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Começamos o ano de 2022 com boas notícias no ecossistema de
inovação e empreendedorismo da Região de Campinas. Depois de,
em 2021, a Unicamp ser destacada em primeiro lugar no Ranking
de Universidades Empreendedoras da Confederação Nacional das
Empresas Juniores, Campinas também foi uma das três finalistas no
Prêmio Nacional de Inovação, promovido pela Confederação Nacional da
Indústria e pelo Sebrae. A pesquisa que a Unicamp faz em parceria com
o setor empresarial foi um dos itens ressaltados nas duas ocasiões.

A terceira boa notícia é que a análise que fizemos
dos resultados no ano de 2021 traz evidências de
uma retomada mais forte no investimento para a
pesquisa em parceria. A Unicamp fechou, em 2021, 86
convênios de pesquisa com o setor empresarial, num
valor total de R$ 72.535.497,56. A Inova acompanha
este indicador desde 2016 e, em 2021, alcançamos o
maior número de convênios estabelecidos em toda
a série histórica. Depois de uma queda em 2020, o
valor total dos convênios celebrados demonstrou clara
recuperação. Ainda não voltamos aos patamares de
2018 e 2019, quando a Universidade assinou mais de
R$ 130 milhões em pesquisa com o setor empresarial
por ano, mas os mais de R$ 72 milhões assinados em
2021, representaram um aumento de 65% com relação
ao que foi fechado em 2020.
É preciso pontuar que a maior parte do recurso voltado
à pesquisa em parceria vem de incentivos fiscais e de
investimentos obrigatórios em pesquisa nos setores
Elétrico e de Óleo e Gás brasileiros. Um pouco mais
sobre este detalhamento sobre as áreas de pesquisa
e origem dos recursos você pode acompanhar no
capítulo Pesquisa com o setor empresarial deste
relatório, onde também tratamos do Programa ROTA
2030 e sobre novas formas de parcerias, como a
realizada com Griaule, empresa-filha da Unicamp do
setor de biometria.
Nossos indicadores para transferência de tecnologias
também são motivo de orgulho, demonstrando nosso

compromisso em levar o resultado da pesquisa da
Unicamp em benefício da sociedade. Chegamos a
197 contratos de licenciamento de tecnologia ativos.
Destes, 30 foram firmados em 2021, com destaque
para as áreas de Saúde, Agricultura e Pecuária, pelo
grande número de licenças firmadas nestes setores. No
capítulo Licenciamentos 2021, é possível ver cada uma
dessas licenças dividas por macroáreas.
Também alcançamos o maior número de patentes
concedidas em toda a série histórica da Unicamp.
Foram 129 concessões em 2021. Podemos atribuir este
resultado a uma composição importante: um processo
mais ágil, da perspectiva do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), mas também à nossa
diligência na análise das Comunicações de Invenção,
prezando não pela quantidade de pedidos de patentes,
mas pela qualidade, com o olhar cada vez mais
dedicado à possibilidade de servir a sociedade a partir
das tecnologias desenvolvidas na Unicamp.
Entretanto, é preciso sinalizar que começamos a
sentir o resultado do fechamento dos laboratórios
da Universidade durante a pandemia. Apesar de um
trabalho forte de prospecção em 2021, recebemos 89
Comunicações de Invenção (CI). Embora ainda dentro
do perfil de CIs em anos anteriores, observamos uma
retração que, aliada a uma política mais forte de
avaliação das Comunicações de Invenção, nos levou a
47 patentes depositadas junto ao INPI em 2021. Com
a retomada da pesquisa, visamos manter o equilíbrio
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no número de depósitos e uma gestão responsável do
portfólio de patentes da Unicamp, que chegou a 1276
ativas em 2021. Nosso intuito é estimular cada vez mais
as patentes em cotitularidade, especialmente com
empresas, visando a geração de novos negócios e a
transferência destas tecnologias.
Neste relatório também reportamos nossos resultados
no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp,
com destaque para a representatividade do Parque
no fomento à pesquisa e na geração de empregos
altamente qualificados dentro do campus da Unicamp.
Dados adicionais sobre o Parque podem ser acessados
no Relatório Anual exclusivo, que lançamos semanas
antes desse relatório, com uma análise mais completa
deste ecossistema vibrante.
Com mais de 3600 participantes em 2021, seguimos
fortes em nossos eventos e programas de cultura e
estímulo à inovação e ao empreendedorismo, que
continuaram online
com abrangência nacional.
Lançamos uma nova cooperação com o Instituto de
Artes (IA) da Unicamp, voltada para difundir a cultura
da inovação e do empreendedorismo junto a toda a
comunidade do IA. Esta parceria é uma das iniciativas
que visa ampliar a presença da Inova junto aos setores
não essencialmente tecnológicos da Universidade.

a Universidade estabelecer parceria com a Fundação
de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) para
gestão administrativa da Inova. Esta aprovação não
somente abre o caminho para o aperfeiçoamento da
gestão da inovação na Universidade, tornando-a mais
ágil e flexível na contratação de recursos humanos
especializados, alinhada ao Marco Legal da C,T&I,
mas também garante que esta atividade possa ser
expandida, aumentando a capacidade da Inova para
estimular e apoiar o empreendedorismo e a inovação
na Unicamp e no ambiente do Parque Científico
e Tecnológico da Universidade. Em 2022 estamos
centrados em promover esta mudança.

Nosso primeiro ano na gestão da Agência de
Inovação Inova Unicamp foi desafiador, com
nossa integração junto ao time ainda em
teletrabalho. Entretanto, agradecemos à gestão
anterior pela transição e também à reitoria
atual pelo interesse e comprometimento com a
gestão da inovação na Universidade. Neste 2022
esperamos encontrar a todos presencialmente
e em segurança em nossas ações conjuntas em
prol da inovação e do empreendedorismo.

