto é 
o que funciona melhor. Descobrimos que quando 
o cogumelo é aquecido, antes do tratamento, 
ele tem uma ação de clareamento superior. Isso 
sugere que o efeito clareador pode não estar 
ligado às enzimas, mas seguimos na pesquisa 
para saber o que produz esse efeito”, comple-
menta Leonardi.

O extrato de cogumelo foi considerado seguro nos 
testes laboratoriais feitos in vitro (em placas) e em 
amostras de blocos dentários bovinos doados à pes-
quisa. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética 
no Uso de Animais (CEUA) da Unicamp. O próximo 
passo da pesquisa prevê testagens de concentração 
e aplicação técnica para que o clareador à base de 
shimeji possa seguir para a fase de testes clínicos 
em humanos.

A Webee pretende testar o produto em três formu-
lações diferentes: um gel para clareamento com uso 
de moldeira para os dentes, um creme dental e um 
enxaguatório bucal. Para avançar no desenvolvimento 
do modelo comercial, a empresa-filha da Unicamp vai 
contar com recursos do Programa Pesquisa Inovativa 
em Pequenas Empresas (PIPE) da FAPESP.

“Estamos finalizando os trâmites burocráticos 
para avançar no processo. Vemos um potencial 
muito grande nessa tecnologia. Os resultados 
de clareamento são muito próximos aos dos 
tratamentos atuais, mas com potencial redução 
de impacto no meio ambiente e maior conforto 
para os pacientes a partir do uso de um produto 
100% natural”, completa Alexia, fundadora da 
Webbe e pesquisadora responsável do projeto 
com o PIPE.

Dayse Alexia, 
fundadora da 

startup WeBee

SPIN-OFF
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PIONEIRISMO RECONHECIDO 
NO COMBATE AO CÂNCER
Pesquisa baseada na aplicação do nanofármaco desenvolvido na Unicamp para tratamento 
de câncer de bexiga venceu pelo terceiro ano consecutivo como melhor trabalho científico 
em congresso internacional.  

Texto: Ana Paula Palazi | Foto: Pedro Amatuzzi

Uma pesquisa com o OncoTherad (remédio para o tratamento de câncer de bexiga desenvolvido e paten-
teado pela Universidade Estadual de Campinas) foi destaque entre os novos estudos científicos sobre o 
câncer urológico reconhecidos no 13º Congresso Internacional de Uro-oncologia, realizado no início de abril, 
em São Paulo. Essa é a terceira vez consecutiva que um trabalho com aplicação da nanopartícula sintética, 
desenvolvida totalmente numa universidade pública brasileira, conquista o primeiro lugar na premiação.

“É um grande reconhecimento receber esses 
prêmios, por três anos consecutivos, mostrando a 
qualidade da nossa universidade e a qualidade da 
pesquisa brasileira, em um congresso que enal-
tece a importância dos estudos fundamentais, 
tanto da parte básica quanto da parte clínica”, 
disse o professor e coordenador das pesquisas 
Wagner José Fávaro.

LICENCIAMENTO
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O OncoTherad é capaz de induzir uma resposta imune de células T no organismo ativando alguns tipos 
de linfócitos que produzem uma proteína chamada interferon, importante tanto para combater o câncer 
como também algumas doenças infecciosas. A pesquisa premiada teve como objetivo avaliar os efeitos 
da nanoimunoterapia associada à terapia com plasma rico em plaquetas (porção líquida do sangue que 
não inclui os glóbulos vermelhos e brancos) na progressão do câncer de bexiga não invasivo do músculo 
em modelo de camundongos. Os resultados mostraram inibição significativa da progressão dos tumores. 

Esse é o quinto prêmio recebido pela equipe da 
Unicamp em menos de um ano. Outros quatro tra-
balhos do grupo de pesquisa do Laboratório de 
Carcinogênese Urogenital e Imunoterapia (LCURGIM), 
do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp já haviam 
sido premiados nas edições de 2020 e 2021 do 
Congresso de Uro-oncologia, com o primeiro e se-
gundo lugares.

Em novembro do ano passado, Fávaro foi reconhecido 
pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), 
durante o XXII Congresso Brasileiro de Oncologia 
Clínica, em uma categoria inédita do Prêmio SBOC 
que enalteceu a contribuição do pesquisador à conso-
lidação do primeiro imunoterápico, para o tratamento 
de câncer, 100% brasileiro desenvolvido dentro de 
uma universidade pública.

O remédio para tratamento de câncer obteve 
a primeira Carta-Patente nos Estados Unidos 
em 2021

LICENCIAMENTO
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A CAMINHO DO MERCADO

O OncoTherad teve a patente concedida pela United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), agência 
federal para concessão de patentes e registro de mar-
cas nos Estados Unidos. A tecnologia foi licenciada, 
em 2021, em um trabalho precursor, com extenso 
apoio dos inventores à Agência de Inovação Inova 

“Existe um apelo muito grande para que essa medicação, OncoTherad, consiga chegar às pessoas, isso 
porque temos uma dificuldade na obtenção do tratamento padrão para o câncer de bexiga.  Pacientes 
no Brasil e em outras partes do mundo sofrem regularmente com a falta da vacina Onco-BCG”, comenta  
Fávaro.

Os professores Nelson Durán e Wagner 
Fávaro co-fundaram uma startup para 
acelerar o processo de aprovação do 
medicamento (da esquerda para a direita)

LICENCIAMENTO

Unicamp, o qual levou a uma licença exclusiva para 
a NanoImmunotherapy. A empresa é uma spin-off 
acadêmica que tem em seu quadro societário Fávaro 
e o pesquisador Nelson Durán, ambos docentes da 
Unicamp e inventores do imunoterápico.
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Conheça um 
pouco da história 

do OncoTherad 
clicando aqui

O pedido de patente também foi depositado com a 
estratégia da Inova Unicamp e está em fases avança-
das de análise no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), no Brasil, e no European Patent 
Office (EPO), o escritório de patentes da Europa. 
Se concedidas, a empresa-filha da Unicamp terá ex-
clusividade na comercialização do medicamento em 
três importantes mercados: Estados Unidos, Europa 
e Brasil. O licenciamento exclusivo representa uma 
vantagem competitiva, ainda mais para uma empresa 
farmacêutica como a Nanoimmunotherapy que acaba 
de chegar ao mercado.

