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A inovação tecnológica é um
dos pilares que deve nortear o
crescimento econômico do
País. E a região de Campinas é
conhecida como área de pon-
ta em geração de conhecimen-
to e novas tecnologias. Não
sem motivo: ranking divulga-
do nesta semana pelo Institu-
to Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI) de pedidos de
patentes de invenção (PI) so-
bre os depositantes residentes
no Brasil aponta duas institui-
ções de pesquisa e uma empre-
sa da cidade entre os 30 pri-
meiros lugares.

A Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) ocupou
o terceiro posto (52 pedidos),
subindo uma posição em rela-
ção a 2014. O CPqD ficou em
7º lugar (37 pedidos), caindo
um posto. A instituição apare-
ce ainda como a primeira em
depositantes residentes de pro-
grama de computador (136 so-
licitações).

Do lado do setor privado, a
Robert Bosch subiu cinco posi-
ções passando de 27º para 22º

(17 pedidos).
O resultado poderia ter sido

ainda melhor se a crise econô-
mica não tivesse reduzido os
recursos disponíveis para pes-
quisa de órgãos governamen-
tais e também no orçamento
das empresas.

As parcerias com a iniciati-
va privada e os financiamen-
tos de instituições como a Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos (Finep) são essenciais para
impulsionar a pesquisa e de-
senvolvimento dentro de insti-
tutos de pesquisa e nas univer-
sidades.

O diretor-executivo da
Agência de Inovação (Inova)
da Unicamp, Milton Mori, afir-
mou que houve uma queda na
quantidade de pedidos de pa-
tentes no ano passado em de-
corrência do corte de verbas
da iniciativa privada e tam-
bém dos financiamentos go-
vernamentais.

“A crise afetou o financia-
mento de pesquisa e desenvol-
vimento no Brasil”, disse,
apontando que grandes finan-
ciadoras de pesquisas, como a
Petrobras, cortaram verbas pa-
ra projetos em 2015.

Mori comentou que os da-
dos da agência mostram um
total de 56 de pedidos, enquan-
to a lista do INPI aponta 52.
“Essa diferença acontece por-
que não são contabilizados os
projetos feitos em parceria
com empresas e outros institu-
tos”, afirmou. No ranking do
INPI, o total de 2015 foi de 52

pedidos e no ano anterior ti-
nha sido de 62 - uma queda
foi de 16,12%.

A Unicamp ainda aparece
na 12ªposição no ranking dos
depositantes residentes de pro-
grama de computador, com
12 solicitações. O diretor-exe-
cutivo salientou que a Inova
busca por novas parcerias pa-
ra alavancar os projetos de pes-
quisa.

“Nossa função é fazer a pon-
te entre a universidade e inte-
ressados em parcerias na área
de inovação. Também auxilia-
mos os pesquisadores em viabi-
lizar a chegada das inovações
no mercado. Dessa forma, esta-
mos mais criteriosos com os pe-
didos de patentes e projetos. O
trabalho tem que provar que te-
rá viabilidade para chegar ao
mercado”, ressaltou.

Mori disse que muitos pro-
jetos criados na Unicamp fo-
ram licenciados e trazem re-
cursos para a universidade.
Ele comentou que um terço
dos pedidos de patentes saem
da área de química e outros
22% são da área de saúde.

“Também temos uma gran-
de parcela de projetos na área
de inovação tecnológica em co-
municação”. Ele disse que no
ano passado a universidade
conseguiu um recorde de pa-
tentes concedidas: 25. De acor-
do com ele, o tempo médio pa-
ra que o INPI conceda uma pa-
tente é de 12 anos - “um tem-
po muito longo”.

Tecnologia da Informação

Especializado na área de tecno-
logia da Informação, o CPqD fi-
cou na 7ª colocação no ran-
king. Em 2015, a organização
fez o depósito de 37 pedidos
contra 43 solicitações do ano
de 2014.

“Tivemos 44 projetos com

pedidos de patentes no ano
passado. Mas parte deles foi
elaborado com parceiros e
não foi computada para o
CPqD e, sim, para eles”, expli-
cou a gerente de Gestão e Co-
nhecimento, Maria Fernanda
Simonetti Ribeiro de Casti-
lhos.

Ela salientou que a entida-
de atende a demanda externa

do governo e da iniciativa pri-
vada. “Os projetos trazem ino-
vações. A patente é importan-
te para garantir segurança jurí-
dica”, comentou. Maria Fer-
nanda afirmou que as inova-
ções podem chegar ao merca-
do por meio de transferência
de tecnologia e também embu-

tidas em produtos e soluções.
A gerente destacou que o

CPqD apareceu em primeiro
lugar no ranking dos deposi-
tantes residentes de programa
de computador. “O registro do
software não é obrigatório,
mas recomendável. O registro
prova a autoria e a data de cria-
ção. O registro de softwares en-
tra na categoria de direitos au-
torais, enquanto opedido de
patente está dentro da proprie-
dade industrial”, explicou.