Fizemos também cinco eventos em parceria
com o grupo Unicamp Ventures, de ex-alunos
empreendedores, e cinco podcasts em parceria com a
Rádio e TV Unicamp, contando a experiência de nossas
empresas-filhas. Chegamos a mais de mil empresasfilhas ativas cadastradas em 2021. Neste relatório
destacamos o Prêmio Empreendedor da Unicamp,
recebido pela primeira vez por uma ex-aluna, também
vencedora na categoria Impacto Socioambiental. Do
mesmo modo, os dados das empresas-filhas foram
assunto do Relatório das empresas-filhas 2021, lançado
em outubro.
Neste ano de 2021, aprovamos, junto ao Conselho
Universitário da Unicamp, uma mudança importante
na Política de Inovação da Unicamp: a possibilidade de

Profª Ana Maria Frattini Fileti e Prof. Renato Lopes
Diretoria-executiva da Inova Unicamp

INOVA
EM NÚMEROS
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PROPRIEDADE INTELECTUAL

2017

2018

2019

2020

2021

Comunicação de invenção recebidas

128

113

119

110

89

Patentes depositadas no Brasil

81

72

67

64

47

Patentes depositadas no exterior

1

10

5

2

11

Patentes em cotitularidade (com outras ICTs ou empresas)

28

35

31

15

35

Patentes concedidas no Brasil

62

71

63

101

129

Patentes concedidas no exterior

1

2

1

5

7

Patentes em cotitularidade concedidas

6

14

13

29

64

Portfólio de patentes (1)

1021

1177

1206

1212

1276

Registro de Programa de Computador

12

1

46

29

14

Pedidos de PCT (Patent Cooperation Treaty)

27

10

11

14

12

Patentes licenciadas no ano (nacionais)

13

10

15

7

15

Patentes licenciadas no ano (internacionais)

0

3

1

1

10

Contratos de Licenciamento de Propriedade Intelectual
assinados no ano

22

22

23

48

30

Contratos de Licenciamento de Propriedade Intelectual
vigentes

100

115

131

170

197

Ganhos econômicos (inclui royalties) (2)

R$ 1.349.038,00

R$ 1.763.560,08

R$ 1.607.772,02

R$ 1.915.429,00

R$ 1.948.133,97

Número de convênios formalizados (no ano)

49

75

53

50

86

Valor total dos convênios

R$ 64.101.444,52

R$ 134.162.848,15

R$ 133.496.706,19

R$ 43.878.900,51

R$ 72.535.497,56

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS

PESQUISA COM O SETOR EMPRESARIAL

INCAMP - INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DA UNICAMP
Projetos pré-incubados

4

6

2

1

5

Empresas incubadas no ano

18

15

15

13

16

Empresas graduadas no ano

4

3

5

2

1

Empresas graduadas acumulado (3)

44

47

52

54

55

Empresas instaladas

29

30

32

35

41

Postos de trabalho

337

336

440

532

729

Postos de trabalho em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento)

240

270

293

432

539

Convênios de P&D assinados com a Unicamp (no ano) (4)

NC

NC

15

5

11

Convênios de P&D vigentes com a Unicamp (4)

19

12

25

13

18

Cadastradas

584

701

815

1038

1131

Ativas

485

604

717

929

1019

Postos de trabalho

28889

30931

31343

33315

38963

Faturamento

R$ 3 bilhões

R$ 4.8 bilhões

R$ 7.9 bilhões

R$ 8 bilhões

R$ 16 bilhões

Spin-offs acumuladas (6)

32

35

44

55

65

Spin-offs criadas

5

3

5

0
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EMPRESAS-FILHAS DA UNICAMP (5)

(1) Patentes (concedidas ou não) depositadas no Brasil e Exterior (PI, MU, CA Certificado de Adição, FN - Fases Nacionais)
(2) Ganhos obtidos pela Unicamp, referentes aos contratos de transferência e de
licenciamento de tecnologia (incluem royalties, taxa de acesso à tecnologia e outros)
(3) O indicador “empresas graduadas acumulado” foi revisto em 2020

(4) Referem-se exclusivamente a convênios assinados por empresas instaladas no Parque
Científico e Tecnológico da Unicamp | NC Não contabilizado
(5) Indicadores passaram a ser coletados sistematicamente em 2013, com ampliação do
escopo em 2016
(6) Indicador criado em 2016
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INDICADORES
DE DESEMPENHO
PROPRIEDADE INTELECTUAL
COMUNICAÇÕES DE INVENÇÃO
2004

48

2005

66

2006

80

2007

90

2008
2009
2010

72
55
61

2011

94

2012

107

2013

122

2014
2015

103
80

2016

144

2017

128

2018

113

2019

119

2020
2021

110
89
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PEDIDOS DE PATENTES
DEPOSITADOS NO INPI
2000
2001

39
22

2002

62

2003

60

2004

53

2005

67

2006

56

2007

50

2008

52

2009

52

2010

52

2011

68

2012

74

2013

72

2014

79

2015

58

2016

81

2017

81

2018

72

2019

67

2020
2021

64
47
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PEDIDOS DE PCT
(PATENT COOPERATION TREATY)
2010

14

2011

13

2012

22

2013

16

2014

12

2015

21

2016

33

2017
2018
2019

27
10
11

2020
2021

14
12

13

PATENTES CONCEDIDAS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

8
9
12
13
15
35
32
62

2018
2019
2020
2021

71
63
101
129
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PORTFÓLIO DE PATENTES
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

629
669
713
773
829
876
946
995
1045
1021
1177

2019

1206

2020

1212

2021

1276
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LICENCIAMENTO DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
LICENCIAMENTOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL VIGENTES
2003
2004

3
16

2005

26

2006

26

2007

33

2008

34

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

36
40
48
52
59
57
71
87
100
115
131
170
197
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CONTRATOS DE LICENCIAMENTO
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (ASSINADOS NO ANO)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

7
10
12
8
11
15
23
22
22
23
48
30

GANHOS ECONÔMICOS (INCLUI ROYALTIES)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

R$ 65.150,00
R$ 213.705,00
R$ 306.410,00
R$ 286.195,00
R$ 195.713,00
R$ 191.681,00
R$ 724.752,00
R$ 384.638,49
R$ 567.737,04
R$ 1.112.177,34
R$ 1.937.304,83
R$ 660.422,57
R$ 1.349.038,00
R$ 1.763.560,08
R$ 1.607.772,07
R$ 1.915.429,00
R$ 1.948.133,97

Em 2021, a Inova recebeu
um número recorde de
comunicações de projetos:
um total de 346 – sendo 144
realizados por empresas e 202
por docentes.

PESQUISA
COM O SETOR
EMPRESARIAL
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UNICAMP FECHA MAIOR
NÚMERO DE CONVÊNIOS
DE PESQUISA COM O SETOR
EMPRESARIAL EM 5 ANOS
Em 2021, a Inova recebeu um número recorde de
comunicações de projetos: um total de 346 – sendo
144 realizados por empresas e 202 por docentes.