Nos últimos meses, a startup tem focado esforços 
na prospecção de parcerias e investimentos para a 
construção de uma planta produtiva para acelerar 
a produção do imunoterápico em modelo comercial 
no Brasil. Essa é uma das exigências da Anvisa para 
que a Nanoimmunotherapy Pharma possa avançar nas 
fases de estudos clínicos em pacientes, necessárias 
para demonstrar a eficácia e segurança do produto 

em populações diferentes e alcançar a liberação para 
comercialização. Por enquanto, o OncoTherad só é 
aplicado em pesquisas experimentais e não pode ser 
vendido. O grande desafio parece estar ligado ao 
próprio pioneirismo da tecnologia. Segundo Fávaro, 
ainda não existem normas para a produção de um me-
dicamento oncológico, como o OncoTherad, no país.

“Não temos informação da Anvisa ter autorizado 
algum laboratório no Brasil para a produção de um 
IFA na área oncológica. É a primeira vez que nós 
discutimos isso. Buscamos a construção de uma 
planta que seja produtora do IFA e formuladora 
de um medicamento, atenda às exigências da 
ANVISA e até mesmo auxilie o órgão a fazer a 
regulamentação. Estamos quebrando mais um 
paradigma”, pontua Fávaro.

LICENCIAMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=bLmN3l8QVc0&feature=youtu.be&ab_channel=InovaUnicamp
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A GESTÃO EFETIVA DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL NOS PROJETOS DE INOVAÇÃO 
DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS E O 
IMPACTO ECONÔMICO GERADO

Texto: Por Luciano Monaco e Cibele Gonçalves, desenvolvimento de novos negócios da ClarkeModet Brasil, 
e Claudio Castanheira, diretor geral da ClarkeModet Brasil | Foto: ClarkeModet

Um processo efetivo de gestão da inovação se inicia 
na identificação dos diferenciais tecnológicos pro-
duzidos nas bancadas e na ágil notificação destas 
invenções para que sejam tratadas como ativos es-
tratégicos pela organização que custeia os investi-
mentos relacionados. Como referência, no sistema 

universitário dos EUA cada 10 milhões de dólares 
investidos em P&D gera em torno de 3 comunicações 
de invenção1. Uma triagem deve permitir o entendi-
mento da possibilidade e do interesse da proteção 
destas invenções por ferramentas de propriedade 
intelectual, o que tipicamente leva à proteção de 
2 daquelas 3 comunicações. Mas o teste fáctico da 
geração de valor da tecnologia notificada e protegida 
se dá no momento do licenciamento da propriedade 
intelectual gerada – somente 1 daquelas tecnologias 
tipicamente chegam a ser licenciadas. Até a fase de 
lançamento do produto no mercado aqueles que 
adquirem as licenças ainda encaram muitos riscos 
e incertezas. Por isso, em cerca de 60% dos casos 
startups e micro e pequenas empresas (MPE) são 
quem costumam licenciar as tecnologias. Ou seja, no 
sistema universitário americano, cada 100 milhões 
de dólares investidos em P&D geram 7 tecnologias 
a serem explorada por startups e MPEs – uma dinâ-
mica poderosa de geração de valor e aumento da 
produtividade do País.

No Brasil o processo não é diferente, ainda que tal 
dinâmica esteja em formação e o volume de inves-
timento absoluto seja muito distinto. Nos últimos 20 
anos a Universidade brasileira viu um crescimento 
vertiginoso na atividade de inovação, Figura 1, que em 
conjunto com melhorias significativas na estrutura de 
seus Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs – institu-
ídos pela Lei 10.973/2004), ajudou a crescer em 9% 
ao ano o volume de depósitos de patente feitos pela 
Universidade e pelos institutos entre 2008 e 2020. 
Hoje estamos em um patamar de geração de pedidos 
de proteção para cerca de 1.800 tecnologias por ano. 

1AUTM US Licensing Activity Survey: 2020, A Survey Report of Technology Licensing (and Related) Activity for US Academic and 
Nonprofit Institutions and Technology Investment Firms, disponível em https://autm.net/surveys-and-tools/surveys/licensing-survey

ARTIGO DO PATROCINADOR

Claudio 
Castanheira, 
diretor geral 

da ClarkeModet 
Brasil



44 REVISTA PRÊMIO INVENTORES 2022

Os efeitos benéficos da dinâmica de geração de valor, 
no entanto, ainda estão por ser sentidos no País, 
devido ao tempo necessário para exame dos pedidos 
de patente. De fato, as concessões dos direitos de 
exploração das tecnologias pelo INPI começaram a 
acelerar a partir de 2019, conforme Figura 2. Hoje 
o sistema universitário brasileiro soma quase 4.000 
patentes concedidas. Importante observar que uma 

fração importante destas patentes, entre 16% e 30%, 
tem como cotitulares entidades fora do ambiente 
universitário e dos institutos, indicando que projetos 
de desenvolvimento conjunto estão se ampliando, 
conforme Figura 3 Não obstante, observa-se que 
muitos destes cotitulares são muitas vezes as pró-
prias fundações de amparo à pesquisa estaduais 
que fomentam a pesquisa.

Figura 1: Número de depósitos de universidades e institutos no Brasil; Total = 18.936 depósitos;  Fonte: WebSeek, busca por titulares 
com “universidade” ou “instituto” no nome.