Bosch

A Robert Bosch encerrou 2015
com 17 pedidos de patentes
de invenção, contra 14 no ano
anterior.

O INPI informou que o pra-
zo médio de concessão de pa-
tentes é de 11 anos. De acordo
com o órgão, para reduzir o
tempo que estão sendo adota-
das medidas como a “criação
de uma força-tarefa para auxi-
liar na redução do estoque de
exames de admissibilidade via
Tratado de Cooperação em
Matéria de Patente (PCT, na si-
gla em inglês). Também estão
sendo otimizados e revisados
os procedimentos de exame
para aumento de produtivida-
de, além da implantação de
projetos-piloto de exame nas
regionais do INPI em outros es-
tados do País e do trabalho em
casa (home office)”.

O órgão informou ainda
que o aumento do número de
examinadores é prioridade. Se-
gundo o órgão, foi realizado
um concurso para 100 pesqui-
sadores (examinadores de pa-
tentes) em 2014. Desse total,
70 pesquisadores foram no-
meados recentemente. Mas o
órgão alertou que seriam ne-
cessários outros concursos pa-
ra aumentar a capacidade de
análise.

Para calcular o valor do IPVA e saber
a data de vencimento, consulte o
site http://

www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet

Taxa de licenciamento:  
R$ 80,21

Seguro obrigatório: 
R$ 105,65

Táxi (Bandeirada) R$ 4,85

Km rodado
Bandeira 1 R$ 2,90
Bandeira 2 R$ 3,75
Hora parada R$ 43,00

Zona Azul 
1 hora R$ 3,50

Transporte coletivo 

Ônibus R$ 3,80

Campinas é destaque
em pedidos de patentes

Rendimento Alíquota Deduzir

Até R$ 1.903,98 - Isento

De R$ 1.903,99

a R$ 2.826,65 7,5% 142,80

De R$ 2.826,66

a R$ 3.751,05 15% 354,80

De R$ 3.751,06

a R$ 4.664,68 22,5% 636,13

Acima de

R$ 4.664,68 27,5% 869,36

Ranking do INPI de pedidos de
patentes de invenção em 2015

1 - Whirpool - 90 pedidos
2 - Universidade Federal de Minas
Gerais - 56 pedidos
3- Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) - 52 pedidos
4 - Universidade Federal do
Paraná - 50 pedidos
5 - Petrobras - 48 pedidos
6 - Universidade de São Paulo
(USP) - 44 pedidos
7 - CPqD - 37 pedidos
8 - Universidade Estadual Paulista
Julio de Mesquita (Unesp) - 33
pedidos
9 - Vale S.A. - 32 pedidos
10 - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - 32 pedidos
22 - Robert Bosch (Campinas) - 17
pedidos

Fonte: INPI

Salário de contribuição Alíquota

Até 1.556,94 8%

De 1.556,95 até 2.594,92 9%

De 2.594,93 até 5.189,82 11%

Empregador 12%

INOVAÇÃO ||| FORÇA

Salário-base Alíquota a pagar

Autônomo (plano simplificado):

Pagamento para empregados domésticos,
facultativos e autônomos deve ser feito até o dia 15
do mês subsequente ao do período de competência.

Valor mínimo:

R$ 880,00 ..................................................... 20%

Valor Máximo:

R$ 5.189,82 .................................... 20%

Ufir (out 2010) ... R$ 1,0641

Ufesp (2016) ........ R$ 23,55

UPC (abr a jun) ..... R$ 23,05

FGTS (mai) ........... 0,3773%

Ufic (2015) ........ R$ 3,1006

Selic (abr) ................. 1,06%
Selic (anual) ........... 14,25%

Salário mínimo
federal ................ R$ 880,00

Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I - R$ 1.000,00
Faixa II - R$ 1.017,00

Duas instituições locais estão entre as 10 primeiras colocadas do País17.500,94 PONTOS
NOVA YORK

- 0,82

SAIBA MAIS

IPCA 0,43 0,61 3,25 9,28

INPC 0,44 0,64 3,58 9,83

IGP-M 0,51 0,33 3,30 10,63

IGP-DI 0,43 0,36 3,15 10,46

IPC 0,97 0,46 3,74 10,03

ICV 0,44 0,57 3,56 9,33

CUB 0,06 0,13 0,63 4,53

Economia

REAIS O GRAMA
(-1,67%)

(*) Os valores variam de acordo com as
ocupações, que podem ser conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/

Unicamp: terceira colocada do País em número de pedidos de patentes no ano passado, com 52 solicitações