O aumento na procura pela negociação e formalização de
projetos em parceria universidade-empresa também se
converteu na assinatura do maior número convênios de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) firmados nos últimos cinco anos.
Foram 86, num valor total de R$ 72.535.497,56, o que representa
um aumento de 67% em relação a 2020.
Embora o valor ainda não se iguale a 2018 e 2019 - anos nos
quais a Unicamp assinou mais de R$ 100 milhões em convênios
com o setor empresarial – os números demonstram uma clara
recuperação dos recursos aportados em projetos em parceria
universidade-empresa.
Recursos provenientes de incentivos e benefícios fiscais, além de
clausulas obrigatórias, predominam e são responsáveis por cerca
de 75% do total do recurso investido em pesquisa em parceria
universidade-empresa na Unicamp. Projetos temáticos, tais
como os fomentados pelo o Programa Rota 2030, do Governo
Federal, corroboram para aumentar o número de P&Ds, bem
como as facilidades trazidas pelo Parque Científico e Tecnológico
da Unicamp, com espaços dedicados à pesquisa em colaboração
e acesso aos talentos altamente qualificados e laboratórios de
ponta da Universidade.

86 convênios de P&D assinados

16

17

RELATÓRIO ANUAL DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO INOVA UNICAMP

PESQUISA EM PARCERIA COM O SETOR
EMPRESARIAL: ORIGEM DOS RECURSOS
ORIGEM

2021

Privado

R$ 8.253.836,03

Público Federal / Incentivo Fiscal / Lei de Informática

R$ 8.863.710,55

Público Federal / Cláusula Obrigatória / ANP

R$ 21.160.559,57

Público Federal / Benefício Fiscal / FINEP 2030

R$ 13.188.521,75

Público Federal / Cláusula Obrigatória / ANEEL

R$ 10.795.991,26

Público Federal / Benefício Fiscal / FINEP Tec. Assistidas

R$ 531.350,40

Público Federal / PADIS / Outros

R$ 3.022.000,00

Demais Esferas

R$ 6.767.537,00

TOTAL COM RECURSOS FINANCEIROS

R$ 72.583.506,56

PROJETOS POR ATIVIDADE ECONÔMICA

2 Alimentos
20 TI/IA

Ambiental 1
Automotivo 9

Biotecnologia 8
Calçados 1

5 Saúde

Comunicações/TI 5

8 Química

Educação 2
Energia (elétrica/renovável) 6

12 Petróleo/Gás
1 Microeletrônica

Exploração Mineral 1
Fármaco 4
Máquinas Agrícolas 4
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EMPRESA PARCEIRA

GRIAULE: IMPACTO NOS SISTEMAS
DE BIOMETRIA EM TODO O MUNDO
A Griaule é uma empresa brasileira de softwares líder do mercado
de biometria de big data com longa parceria com a Unicamp.
Foi uma das pioneiras a se graduar no programa de incubação
da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp
(Incamp), no período de 2002 a 2005.
A Griaule construiu credibilidade em mercados tradicionais,
superando os principais players internacionais. Em 2003, já estava
listada com um dos oito algoritmos mais precisos do mundo pelo
NIST (National Institute of Standards and Technology), órgão de
referência na indústria de biometria.
Atualmente, fornece soluções desde o combate ao terrorismo, para
o Departamento de Defesa dos EUA, até a identificação de usuários
de banco e recém-nascidos. No Brasil, ajudou a consolidar a maior
base biométrica do país, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
aumentando a segurança contra fraudes nas eleições.
A empresa faz questão de manter a sede brasileira numa das
principais avenidas que dão acesso à Unicamp, no distrito de
Barão Geraldo, em Campinas, mesmo após a expansão para os
EUA, Europa e México. A proximidade com o ecossistema da
Universidade é estratégica: ajudou na construção de uma base
sólida para a empresa, no processo de internacionalização e
mantém a tecnologia no estado da arte da identificação biométrica.

20 anos

de relação com a Unicamp

4 mil clientes

em mais de 70 países

Tecnologia

100% nacional

Bolsas Integrais

reajustadas anualmente

“A Unicamp constitui o principal ecossistema de inovação e tecnologia
da América Latina, além de ser uma das principais universidades
na área de ciências da computação. Essa proximidade com uma
instituição de excelência nos permite a contratação de mão de obra
de altíssimo nível e colaboração em projetos tecnológicos”, diz João
Weber, CEO da Griaule.
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PARCERIA SOB MEDIDA
A Griaule mantém sua tecnologia de reconhecimento facial,
impressão digital, palmar e de íris atualizada por meio de
projetos de cooperação técnica e científica com a Unicamp.
Em 2021, firmou mais um convênio de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) com o Instituto de
Computação (IC) em uma nova modalidade, por
meio da concessão de bolsas de graduação (iniciação
científica), mestrado e doutorado e Pesquisa Estímulo
à Inovação aos pesquisadores da Unicamp, ligados à
área de Tecnologia da Informação.
O projeto busca estudar e desenvolver técnicas de
aquisição, processamento, e análise de imagem para o
reconhecimento de pessoas através do aprendizado de
máquina e o reconhecimento de padrões em diferentes
modalidades biométricas, seguindo nove linhas temáticas.

Uma delas pretende avançar no desenvolvimento da
tecnologia de identificação por fragmentos de impressão
digital, a outra, a aquisição de sinais biométricos por meio
de dispositivos com e sem contato.
As bolsas serão custeadas integralmente pela
empresa. Nessa nova modalidade de convênio, a
quantidade de alunos pode variar ao longo da vigência
dos projetos, sendo definida a depender da demanda
e em conjunto, entre a empresa e a Universidade. A
coordenação está sob responsabilidade do docente
e pesquisador Alexandre Xavier Falcão e o convênio
tem duração de cinco anos.

João Weber, CEO da
Griaule: “A proximidade
com a Unicamp é de suma
importância para nós”.
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UNICAMP NA ROTA 2030:
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DA CADEIA AUTOMOTIVA
O Programa Rota 2030 foi criado pelo Governo Federal para apoiar o desenvolvimento
tecnológico do setor automotivo brasileiro e ampliar sua participação no mercado global.
O programa reduz a alíquota de importação de autopeças importadas. Em contrapartida,
as empresas depositam 2% do valor importado em programas prioritários que selecionam
projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de novas tecnologias para serem executados
por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), como a Unicamp.