ARTIGO DO PATROCINADOR

NÚMERO DE DEPÓSITOS DE UNIVERSIDADES 
E INSTITUTOS NO BRASIL

Certificado de Adição
Desenho Industrial
Modelo de Utilidade
Patente de Invenção

+9% ao ano
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Assim, a produção intelectual da Universidade está 
sendo progressivamente convertida em tecnologias 
devidamente protegidas pelo sistema global de pro-
priedade intelectual. A introdução e exploração segura 
destas soluções no mercado irá ajudar a reanimar a 

Figura 2: Número de concessões com titular universidade ou instituto, total=3.937 concessões. Fonte: WebSeek.

FIgura 3: Número de depósitos de patente em cootiluraridade com não universidades e institutos, total=2.914 depósitos. 
Fonte: WebSeek

ARTIGO DO PATROCINADOR

produtividade da nossa economia e gerar impacto 
substancial na competitividade da produção nacional. 
As startups e MPEs são veículo fundamental neste 
processo, sendo tipicamente o principal foco dos 
escritórios de transferência de tecnologias. 

Concessões 
Total de depósitos

Depósitos em cotiluridade com não-universidades 
Total de depósitos



DA UNIVERSIDADE À GRANDE EMPRESA, 
COMO OS HUBS DE INOVAÇÃO CONECTAM 
O ECOSSISTEMA

Texto: Pulse Hub | Foto: Pulse Hub

Conexão gera inovação. A frase é conhecida por um 
motivo: ela é 100% verdadeira. Os hubs de inovação 
configuram esses grandes espaços de conexão que 
têm crescido e ganhado força ao longo dos últimos 
anos devido aos diversos benefícios que trazem aos 
ecossistemas espalhados mundo afora.
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Os hubs auxiliam as grandes empresas a inovarem em 
seus processos e negócios de forma estratégica, ao 
mesmo tempo em que proporcionam às startups um 
ambiente livre para testar seus produtos e serviços.
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Além do espaço físico
 
O ambiente do hub de inovação, que extrapolou o 
físico e hoje vive os benefícios do modelo híbrido 
de trabalho, estimula o contato entre startups com 
atuação entre diferentes setores, além de diversos 
players do ecossistema. Tais conexões permitem que 
ideias nascidas na Academia se tornem empresas, 
auxiliam na captação de recursos, na validação e 
escalabilidade de uma tecnologia, ou até mesmo 
no surgimento de novas soluções com o encontro 
de duas startups.

Apesar de as vantagens irem além do tangível, o 
próprio espaço em si costuma ser um benefício às 
startups que podem aproveitar sua infraestrutura, 
reduzindo os custos de manter uma sede física. 
Workshops, mentorias, meet ups e outros benefí-
cios não financeiros também costumam integrar o 
“pacote” dos hubs para as startups.

É um ambiente rico que reúne empreendedores com 
ideias inovadoras, grandes empresas, investidores, 
universidades, centros de ensino e players indepen-
dentes do ecossistema de inovação.

Competitividade e aprendizado 
para grandes empresas

Na busca por se manterem competitivas, as empresas 
também se beneficiam destes relacionamentos. A 
adoção de tecnologias que já estão no mercado, e 
foram desenvolvidas por startups, provou-se vanta-
josa para as grandes corporações em comparação 
ao desenvolvimento interno.

Por meio da inovação aberta, é possível testar e 
aderir às novas tecnologias em menor tempo, por 
vezes, com redução de custos e manter a empresa 
relevante no mercado, além de atraente para novos 
talentos.

Além disso, todo o processo proporciona aprendi-
zado a todos os envolvidos e a chance de a startup 
aprimorar seu produto ou serviço enquanto testa no 
campo de prova da empresa.

Conheça o Pulse, hub de inovação 
da Raízen

Devido a todos estes fatores, grandes empresas vêm 
investindo nestes ambientes, ou até mesmo criando 
seu próprio hub. Como é o caso da Raízen. Desde 
2017, a empresa conta com o Pulse, hub que nasceu 
com foco no agro, mas, com o tempo, se consolidou 
em diferentes áreas da companhia, como indústria, 
RH, segurança, energia, entre outras. Ao longo de 
sua trajetória, possibilitou a realização de 93 pro-
jetos-piloto dentro da Raízen, 32 deles apenas no 
ano-safra 21/22.

Atualmente, o Pulse possui mais de 800 startups em 
sua base de dados, das quais 51 são parceiras, além 
disso, já realizou três hackathons, uma Chamada 
de Sustentabilidade em 2020 e uma Chamada de 
Energia em 2021.

Saiba mais em: 
www.pulsehub.com.br 
contato@pulsehub.com.br
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MAIS ETANOL E MENOS PERDAS
Tecnologia da Unicamp licenciada para empresa-filha é capaz de reduzir perdas em 
produção de etanol.

Texto: Caroline Roxo

Uma tecnologia desenvolvida na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) e licenciada, com 
o apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp, pela 
empresa-filha Foxes, auxilia o monitoramento do 
processo de fermentação do etanol, impulsionando 

os ganhos financeiros dos produtores. O invento 
apresenta forte potencial no mercado nacional, visto 
que o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo, 
conforme apontam dados do Instituto de Economia 
Agrícola (IEA).

O foco dessa tecnologia, o chamado processo de 
cariotipagem, consiste na análise das variações no 
número e tamanho de 16 cromossomos da levedu-
ra Saccharomyces cerevisiae, usada no processo 
fermentativo do etanol. A Foxes utiliza marcadores 
moleculares de alto poder discriminatório, inclusive 
em linhagens com mesma origem tecnológica e geo-
gráfica. A análise, que compreende o uso combinado 
de quatro a seis marcadores moleculares, gera um 
perfil de resultado único para cada levedura, seme-
lhante a um código de barras. Essa marcação é mais 
eficiente no processo de identificação das leveduras 
e mapeamento dos microrganismos externos que 
entraram posteriormente no processo, oferecendo 
ao produtor uma redução das perdas. 