INFLAÇÃO OFICIAL

A inflação medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor
Amplo-15 (IPCA-15), prévia da
inflação oficial, foi a mais
elevada dos últimos 20 anos para
um mês de maio. A alta foi de
0,86%, após avanço de 0,51% em

abril. Ainda assim, a avaliação de
especialistas é que o indicador
não preocupa, porque as
motivações foram pontuais e
não devem se repetir.
“Não é uma inflação pautada no
aumento da demanda. O

mercado de trabalho não
permite isso. Portanto, não
chega a influenciar a política
econômica e as decisões do
Banco Central”, afirmou o
economista da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) André Braz. “Se a
inflação tivesse sido causada
pelo aquecimento do consumo,
o governo poderia intervir,
aumentando a taxa de juros. Mas
isso não deve acontecer, apesar
de a tendência seja que a taxa se
mantenha nesse patamar até o
fim do mês”. Braz argumentou
que, em maio, “fatores
passageiros” levaram ao avanço
da inflação, citando o fim do
programa de incentivo à redução
do consumo de água em São
Paulo, que impactou o item taxa
de água e esgoto; o aumento do
imposto do cigarro, que subiu
3,7%; o reajuste dos remédios,
de até 12,5%; e a alta do grupo
de alimentação e bebidas, de
1,03%. (Estadão Conteúdo)

MAIABR

no ano

20 de maio de 2016

4/5 a 4/6 0,6990
5/5 a 5/6 0,6665

6/5 a 6/6 0,6334
7/5 a 7/6 0,6354
8/5 a 8/6 0,6648
9/5 a 9/6 0,6855
10/5 a 10/6 0,7185
11/5 a 11/6 0,7261
12/5 a 12/6 0,6664
13/5 a 13/6 0,6306
14/5 a 14/6 0,6280
15/5 a 15/6 0,6571
16/5 a 17/6 0,7222
18/5 a 18/6 0,7188

+ 0,38 141,30

BRASTEC TECHNOLOGIES S.A. CNPJ/MF n° 05.235.484/0001-
71 - NIRE 35.300.416.775 - Assembleia Geral Extraordinária - 
Edital de Convocação - Ficam convocados os acionistas da 
Brastec Technologies S.A. (“Companhia”) a comparecer à AGE a 
ser realizada, em 1ª convocação, no dia 06/06/2016, às 15h, na 
sede social da Companhia localizada na Rua Argentina, 58, Jar-
dim América, CEP 13338-120, Indaiatuba/SP, para discutir e deli-
berar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) eleger os membros do 
Conselho da Administração da Companhia; (ii) aprovar o aumen-
to de capital da Companhia no montante de R$ 75.000.000,00, 
mediante a capitalização de créditos detidos pelos acionistas 
contra a Companhia, bem como aporte de novos recursos pelos 
acionistas, nos termos do artigo 11, §4º, inciso “iii” do Estatuto 
Social e do preço de emissão a ser estabelecido pela empresa de 
auditoria Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., escolhida 
dentre as 4 previamente indicadas pelos acionistas nesse mesmo 
dispositivo, por ter apresentado o melhor orçamento; e (iii) autori-
zar a diretoria da Companhia a confessar a falência da Compa-
nhia na hipótese de não realização, no prazo legal aplicável, do 
aumento de capital indicado no item “ii” acima. Instruções Ge-
rais: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia encontram-se 
à disposição dos acionistas da Companhia em sua sede social. 
Indaiatuba, 20/05/2016. André Mechi de Paula - Diretor; Ricar-
do Rodrigues Orofino - Diretor

mar

IGP-M - Fator 1,1156 1,1063

IGP-DI - Fator 1,1107 1,1046

IPCA (IBGE) - Fator 1,0939 1,0928

INPC- Fator 1,0991 1,0983

3,523

abr 12 m

Após dois dias seguidos de ganhos,
o dólar fechou em queda de 1,23%

na sexta-feira frente ao real

Dólar compra venda

Comercial 3,522 3,523

Paralelo 3,62 3,72

Turismo 3,467 3,667

Euro Tur. 3,907 4,133

Datas de pagamento dia

Finais de 1 e 6 1/6

Finais de 2 e 7 2/6

Finais de 3 e 8 3/6

Finais de 4 e 9 6/6

Finais de 5 e 0 7/6

Fatores válidos para contratos cujo último reajuste
ocorreu há 1 ano. Para obter o aluguel corrigido,
multiplique o valor atual pelo fator.

Bovespa Dow Jones

49.722,74 PONTOS
5,25 BILHÕES

Entre as empresas
privadas, Bosch
chama a atenção

Cedoc/RAC

Prévia do IPCA é amaior em
20anos parameses demaio
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