A Unicamp atua na execução de projetos de P&D no Programa
Rota 2030 nos três eixos temáticos coordenados pela
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa de Minas Gerais
(FUNDEP) da qual faz parte da coordenação técnica e no
programa da Financiadora de Estudos e Projetos Finep 2030.
Os projetos aprovados são executados diretamente com a
participação do setor industrial e compreendem pesquisas
nas linhas de bioenergia, propulsão alternativa à combustão,
melhoria de eficiência e segurança de veículos para o
segmento elétrico e híbrido, com aplicações na cidade e no
setor agrícola.
Os trabalhos são desenvolvidos em conjunto com outras dez
universidades e ICTs do país com aportes de 13 empresas que
somam mais de R$ 16 milhões em investimentos na Unicamp.
Os valores são revertidos para a manutenção e melhorias na
infraestrutura dos laboratórios, compra de insumos para as
pesquisas e o pagamento de bolsas de estudo e estímulo à
inovação.

11 convênios

assinados com a Unicamp

10 ICTs

envolvidas

+R$ 16 milhões

em investimento na Unicamp

+R$ 44 milhões

em investimento total
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Dr. Marcelo de Paula (FEM Unicamp), Angêlo
Lunardi (UFABC), Prof. Tárcio Barros (FEM
Unicamp), Prof. Angel Pontin Garcia (FEAGRI
Unicamp), Rafael Figueiredo (UFABC), Prof.
Daniel Albiero (FEAGRI Unicamp), Dr. Cezário
Benedito Galvão (FEAGRI Unicamp).
(da esquerda para direita de cima para baixo)

UNIDADES ENVOLVIDAS:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

EMPRESAS ENVOLVIDAS:

Faculdade de Engenharia Mecânica
(FEM), Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação (FEEC), Faculdade de
Engenharia Agrícola (FEAGRI), Faculdade
de Engenharia Química (FEQ).

Universidade Federal do ABC (UFABC),
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA), Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), Universidade Federal de São
Carlos (UFSCAR), Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM), Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP),
Instituto Eldorado e SAE4Mobility.

AVL South America, Caoa, FCA Fiat
Chrysler, General Motors, Hibrema,
Supplier, Marelli Sistemas Automotivos,
Marchesan, Motiva Mobilidade, Piccin
Máquinas Agrícolas, Robert Bosch, Toyota
do Brasil, Volkswagem.

LICENCIAMENTOS
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AGRICULTURA E PECUÁRIA

ANTIOXIDANTE NATURAL
PARA CONSERVA DE CARNES,
PRODUTOS CÁRNEOS E
ADITIVO NA DIETA ANIMAL
Licenciamento não exclusivo de patente BR102016020328-7

Trata-se de uma micropartícula com propriedades
funcionais e antioxidantes para ser adicionada em
carnes, produtos cárneos e nas dietas dos animais,
como uma alternativa de antioxidante alimentar natural
em substituição aos sintéticos, que são restritos em
alguns países pela suspeita de efeitos carcinogênicos.
O produto desta tecnologia é elaborado a partir da
combinação de dois óleos essenciais microencapsulados
e obtém resultados satisfatórios no controle da oxidação
lipídica, podendo ser empregado na indústria alimentícia
para aumentar o tempo de conservação de carnes e
produtos cárneos.
Inventores: Marta Cristina Teixeira Duarte, Adriana Nogueira
Figueiredo, Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues, Renata
Maria Teixeira Duarte e Aline Mondini Calil Racanicci
(Universidade de Brasília)
Unidade: Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas,
Biológicas e Agrícolas (CPQBA)
Empresa licenciada: Terpenia Desenvolvimento de
Bioinsumos Ltda.

COMPOSIÇÃO ANTIBACTERIANA
NATURAL PARA ALIMENTAÇÃO
E CONTROLE DE BACTÉRIAS EM
AQUICULTURA
Licenciamento não exclusivo de patente BR102018077081-0

O invento refere-se a uma composição antibacteriana
feita a partir de óleos voláteis extraídos de plantas que
podem ser utilizados em rações de aquicultura, sem
risco de poluição ambiental e totalmente atóxico. O
composto apresenta um método de obtenção de baixo
custo, simples e rápido de ser realizado. A importância
da utilização de compostos naturais é principalmente
na substituição do uso de compostos sintéticos - como
antibióticos, para o controle das bacterioses em peixes,
pois o largo uso de antibióticos leva ao desenvolvimento
e seleção de bactérias mais resistentes, além de poder
causar a contaminação de outros animais e do homem.
Inventores: Marta Cristina Teixeira Duarte, Rodney Alexandre
Ferreira Rodrigues, Renata Antunes Estaiano de Rezende e
Marili Villa Nova Rodrigues (Universidade de Brasília)
Unidade: Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas,
Biológicas e Agrícolas (CPQBA)
Empresa licenciada: Terpenia Desenvolvimento de
Bioinsumos Ltda.
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Rodney Alexandre Ferreira
Rodrigues (CPQBA/
Unicamp) e Marta Cristina
Teixeira Duarte (CPQBA/
Unicamp)
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COMPOSIÇÕES
FERTILIZANTES PARA
REDUÇÃO DE PERDAS EM
COLHEITAS
Licenciamento não exclusivo de patente BR102018015832-5

A tecnologia consiste em composições fertilizantes associando
nutrientes minerais e substâncias orgânicas, com a capacidade de
aumento no crescimento e desenvolvimento de parte aérea e sistema
radicular do vegetal.

Essa composição possui diferentes formas de aplicação,
desde substratos para desenvolvimento inicial de
sementes e mudas, até em cultivos hidropônicos e
associados a irrigação (fertirrigação). O diferencial desta
tecnologia é a mitigação de fatores que ocasionam
diminuição de produtividade e qualidade dos produtos
agrícolas, tais como: estresse abióticos (hídrico,
térmico e salino) e bióticos, tornando assim os cultivos
agrícolas mais sustentáveis pelo aumento na eficiência
do aproveitamento dos fatores ambientais e insumos
aplicados (ação antrópica) ao ambiente de produção.

Prof. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira (IB)

Inventores: 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
Unidade: Instituto de Biologia (IB)
Empresa licenciada: Companhia Nitroquímica Brasileira
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EQUIPAMENTO DESTRUIDOR
DE SOQUEIRAS PARA CULTURAS
SEMI-PERENES E ANUAIS
Licenciamento não exclusivo de patente PI1004278-4

O equipamento desenvolvido permite a destruição
de raízes remanescentes no solo (soqueiras),
após corte e colheita das plantas.