No Brasil, a atividade fermentativa acontece em 
tanques abertos, com interação do ambiente exter-
no, o que leva à contaminação da fermentação por 
bactérias e leveduras. A interação com bactérias 
selvagens pode representar uma perda de até 10% 
da produção. Em uma destilaria que produz 800 mil 
litros de álcool por dia, isso significa uma redução 
diária de 64 mil a 80 mil litros de etanol. Portanto, 
utilizar marcadores nas leveduras permitiria ao usi-
neiro maximizar os ganhos financeiros.

A Foxes foi criada em 2019, por Guilherme Borelli, 
aluno de doutorado do Instituto de Biologia (IB) 

Guilherme Borelli, 
aluno da Unicamp 
e empreendedor 

da Foxes
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da Unicamp, sob orientação do professor Gonçalo 
Pereira, do Departamento de Genética, Evolução e 
Bioagentes do IB. A empresa já atende sete usinas 
no Brasil, como a Ferrari e o grupo Ativos, além de 
clientes no ramo da panificação. Borelli explica que 
a tecnologia tem grande potencial para o mercado 
de etanol, mas sua expansão e aplicabilidade dentro 
de usinas nacionais ainda encontra resistência. 

Tecnologia desenvolvida na Unicamp auxilia monitoramento 
do processo de fermentação do etanol

“Os empreendedores de usinas nacionais ainda 
são muito conservadores com os processos e 
apostam em procedimentos já utilizados há anos. 
Há ainda muita relutância, mas as usinas que 
confiam no nosso trabalho e aceitam conhecer 
o invento investem no processo”, expõe Borelli.

Dada sua alta capacidade de rastreio de diferentes linhagens de leveduras, a tecnologia oferecida pela 
Foxes pode ser aplicada em outros processos de fermentação, como panificação e produção de bebidas.
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DOCENTE DA UNICAMP DESENVOLVE 
BANCO DE CONTEÚDO AUTORAL 
PARA CURSO ONLINE DE INGLÊS
O curso foi criado privilegiando o estudo independente, com metodologia própria e com 
textos não datados, buscando a atemporalidade.

Texto: Leonardo Scramin | Foto: Arquivo pessoal

Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, alunos 
tiveram que deixar a sala de aula presencial e passar a 
estudar por meio do ambiente online. As aulas passa-
ram a ser ministradas virtualmente e os conteúdos de 

ensino invadiram o meio digital. Professores e alunos 
tiveram que se adaptar à nova realidade imposta. 

Na Unicamp, entretanto, desde o início dos anos 2000, 
professores do Instituto de Estudos da Linguagem 
(IEL) já trabalhavam no desenvolvimento de ferra-
mentas digitais para o ensino em ambiente virtual. 

Foi a partir desses estudos que foi criada a primeira 
disciplina online da Unicamp, com objetivo inicial de 
oferecer aos alunos da graduação e pós-graduação 
um curso online de inglês.

Os professores do IEL foram responsáveis por criar 
o banco de conteúdo autoral do curso e por de-
senvolver a disciplina ministrada de forma virtual. 

A professora Denise Bértoli Braga, uma das respon-
sáveis pelo desenvolvimento, explica que o banco de 
conteúdo elaborado na Unicamp buscou privilegiar 
textos pequenos e não datados, primordial para 
manter a atemporalidade.

“Criamos o curso buscando alinhar o estudo in-
dependente à prática textual, com uma lógica da 
leitura em tela e linguagem digital, privilegiando 
textos acadêmicos e de divulgação científica para 
nossos alunos”, explica Denise Braga.

LICENCIAMENTO

Professora Denise 
Braga, do Instituto 

de Estudos da 
Linguagem (IEL)
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A partir desses princípios, os professores criaram 
um banco de conteúdo diverso, que permitiu o de-
senvolvimento do curso de inglês online com me-
todologia própria.

O curso possui 24 aulas e está dividido em seis 
módulos, que foram agrupados por critérios grama-
ticais, sendo que três módulos discutem problemas 
recorrentes para leitores no nível da sentença: verbo, 
formação de palavras (prefixos e sufixos) e adjuntos 
adnominais complexos. 

Os outros três módulos exploram organizações tex-
tuais mais amplas: elementos linguísticos de coesão 
(pronominal e lexical), relações lógicas (conjunções) 
e diferentes elementos linguísticos que marcam, no 
texto, a modalização das afirmações feitas pelo autor.

Cada atividade possui um texto para leitura e audição; 
seis questões de compreensão; material de apoio; 
conteúdo para reflexão sobre estratégias de leitura e 
de aquisição de língua; e exercícios de sistematização 
de língua (com verificação automática do sistema).

“Oferecemos ao aluno um material de apoio 
com glossário e apostila gramatical, além de 
respostas sugeridas pela equipe pedagógica 
para os exercícios. Também explicamos a parte 
estratégica que foi utilizada para a resolução 
das questões. Esse método permite que o aluno 
tenha um estudo independente de qualidade”, 
destaca Denise Braga. 

LICENCIAMENTO NÃO EXCLUSIVO DE CONTEÚDO AUTORAL

O banco de conteúdo autoral, desenvolvido pelos pro-
fessores do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), 
foi licenciado com o apoio da Agência de Inovação 
Inova Unicamp, para a empresa Mupi Tecnologia e 
Serviços de Informação.

O caso de licenciamento teve as negociações ini-
ciadas em 2017, e, devido a ser um caso longo e 
complexo, foi concluído apenas em 2021. A área de 
Parcerias e a área de Contratos tiveram que estudar 
um modelo que se adequasse ao caso específico de 
direito autoral e que pudesse permitir a negociação 
do conteúdo pela Unicamp.

Antes de chegar à Inova, a Profa. Denise Braga já 
estava há vários anos tentando encontrar uma forma 
de manter o projeto vivo na Unicamp e achar outras 
vias para que o curso pudesse ser acessado por mais 
pessoas, mas não encontrou soluções.