É adaptável ao trator e age mobilizando
apenas a área com raízes, evitando a erosão
do solo e reduzindo o número total de
operações, de modo a economizar tempo
e energia. Beneficia tanto agricultores
de culturas semi-perenes como anuais,
protegendo a próxima geração de plantas
cultivadas, uma vez que muitas culturas,
tal como a cana-de-açúcar e algodão,
necessitam que suas soqueiras sejam
destruídas antes do período de plantio
para que tais raízes não interfiram no
desenvolvimento das touceiras novas,
evitando competição por nutrientes, além
de prevenir a presença de pragas e doenças
nas novas plantas.

Prof. Daniel Albiero (FEAGRI)

Inventores: Daniel Albiero, Antonio José Maciel da Silva (in memorian)
Unidade: Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp (FEAGRI)
Empresa licenciada: Jima Participações e Consultoria em Gestão
Empresarial Ltda.
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BIOLOGIA

IDENTIFICAÇÃO DE LEVEDURAS
NO PROCESSO DE FERMENTAÇÃO
DE ETANOL
Licenciamento não exclusivo de patente concedida PI1015987-8

A tecnologia desenvolvida permite de maneira precisa,
rápida e com baixo custo a identificação de linhagens de
leveduras que são utilizadas em processos fermentativos.

Para isso, são utilizados marcadores moleculares que
apresentaram um alto poder discriminatório, inclusive
em linhagens com mesma origem tecnológica e
geográfica. A análise, que compreende o uso combinado
de quatro a seis marcadores moleculares, gera um perfil
de resultado único para cada levedura, semelhante a um
código de barras. O invento é destinado principalmente
para o monitoramento do processo de fermentação
na produção de etanol, do qual o Brasil está entre os
maiores produtores do mundo. Entretanto, como possui
uma elevada capacidade de diferenciar linhagens, pode
ser usada como uma ferramenta de identificação e
rastreio de leveduras em diferentes processos, como
panificação, bebidas e nutrição animal.
Prof. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira (IB)

Inventores: Gonçalo Amarante Guimarães Pereira, Osmar
Vaz De Carvalho Netto, Felipe Galzerani, Juan Lucas
Argueso, Fabiana De Melo Duarte, Gustavo Gilson Lacerda,
Silvia Kazue Missawa e Marcelo Falsarella Carazzolle
Unidade: Instituto de Biologia (IB)
Empresa licenciada: Foxes Soluções e Pesquisas em
Biologia Molecular Ltda.
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CONSTRUÇÃO CIVIL

PLACAS PLANAS DE CONCRETO
PARA UM SISTEMA CONSTRUTIVO
MAIS INDUSTRIALIZADO
Licenciamento não exclusivo de know-how

O cimento é o segundo material mais utilizado na construção civil.
Diante da escassez de matéria-prima, e da grande liberação de gás
carbônico (CO2) pelo cimento tradicional, a tecnologia da Unicamp
trabalha com um aglomerante alternativo para a construção civil,
o já conhecido cimento magnesiano (Sorel).

O composto foi desenvolvido e
aprimorado, dando forma à primeira
placa plana magnesiana no Brasil. A
placa é menos densa que a tradicional,
o que facilita a sua utilização; mais
ecológica, pois não utiliza água na
construção (drywall); e permite um
ganho de tempo e produtividade na obra
por ser pré-fabricada, contribuindo para
a industrialização e modernização do
sistema construtivo brasileiro.
Inventores: Carlos Eduardo Marmorato Gomes
Unidade: Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo (FEC)
Empresa licenciada: Comptest Engenharia

Prof. Carlos Eduardo Marmorato Gomes (FEC)
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EDUCAÇÃO

BANCO DE CONTEÚDO
AUTORAL PARA CURSO
ONLINE DE INGLÊS
Licenciamento não exclusivo de conteúdo autoral

O banco de conteúdo autoral para curso online de Inglês, criado
no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), foi desenvolvido
privilegiando textos pequenos e não datados, primordial para manter
a atemporalidade. O curso busca alinhar o estudo independente à
prática textual, com a lógica da leitura em tela.

Possui 24 aulas e está dividido em seis módulos, que
foram agrupados por critérios gramaticais, sendo que
três módulos discutem problemas recorrentes para
leitores no nível da sentença e três módulos exploram
organizações textuais mais amplas. Cada atividade
possui um texto para leitura e audição, sendo que os
textos são de divulgação científica; seis questões de
compreensão (com a resposta sugerida pela equipe
pedagógica); material de apoio (glossário e apostila
gramatical); conteúdo para reflexão sobre estratégias
de leitura e de aquisição de língua; e exercícios de
sistematização de língua (com verificação automática
do sistema).

Profª. Denise Bértoli Braga (IEL)

Inventores: Denise Bértoli Braga, Lúcia Alves Costa, Joanne
Marie Mccaffrey Busnardo Neto, Maria Cecília dos Santos
Fraga, Anabel Deuber, Virgilio Nascimento Santos e Fábio
Aragão da Silva
Unidade: Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)
Empresa licenciada: Mupi Tecnologia e Serviços de
Informação Ltda - ME
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ENERGIA

ARMAZENAGEM DE ENERGIA
EM BATERIAS DE AR
Licenciamento não exclusivo de patente BR 10 2021 016975 3

A tecnologia se refere a baterias que usam líquido iônico cristalino
como aditivo em eletrólito de alta condutividade com atuação catalítica
e o uso do líquido iônico cristalino em baterias lítio-oxigênio (Li-O2)
utilizando células com a configuração Swagelok (célula vedada ou
célula auto vedante).