“Foi uma grande satisfação ter uma contribuição 
neste caso, já que o projeto da professora Denise 
e demais autores do conteúdo poderá ter um 
futuro dentro da Unicamp, se esta o quiser, e 
fora - disseminando o conteúdo para alunos de 
diversos locais a partir da comercialização pela 
Mupi. Foi negociado inclusive que a empresa re-
passará à Unicamp o acesso gratuito às próximas 
versões e/ou melhorias do conteúdo, desde que 
a universidade providencie o suporte e manuten-
ção internamente. Ou seja, se a Unicamp tiver 
interesse de fornecer o curso para a comunidade 
acadêmica, poderá se beneficiar de conteúdos 
atualizados”, explica Ana Daidone, analista de 
Parcerias da Inova Unicamp.

LICENCIAMENTO
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Raquel Moutinho Barbosa, diretora de Propriedade Intelectual da Inova Unicamp, explica que a questão do 
direito autoral no ensino ganhou destaque nos últimos dois anos com as aulas sendo ministradas de forma 
virtual e que o direito do autor envolve não só o processo de produção do conteúdo autoral próprio, mas 
também a utilização de conteúdo de terceiros. 

“Quando falamos em direito autoral para o autor 
devemos pensar não só em todo o processo de 
criação, mas também na utilização de conteúdo 
de terceiros. Quando focamos no ensino, o direito 
autoral também está presente em todo o pro-
cesso, desde o preparo, elaboração, gravação e 
disponibilização do conteúdo próprio e utilização 
de conteúdo de terceiros de forma adequada”, 
destaca Raquel Barbosa. 

Raquel Barbosa, diretora de Propriedade 
Intelectual da Inova Unicamp

Nesse sentido a Unicamp, através da ABC Unicamp, 
em conjunto com a Procuradoria Geral, produziu um 
conjunto de instruções sobre direitos autorais. Esse 
material está disponível na página do SBU. Além 
dessa iniciativa, a Unicamp através da Inova, recebe 
as comunicações de criação de conteúdo autoral 
e é responsável pelas ofertas de licenciamento de 
conteúdo autoral próprio.

LICENCIAMENTO

http://www.sbu.unicamp.br/sbu/wp-content/uploads/2020/08/Direito-Autoral-8.pdf
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TECNOLOGIA PARA CONSTRUÇÕES 
MAIS MODERNAS E SUSTENTÁVEIS
Grupo da universidade desenvolveu uma técnica para produzir placas planas de concreto, 
que são menos densas e mais ecológicas, pois não utilizam água na construção.

Texto: Leonardo Scramin | Foto: Pedro Amatuzzi

O cimento é o segundo material mais utilizado na 
construção civil, ingrediente básico do concreto e 
da argamassa, amplamente utilizado no Brasil. Entre 
os benefícios de seu uso está o baixo custo e a 
imensa versatilidade. Entretanto, existe uma grande 
liberação de gás carbônico (CO2) pelo cimento 
tradicional. Segundo o instituto britânico Chatham 
House, o cimento é fonte de aproximadamente 8% 
das emissões mundiais de CO2. 

Diante desse cenário, e em busca de modernizar 
o sistema construtivo brasileiro e torná-lo mais 
sustentável, o professor  Carlos Eduardo Marmorato 
Gomes, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura 
e Urbanismo da Unicamp (FEC), desenvolveu uma 
tecnologia que trabalha com um aglomerante alterna-
tivo para a construção civil, o já conhecido cimento 
magnesiano (Sorel). 

Prof. Carlos Eduardo Marmorato 
Gomes (FEC)

LICENCIAMENTO
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O material foi utilizado para o desenvolvimento, nos laboratórios da Unicamp, de um composto aprimorado, 
que deu forma à primeira placa plana magnesiana no Brasil. A placa é menos densa que a tradicional, 
o que facilita o seu manuseio e utilização, e que permite um ganho de tempo e produtividade na obra, 
contribuindo para a industrialização do sistema de construção.

A construção civil ainda utiliza formas artesanais de 
produção. A melhora no nível de industrialização é 
uma antiga carência do setor, que envolve mão de 
obra mais qualificada e sistemas construtivos mais 
industrializados, como o Light Steel Frame, técnica 
a base de aço galvanizado, e DryWall, um sistema 
de construção a seco.

“Focamos nos modelos de construção Light 
Steel Frame e DryWall. Estamos associando um 
produto inovador com um sistema construtivo 
alternativo pouco conhecido no Brasil, mas que 
eu acredito que é o futuro da construção civil”, 
afirma Marmorato.

Os modelos de construção mais modernos permitem 
um ganho no tempo de produção e finalização da 
obra. O professor destaca que essa vantagem poderia 
ser utilizada para acelerar o ritmo de construção de 
unidades habitacionais populares, como as moradias 
oferecidas pelo programa Casa Verde e Amarela e 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). 

O custo de produção, que pode ser um pouco maior 
que no modelo de construção tradicional, é compen-
sado pela redução no tempo da obra. Os gastos com 
mão de obra são menores devido à compensação 
do tempo.

“Para a construção civil temos placas de gesso, 
placas com o tradicional cimento Portland e 
estamos desenvolvendo a primeira placa plana 
brasileira com o compósito a base de óxido de 
magnésio”, explica o professor Carlos Marmorato.

LICENCIAMENTO
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A tecnologia da Unicamp para desenvolvimento da 
placa plana também é mais ecológica, pois não 
utiliza água na construção ao adotar o modelo 
Light Steel Frame e DryWall, de construção a seco. 
Segundo o US Green Building Council, a construção 
civil é responsável por utilizar 21% da água tratada 
no planeta. Por esse motivo, economizar água é 
fundamental.    

SUSTENTABILIDADE EM PAUTA

LICENCIAMENTO

“Não utilizamos água na construção, pois não 
precisamos de argamassa ou concreto com as 
placas planas. A água é necessária apenas na 
produção do compósito, reduzindo significativa-
mente seu uso no sistema construtivo”, justifica 
Marmoratto.

O composto desenvolvido nos laboratórios 
da Unicamp deu forma à primeira placa plana 
magnesiana no Brasil
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O know-how da tecnologia foi licenciado, com o 
auxílio da Agência de Inovação Inova Unicamp, para 
a Comptest Engenharia em 2021. Iara Ferreira, dire-
tora de parcerias na Inova Unicamp, explica que a 
Agência tem expertise para transferir diversos tipos 
de tecnologia. De acordo com ela, com recorrência, 
os licenciamentos de patentes são mais conhecidos 
e divulgados, mas um conhecimento de interesse do 
setor industrial pode também ser transferido a partir 
de um licenciamento ou da cessão de um know-how.

“Quando um docente comunica o resultado de 
sua pesquisa para a Inova, nosso time avalia não 
somente a melhor estratégia de proteção - que 
pode ser por patente ou programa de compu-
tador, por exemplo - mas também a estratégia 
de oferta e transferência. Algumas tecnologias 
não podem ser protegidas por meio de patente, 
mas nem por isso deixam de ser interessantes 
para o setor empresarial. Nosso time, então, 
pode avaliar e estimular a transferência desse 
resultado por meio de um licenciamento de 
know-how”, afirma a diretora.

A Comptest conta atualmente com o financiamento 
do PIPE FAPESP para colocar a tecnologia no mer-
cado e expandir a utilização das placas planas de 
cimento magnesiano no Brasil.

“Sabemos que um projeto é bom quando ele é 
aprovado pela FAPESP. Os resultados de pesqui-
sa na fase 1 do PIPE FAPESP estão sendo bem 
satisfatórios. Agora pretendemos dar sequência 
na fase 2 e, em breve, colocar as placas planas 
de cimento magnesiano no mercado brasileiro”, 
explica Jeferson de Oliveira, gerente administra-
tivo da Comptest Engenharia.

TECNOLOGIA NO MERCADO

A placa é menos densa e mais 
ecológica do que a tradicional
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ALGORITMO DA UNICAMP 
NO SINAL DE TV DIGITAL
A metodologia desenvolvida e protegida pela Unicamp diminui custos de transmissão do 
sinal de TV Digital no padrão tecnológico usado no país.

Texto: Kátia Kishi | Foto: Felipe Christ

Neste ano, a TV Brasil da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), rede de televisão pública aberta 
do país, irá se adequar ao novo modelo de transmissão 
que possibilita imagens e áudios em altas definições 
e maior interatividade com o público: o sinal de TV 

digital. Para ajudar nesse processo, a EBC contará 
com uma tecnologia desenvolvida na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) e licenciada com 
apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp pela 
empresa Anywave Communication Technologies.

Prof. Cristiano Akamine (Mackenzie) 
e Prof. Yuzo Iano (FEEC - Unicamp) 
(da esquerda para direita)

LICENCIAMENTO

https://tvbrasil.ebc.com.br/
https://www.inova.unicamp.br/conexao-pesquisa-e-mercado/
http://anywavecom.net/
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Através da sua representante comercial chamada 
Phase, que comercializa seus equipamentos no Brasil, 
a binacional com sede nos Estados Unidos e na China 
ganhou a licitação para fornecer os transmissores de 
sinal digital à EBC com o algoritmo da Unicamp. Uma 
das principais vantagens da tecnologia licenciada 
sem exclusividade para a empresa está na possibili-
dade de embutir aos transmissores de sinal a função 
de compressão e descompressão de dados envia-
dos para os satélites, assim, as emissoras poderão 
ocupar menos banda sem queda de qualidade do 
conteúdo, conforme explica o ex-aluno da Unicamp e 
um dos inventores da tecnologia, Cristiano Akamine, 
hoje coordenador do Laboratório de TV Digital da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Segundo Akamine, um dos problemas para a popu-
larização do sinal de TV digital no Brasil é o custo 
da distribuição para as emissoras. Isso porque é 
necessário usar alguns MHz de banda no transponder 
de um satélite que distribuirá o sinal para todos os 
transmissores no território nacional, que por serem 
em alta definição ocupam mais banda e custam 
mais. Diante desse problema, durante sua pesquisa 
de doutorado na Faculdade de Engenharia Elétrica e 
Computação da Universidade Estadual de Campinas 
(FEEC Unicamp) com orientação do professor Yuzo 
Iano, o inventor colaborou junto a um grupo com o 
desenvolvimento da metodologia de remultiplexação 
de sinais:

Prof. Yuzo Iano 
(FEEC Unicamp)

LICENCIAMENTO

https://www.phase.com.br/marcas/anywave/
https://www.ebc.com.br/sites/_institucional/files/atoms/files/ata_de_registro_de_precos_ndeg_40.2021_-_phase.pdf
https://patentes.inova.unicamp.br/item/407_iano/?utm_source=wordpress&utm_medium=noticias&utm_campaign=site-inova-unicamp
https://patentes.inova.unicamp.br/item/407_iano/?utm_source=wordpress&utm_medium=noticias&utm_campaign=site-inova-unicamp
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EXPANSÃO DO SINAL DIGITAL NO MERCADO BRASILEIRO

O Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre é 
uma versão modificada do padrão japonês chamado 
Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial 
(ISDB-T) denominada de ISDB-TB. Esse mesmo sis-
tema também foi adotado por outros países da 
América Latina e continente Africano, mas o mercado 
brasileiro tem uma particularidade que as fabricantes 
de transmissores tiveram que se adaptar, conforme 
explica Sérgio Abramoff, diretor regional da Anywave 
Communication Technologies.