Esse tipo de bateria captura o oxigênio atmosférico
para gerar uma reação química em seu interior
liberando o gás na hora do recarregamento. As também
chamadas “baterias de ar” têm se mostrado potenciais
substitutas das células convencionais de íons de lítio.
Entre as vantagens se destacam a altíssima densidade
energética, muito superior às células usadas atualmente
(~1700 Wh/Kg X cerca de 150 Wh/Kg), sendo
equiparadas à capacidade energética da gasolina. O
objeto do pedido de patente também foi capaz de
melhorar a autonomia e ciclabilidade das baterias LiO2 (quantidade de recargas que o dispositivo permite
antes do fim de sua vida útil).
Inventores: Gustavo Doubek, Chayene Gonçalves Anchieta,
Rubens Maciel Filho, Thayane Carpanedo De Morais Nepel,
Letícia Maria Sampaio Barros
Unidades: Faculdade de Engenharia Química (FEQ)
Empresa licenciada: Shell Brasil Petróleo Ltda.
Prof. Gustavo Doubek (FEQ)
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ENGENHARIA QUÍMICA

SIMULADOR COMPUTACIONAL
DESTINADO PARA A PREVENÇÃO
E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS DE
EXPLOSÃO
Licenciamento não exclusivo do programa de computador BR 51 2019 001347 6

O software STOKES é capaz de calcular sobrepressões em explosões
acidentais na Indústria Química. O Programa de Computador calcula
numericamente cenários de explosões, sendo possível fazer
simulações, considerando todos os detalhes de uma planta, para prever
uma possível explosão e os danos que acompanham.

O software é dividido em partes
que chegam a cinco mil linhas de
programação e é baseado na técnica
CFD (Fluidodinâmica Computacional).
A técnica se trata da resolução
numérica das equações que governam
o escoamento de fluídos, no caso da
tecnologia, a reações de escoamento
turbulento reativo (combustão).
Inventores: Sávio Souza Venâncio Vianna e
Tatiele Dalfior Ferreira
Unidade: Faculdade de Eng. Química (FEQ)
Instituição licenciada: Universidade San
Ventura de Cartagena

Prof. Sávio Souza Venâncio Vianna (FEQ)
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Prof. Nelson Durán Caballero (IQ) e Prof. Wagner José Fávaro (IB)

A tecnologia que possui a marca OncoTherad foi licenciada
com exclusividade para a spin-off formada pelos docentes
da Unicamp que são os inventores do imunoterápico.
FÁRMACOS

REMÉDIO PARA
O COMBATE DO
CÂNCER
Licenciamento exclusivo de patentes BR 10 2017 012768 0 , US11136242 ,
EP3626746, US20210238045, US20210238046, US20210238044, EP21210111
Licença não exclusiva de uso da Marca, registros nº 913452386

Trata-se de uma nanopartícula totalmente sintética capaz
de induzir no organismo uma resposta imune de células T, ou
seja, de ativar determinados tipos de linfócitos que produzem
uma proteína chamada interferon [IFN], importante tanto para
combater o câncer como também algumas doenças infecciosas.
Essa tecnologia foi desenvolvida para ser empregada tanto em
animais quanto em seres humanos. Em 2021, o medicamento teve
a patente concedida pela United States Patent and Trademark
Office (USPTO), agência federal para concessão de patentes
e registro de marcas nos Estados Unidos, e ganhou o “Prêmio
SBOC de Ciência”, organizado pela Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica.
Inventores: Wagner José Fávaro e Nelson Durán Caballero
Unidades: Instituto de Biologia (IB) e Instituto de Química (IQ)
Empresa licenciada: Nanoimmunotherapy Pharma Ltda.
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FÍSICA

SISTEMA DE DETECÇÃO
DE LUZ PARA MICROSCÓPIOS
DE VARREDURA DE SONDA
Licenciamento não exclusivo de patente BR102020015402-8

Primeiro caso de invenção sem cotitularidade desenvolvida na Unicamp
e licenciada para o mercado internacional, o sistema é composto por
três partes principais: uma pequena mesa óptica conectada a um
microscópio de varredura de tunelamento, um manipulador ultrapreciso com movimento em três eixos e um espelho parabólico de alta
abertura numérica.

Esta estrutura oferece enorme eficiência
de coleção de luz (cerca de 70%), um
fator relevante, uma vez que vários
sistemas operam com cerca de 5%. A
diferença permite estudar amostras de
forma mais ágil e com maior atenção
aos detalhes. Além de injetar e coletar
luz de uma pequena região da amostra,
é possível fazer isto de uma forma muito
mais eficiente.
Inventores: Luiz Fernando Zagonel, Ricardo
Javier Peña Roman, Yves Maia Auad
Unidade: Instituto de Física da Unicamp
Empresa licenciada: RHK Tech

Prof. Luiz Fernando Zagonel

34

RELATÓRIO ANUAL DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO INOVA UNICAMP

Prof. Edvaldo Sabadini (IQ)

A tecnologia permite a Recuperação Avançada de Petróleo (EOR,
na sigla em inglês), melhorando a extração do óleo presente no
reservatório. O método envolve a injeção de soluções aquosas
diluídas de íons metálicos (principalmente cobre).
PETRÓLEO

RECUPERAÇÃO
AVANÇADA EM
JAZIDAS

Elas alteram a molhabilidade do carbonato e, com isso, permitem
que a água ocupe os poros da rocha, previamente impregnada
pelo petróleo, promovendo sua remoção. Foi demonstrado que a
utilização desse método é capaz de aumentar (em cerca de 10%)
a recuperação do óleo original no local (OOIP). A eficiência do
método, bem como a explicação do fenômeno foi demonstrada
com análises como a ressonância magnética nuclear no domínio
do tempo (TDNMR), espectroscopia de soma de frequência
(SFG) e deslocamento de fluidos em sistemas core-holders.

Licenciamento exclusivo de patente US17/620,152

Inventores: Edvaldo Sabadini, Oigres Daniel Bernardinelli, Eddy Ruidiaz
Muñoz, Gabriel Soares Bassani, Rafael Valladares De Almeida, Luís
Fernando Lamas de Oliveira e Victor Augusto Licio Garcia Vilela
Unidades: Instituto de Química (IQ), Centro de Estudos do Petróleo
(CEPETRO), Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) e Repsol
Empresa licenciada: Repsol S.A.
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QUÍMICA

LARVICIDA CONTRA
O AEDES AEGYPTI
Licenciamento não exclusivo de patente BR 10 2017 026411 4

A tecnologia permite obter um larvicida natural para o combate do
mosquito transmissor da dengue, da chikungunya, da zika e da febre
amarela urbana, a partir de partículas produzidas à base de amido que
armazenam o óleo de tomilho.