“Para o mercado brasileiro já tivemos que adap-
tar o transmissor por causa do padrão usado 
no Brasil, diferente dos usados nos Estados 
Unidos e na China. Mas vimos que aqui também 
há a necessidade de os transmissores adquiri-
dos descompactarem os dados que algumas 
emissoras brasileiras compactam por ser mais 
barato no uso do satélite, o que não é comum 
em outros países que atendemos”, comenta o 
diretor regional.

De acordo com Abramoff, apesar da empresa ter forte 
atuação em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), foi mais vantajoso licenciar a tecnologia da 
Unicamp do que desenvolver uma nova metodolo-
gia. Ele ainda explica que existem várias formas de 
codificar o sinal para comprimir os dados e, se a 
emissora usou uma chave de compressão de dados, 
é necessária a mesma chave para a descompressão. 
A diferença do algoritmo da Unicamp em relação 
a outros métodos é que se trata de uma “chave 
universal” que permite a abertura do sinal indepen-
dente da forma que os dados foram comprimidos. 

“Por isso, optamos pelo licenciamento dessa 
patente da Unicamp, otimizando uma tecnologia 
que já está madura. É um algoritmo já consoli-
dado, testado, e que funciona bem para todos 
os padrões de compressão usados no Brasil. 
Isso poupou da Anywave o tempo e recurso 
financeiro de ter que desenvolver o seu pró-
prio algoritmo para atender uma demanda nos 
transmissores vinda de algumas emissoras que 
já comprimem os dados para minimizar custos”, 
justifica Abramoff sobre o uso da tecnologia da 
Unicamp.

“Uma forma de diminuir esses custos é comprimindo os dados antes de os enviar ao satélite. As ante-
nas parabólicas que recebem os sinais vão descomprimir os dados antes de enviar para transmissores 
de TV digital, similar ao que fazemos em arquivos de computador comprimindo nos formatos ZIP e 
RAR. Isso é o que a nossa metodologia faz, mas exclusiva para a transmissão de sinal de TV digital no 
modelo usado no Brasil”, explica Akamine.

Apesar da TV digital ter sido introduzida no Brasil há 15 anos, esse tipo de transmissão ainda não atinge 
todo o país. Segundo dados do Ministério das Comunicações (MCom), ao lançar o programa Digitaliza 
Brasil, no ano passado, mais de 4 mil municípios brasileiros não concluíram a migração para o sinal digital, 
sendo que 1.638 desses municípios mantêm apenas transmissão via sinal analógico.

LICENCIAMENTO

http://anywavecom.net/
http://anywavecom.net/
https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/digitaliza-brasil-1
https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/digitaliza-brasil-1
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PREMIADOS
Categoria

UNIDADE DESTAQUE 
NA PROTEÇÃO A 
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Categoria

UNIDADE DESTAQUE 
NA TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA

FEA - Faculdade de Engenharia 
de Alimentos da Unicamp

IB - Instituto de Biologia 
da Unicamp

LISTA DE PREMIADOS

Foto: Antoninho Perri



Categoria

TECNOLOGIA ABSORVIDA
NO MERCADO
INVENTORES PREMIADOS

Luiz Fernando Zagonel 
Ricardo Javier Peña Roman 
Yves Maia Auad

TECNOLOGIA

Sistema de detecção de luz para 
microscópios de varredura de sonda

EMPRESA LICENCIADA

RHK Technology, Inc.

Categoria

EMPRESA
SPIN-OFF
EMPRESAS PREMIADAS

EXATECH
DEEPSTRATA
Quarium
Sintase
Terpenia Desenvolvimento de Bioinsumos
WeBee

LISTA DE PREMIADOS61 REVISTA PRÊMIO INVENTORES 2022
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INVENTORES PREMIADOS

Denise Bértoli Braga, Lúcia Alves Costa, Anabel 
Deuber, Maria Cecília dos Santos Fraga e Joanne 
Marie McCaffrey Busnardo Neto

TECNOLOGIA

Obra “Read in Web” - Conteúdos 
EAD de Aulas de Inglês

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Mubi Tecnologia e Serviços 
de Informação LTDA - ME

INVENTORES PREMIADOS

WagnerJosé Fávaro e Nelson Eduardo Durán 
Caballero

TECNOLOGIA

Processo de obtenção de complexo nanoestruturado 
(CFI-1), complexo nanoestruturado associado a 
proteína (MRB-CFI-1) e usos humanos

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Nanoimmunotherapy Pharma

INVENTORES PREMIADOS

Daniel Martins de Souza, Fábio Augusto, Adriano 
Aquino, Guilherme Leonello Alexandrino, Johann 
Anton Christian Steiner, Michel Murgu e Alexandre 
Ferreira Gomes

TECNOLOGIA

Método preditivo de avaliação da resposta de 
pacientes ao tratamento com antipsicóticos

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Quarium

INVENTORES PREMIADOS

Daniel Albiero e Antonio José Silva Maciel (in 
memoriam)

TECNOLOGIA

Equipamento destruidor de soqueiras para culturas 
semi-perenes a anuais

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

JIMA - Participações e Consultoria em Gestão 
Empresatial LTDA

INVENTORES PREMIADOS

Marta Christina Teixeira Duarte, Rodney Alexandre 
Ferreira Rodrigues, Renata Maria Teixeira Duarte, 
Adriana Nogueira Figueiredo e Aline Mondini Calil 
Racanicci

TECNOLOGIA

Micropartículas antioxidantes e seus usos

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Terpenia de Desenvolvimento de Bioinsumos LTDA

INVENTORES PREMIADOS

Marta Christina Teixeira Duarte, Marili Vila Nova 
Rodrigues, Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues e 
Renata Antunes Estaiano de Rezende

TECNOLOGIA

Composição antibacteriana compreendendo óleos 
voláteis e ração compreendendo tal composição

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Terpenia de Desenvolvimento de Bioinsumos LTDA

INVENTORES PREMIADOS

Gonçalo Amarante Guimarães Pereira, Jorge 
Lepikson Neto, Mariana Teixeira Rebouças, Nicholas 
Vinícius Silva, Marcelo Falsarella Carazzolle, Bianca 
Azevedo Curzio, Eduardo Leal Oliveira Camargo e 
Luciana Souto Mofatto

TECNOLOGIA

Composição fertilizantes e uso das mesmas

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Companhia Nitroquímica

INVENTORES PREMIADOS

Sávio Souza Venâncio Vianna e Tatiele Dalfior 
Ferreira

Categoria

PROPRIEDADE INTELECTUAL LICENCIADA

LISTA DE PREMIADOS



63 REVISTA PRÊMIO INVENTORES 2022

TECNOLOGIA

Stokes - Shock Towards Kinetic Explosion 
Simulation

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Universidad San Ventura Cartagena

INVENTORES PREMIADOS

Ana Silvia Prata Soares, Marcio Schmiele, Juliana 
Dias Maia e Joahn Bernard Ubbink

TECNOLOGIA

Partícula biodegradável e seu uso

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Vector Control Indústria e Comércio 
de Produtos Agropecuários LTDA

INVENTORES PREMIADOS

Carlos Eduardo Marmorato Gomes

TECNOLOGIA

Know How - Placas de concreto leve à base de 
óxido de magnésio para aplicação em sistemas 
construtivos a seco 

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Comptest Engenharia LTDA

INVENTORES PREMIADOS

Vera Lúcia Gil da Silva Lopes, Roberta Mazzariol 
Volpe Aquino e Isabella Lopes Monlleó

TECNOLOGIA

CranFlow - Craniofacial anomalies: registration, 
flow and management 

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

FUNPAR - Fundação da Universidade Federal 
do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, 
Tecnologia e da Cultura
USP - Universidade de São Paulo

INVENTORES PREMIADOS

José Wilson Magalhães Bassani, Eder Trevisoli da 

Silva e Ana Christina Bottura Eboli

TECNOLOGIA

GETS - Gerenciamento de Tecnologia para Saúde

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS
Hospital das Clínicas de Uberlândia - HC/UFU
Complexo Hospitalar do Paraná - BSERH
Complexo Hospitalar do Ceará - EBSERH
Complexo Hospitalar do Pará - EBSERH
Secretária da Saúde do Estado da Bahia (SESAB - 
Hospital Ana Nery)
Secretária Municipal de Saúde (SESAD) - Parnamirim

INVENTORES PREMIADOS

Yuzo Iano, Fernando Silvestre da Silva, Cristiano 
Akamine e Ana Lúcia Mendes Cruz Silvestre da Silva

TECNOLOGIA

Método de remultiplexação de sinais ISDB-T para 
distribuição de sinais de televisão usando padrão 
DVB

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Anywave Communication Technologies Co.

INVENTORES PREMIADOS

Jancarlo Ferreira Gomes, Alexandre Xavier Falcão, 
Celso Tetsuo Nagase Suzuki e Fabio Franco Teixeira 
de Freitas (inventor pela empresa)

TECNOLOGIA

Procedimento de enriquecimento de amostra 
fecal de interesse para submissão ao sistema/
equipamento computadorizado na identificação de 
parasitos de natureza gastrointestinal de humanos 
e animais auxiliar em diagnósticos de doenças 
parasitárias

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

IMMUNOCAMP - Ciência e Tecnologia S.A.

INVENTORES PREMIADOS

Jancarlo Ferreira Gomes, Alexandre Xavier Falcão, 

Categoria

PROPRIEDADE INTELECTUAL LICENCIADA

LISTA DE PREMIADOS
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Edvaldo Sabadini, Stefany Laryssa Rosa e Celso 
Tetsuo Nagase Suzuki

TECNOLOGIA

Mistura para obtenção de sistema aquoso bifásico 
específico aplicado na obtenção de esfregaço fecal, 
seu processo de obtenção; processo de obtenção de 
sistema aquoso bifásico (SAB) específico e processo 
de aplicação do sistema aquoso bifásico (SAB) 
específico em exame parasitológico de fezes (EPF)

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

IMMUNOCAMP - Ciência e Tecnologia S.A.

INVENTORES PREMIADOS

Luiz Fernando Zagonel, Ricardo Javier Peña Roman 
e Yves Maia Auad

TECNOLOGIA

Sistema de detecção de luz para microscópios de 
varredura de sonda

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

RHK Technology Inc.

INVENTORES PREMIADOS

Gonçalo Amarante Guimarães Pereira, Osmar Vaz 
de Carvalho Netto, Felipe Galzerani, Juan Lucas 
Argueso Gomes de Almeida, Fabiana de Melo 
Duarte, Gustavo Gibson Lacerda Costa, Silvia Kazue 
Missawa e Marcelo Falsarella Carazzolle

TECNOLOGIA

Iniciadores oligonucleotídeos de DNA, método 
de identificação de marcadores moleculares de 
linhagens de saccharomyces cerevisae e kit de 
amplicação e identificação de regiões polimórficas 
em genes

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

Foxes - Soluções e Pesquisas em Biologia 
Molecular LTDA

INVENTORES PREMIADOS

Gislaine Ricci Leonardi, Maria Cibelle Pauli, Juliano 
Lemos Bicas, Débora Alves Nunes Leite Lima e 

Rodrigo Ramos Catharino

TECNOLOGIA

Processo de obtenção de extrato odontológico, 
composição ondotológica e seu uso na remoção 
de manchas e no clareamento dental

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

WeBee

INVENTORES PREMIADOS

Rogério V. M. Rocha

TECNOLOGIA

Differentially private solution for traffic monitoring

EMPRESA OU INSTITUIÇÃO LICENCIADA

LG - Electronics do Brasil LTDA

INVENTORES PREMIADOS

Edvaldo Sabadini, Oigres Daniel Bernardinelli, Luís 
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