As cápsulas se comportam de forma
semelhante aos ovos do mosquito
Aedes Aegypti promovendo a liberação
controlada do princípio ativo somente
em contato com a água e por até cinco
ciclos de chuva. Dessa forma, podem ser
aplicadas em locais secos que tenham
potencial de acumular água parada,
como vasos de plantas, pneus e outros
recipientes. A eficácia contra as larvas do
mosquito é de 95% em 24 horas, atingindo
100% em 48 horas.
Inventores: Ana Silvia Prata, Juliana Dias
Maia, Johan Bernard Ubbink, Marcio Schmiele
Unidade: Faculdade de Engenharia de
Alimentos (FEA)
Empresa Licenciada: Vector Control
Profª. Ana Silvia Prata (FEA)
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ODONTOLOGIA

EXTRATO DE COGUMELOS
PARA CLAREAMENTO DENTAL
Licenciamento não exclusivo de patente BR 10 2020 022728 9

A tecnologia licenciada possibilita o desenvolvimento de um clareador
natural para tratamentos odontológicos a partir do cogumelo shimeji
(Pleurotus ostreatus). O extrato obtido do chapéu ou do talo do
cogumelo (preto e branco) é transformado em uma composição para
remover manchas dos dentes.

A forma natural de clareamento tem
potencial de reduzir reações adversas,
como irritação na gengiva, na mucosa oral
ou a sensibilidade temporária dos dentes,
quando comparada com as tecnologias
existentes no mercado. A invenção não
exige o uso de substâncias isoladas, que
encarecem o processo, e é ambientalmente
amigável, pois requer apenas o cogumelo
com um mínimo de tratamento. Além
disso, o clareador pode ser o produzido
em formas farmacêuticas diversas, com
versões semissólidas e líquidas.
Inventores: Gislaine Ricci Leonardi, Juliano
Lemos Bicas, Débora Alves Nunes Leite Lima,
Rodrigo Ramos Catharino, Maria Cibelle Pauli
Unidades: Faculdade de Ciências
Farmacêuticas (FCF), Faculdade de
Engenharia de Alimentos (FEA), Faculdade
de Odontologia de Piracicaba (FOP) e
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Empresa licenciada: Webee Startups

Profª. Débora Alves Nunes Leite Lima, Profª. Gislaine Ricci Leonardi
e Prof. Juliano Lemos Bicas
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SAÚDE

TRATAMENTO
PERSONALIZADO
PARA ESQUIZOFRENIA
Licenciamento não exclusivo de patente BR 10 2017 025852 1

O método desenvolvido visa prever o sucesso na resposta
de pacientes ao tratamento com antipsicóticos. A
tecnologia avalia as assinaturas lipídicas no plasma
sanguíneo como biomarcadores associados à melhoria dos
sintomas da esquizofrenia.

O teste auxilia a escolha personalizada da medicação
para o controle da esquizofrenia no momento do
diagnóstico, promovendo maior eficácia e redução
dos efeitos colaterais que levam cerca de 60%
dos pacientes a abandonarem o tratamento. As
amostras de sangue de pacientes diagnosticados
com esquizofrenia foram coletadas antes e depois do
tratamento com os antipsicóticos de segunda geração
risperidona, olanzapina e quetiapina. Os resultados
ainda têm o potencial para contribuir na busca por
novas abordagens terapêuticas.

Prof. Daniel Martins de Souza (IB)

Inventores: Daniel Martins de Souza (Unicamp), Adriano
Aquino (Unicamp), Johann Anton Christian Steiner
(University of Magdeburg, Alemanha), Guilherme
Lionello Alexandrino (Unicamp), Michael Murgu (Waters
Technologies do Brasil Ltda.), Alexandre Ferreira Gomes
(Waters Technologies do Brasil Ltda.), Fábio Augusto
(Unicamp)
Unidades: Instituto de Biologia da Unicamp (IB) e Instituto
de Química da Unicamp (IQ)
Empresa licenciada: Quarium
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SOFTWARE GERENCIA
PARQUES TECNOLÓGICOS
HOSPITALARES
Licenciamento não exclusivo de software BR 18120034773

Pelo segundo ano consecutivo, o software GETS:
“Gerenciamento de Tecnologia para Saúde” de
titularidade da Unicamp foi licenciado por centros de
referência de média e alta complexidade do Sistema
Único de Saúde (SUS) dando sequência na parceria com
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)
e ampliando convênios nos Estados de São Paulo,
Bahia e Rio Grande do Norte. O software padroniza a
nomenclatura de equipamentos médico-hospitalares e
procedimentos de Engenharia Clínica.

Os dados gerados a partir do inventário
são usados para identificar equipamentos
médico-hospitalares que apresentam alto
índice de falhas e programar manutenções
preventivas, com potencial de reduzir
gastos e aumentar a eficiência na
produtividade e disponibilidade dos ativos.

Prof. José Wilson Magalhães Bassani, Ana Cristina Bottura Eboli e
Eder Trevisoli da Silv

Inventores: José Wilson Magalhães Bassani, Eder Trevisoli da Silva e
Ana Cristina Bottura Eboli
Unidade: Centro de Engenharia Biomédica (CEB)
Instituição licenciada: Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Uberlândia (HC/UFU), Centro de Referência e Treinamento DST/
AIDS (SP), Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal
do Paraná (CHC-UFPR), Complexo Hospitalar da Universidade Federal
do Ceará (CH-UFC), Complexo Hospitalar Universitário da Universidade
Federal do Pará (CHU-UFPA), Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
(SESAB - Hospital Ana Nery) e Secretaria Municipal de Saúde de
Parnamirim (SESAD -RN)

39

RELATÓRIO ANUAL DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO INOVA UNICAMP

CRANFLOW: SISTEMA QUE
REGISTRA E ORIENTA NO
TRATAMENTO DE DEFEITOS
CONGÊNITOS CRANIOFACIAIS
Licenciamento não exclusivo de software BR 51 2015 000550 2

Esse foi o quarto ano consecutivo que o
programa de computador “CranFlow –
Craniofacial anomalies: registration, flow
and management”, de cotitularidade
da Unicamp e Universidade Federal
de Alagoas (UFAL), foi licenciado por
instituições de saúde ou universidades
que se beneficiam gratuitamente de
um sistema que registra consultas
e
orienta
seguimento
evolutivo
padronizado, baseado em recomendações internacionais, para descrição
de defeitos congênitos craniofaciais e
manejo de dados laboratoriais genéticos
dos pacientes registrados.
Profª. Vera Lúcia Gil da Silva Lopes (FCM)

Inventores: Vera Lúcia Gil da Silva Lopes; Roberta Mazzariol Volpe
Aquino; Isabella Lopes Monlleó (UFAL)
Unidade: Faculdade de Ciências Médicas (FCM)
Instituições licenciadas: Fundação da Universidade Federal do Paraná
(FUNPAR) e Universidade de São Paulo (USP)

As instituições licenciadas também
colaboram com a comunidade acadêmica, permitindo análises e estudos,
ao inserir pelo sistema informações
que vão compor a Base Brasileira de
Anomalias Craniofaciais (BBAC).
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DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM DE PARASITOS
INTESTINAIS
Licenciamento exclusivo de patente BR 10 2020 023751 9

O procedimento avança na automatização da rotina de
laboratórios de análises clínicas, públicos e privados,
para o exame de parasitos intestinais de humanos, por
análise computadorizada de imagens. As melhorias
proporcionadas ao Diagnóstico Automatizado de
Parasitos Intestinais (DAPI III) permitiram a purificação
das amostras fecais de forma mais eficiente, com alta
concentração de estruturas parasitárias e reduzida
quantidade de detritos. A amostra é submetida a análise
por meio de um microscópio motorizado personalizado
com câmera digital de alta resolução, controlado por
software desenvolvido pela equipe. O sistema DAPI III
é um inédito aparelho integrado de leitura e diagnóstico
no mundo capaz de entregar resultados por imagens de
parasitos intestinais.
Inventores: Jancarlo Ferreira Gomes, Alexandre Xavier
Falcão, Celso Tetsuo Nagase Suzuki, Fabio Franco Teixeira de
Freitas (ImmunoCamp)
Unidades: Faculdade de Ciências Médicas (FCM), Instituto
de Computação (IC) e Instituto de Química (IQ)
Empresa licenciada: ImmunoCamp Pesquisa e
Desenvolvimento de Tecnologia Ltda.

PREPARAÇÃO DE
AMOSTRAS FECAIS
FACILITADA
Licenciamento exclusivo de patente BR 10 2021 016360 7

A invenção licenciada propõe um novo protocolo
laboratorial para o processamento de amostras
em exame parasitológico das fezes. Ela envolve a
combinação de duas soluções aquosas: uma delas
contendo um polímero dissolvido e a outra um sal.
Quando combinadas, forma-se um sistema aquoso
com duas fases, denominado de Sistema Aquoso
Bifásico (SAB). O SAB separa os parasitos de interesse
dos detritos e gorduras presentes nas amostras fecais
humanas, que podem interferir no resultado do exame.
Este sistema aquoso simplifica o trabalho do laboratório
de análises clínicas com eficácia, rapidez, praticidade
e baixo custo, e apresenta potencial de aumentar o
acesso ao exame das fezes de pessoas de baixa renda. O
invento é considerado ainda ambientalmente amigável,
pois minimiza o uso de solventes voláteis, prejudiciais
ao homem e ao meio ambiente, e facilita o descarte dos
resíduos ao final do processamento laboratorial.
Inventores: Alexandre Xavier Falcão, Jancarlo Ferreira
Gomes, Edvaldo Sabadini, Stefany Laryssa Rosa, Celso
Tetsuo Nagase Suzuki
Unidades: Faculdade de Ciências Médicas (FCM), Instituto
de Computação (IC) e Instituto de Química (IQ)
Empresa licenciada: ImmunoCamp Pesquisa e
Desenvolvimento de Tecnologia Ltda.
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Felipe Soares, Pesquisador Doutor
Colaborador do LIDS; Prof. Jancarlo Gomes;
Prof. Alexandre Falcão; Celso Suzuki,
Pesquisador Mestre Colaborador do LIDS;
Bianca Santos, Pesquisadora Doutora
Colaboradora do LIDS e Stefany Rosa,
Doutoranda da FCM da Unicamp (da
esquerda para direita).
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MÉTODO DE COMPRESSÃO E
CONVERSÃO DE SINAIS PARA
TRANSMISSÃO DE TV DIGITAL
Licenciamento não exclusivo de patente PI1001786-0

Trata-se de um método de remultiplexação de sinais que
realiza de forma simples a compressão e descompressão de
BTS (Broadcasting Transport Stream), sem perdas de dados
ou qualidade, para a transmissão e recepção de sinais de
televisão digital, o que reduz custos para alugar o canal de
satélite por ter um arquivo reduzido, por exemplo.

Além disso, a tecnologia apresenta outras vantagens
para empresas que atendem países que usam o
sistema japonês de TV Digital, como o Brasil, já que
esse método permite a conversão dos dados para
outros transmissores que usam outros padrões, como
o europeu, o que aumenta a área de cobertura de
transmissão. A tecnologia também permite outras
aplicabilidades como distribuição de TV a cabo,
fibra ótica, radiodifusão direta terrestre, sistemas de
telecomunicações, entre outros.

Prof. Yuzo Iano (FEEC)

Inventores: Yuzo Iano, Fernando Silvestre da Silva, Cristiano
Akamine,
Ana Lúcia Mendes Cruz Silvestre da Silva
Unidade: Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação
(FEEC)
Empresa licenciada: Anywave Communication Technologies

No ano de 2021, o Desafio Unicamp
dobrou o número de participantes
inscritos em relação ao ano
anterior, evidenciando a grande
abrangência que a realização
online do programa de estímulo ao
empreendedorismo a partir das
patentes da Unicamp apresenta.

EVENTOS E PROGRAMAS
DE ESTÍMULO AO
EMPREENDEDORISMO
E A INOVAÇÃO
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No ano de 2021, o Desafio Unicamp dobrou o
número de participantes inscritos em relação ao
ano anterior, evidenciando a grande abrangência
do programa de estímulo ao empreendedorismo
a partir das tecnologias da Unicamp. Com 55%
dos inscritos de fora da Unicamp, o Desafio 2021
também consagrou sua relevância nacional,
atraindo participantes de 12 estados diferentes,
de quatro regiões do Brasil, além das participações
de times sediados em Portugal e na Argentina.
Clique aqui e conheça
o Desafio Unicamp

DESAFIO
UNICAMP

Equipe Vencedora: Re.Skin
Tecnologia: Processo que possibilita a obtenção de uma membrana
assimétrica com apenas duas faces, de origem natural, biodegradável
e sem utilização de solventes para a cicatrização de feridas. (1003_
GLUCOMANANA)
Mentor acadêmico: Profª. Marisa Beppu, da Faculdade de Engenharia
Química (FEQ) da Unicamp
Integrantes:
• João Lucas de Souza Rodrigues, graduando em Engenharia de Bioprocessos
e Biotecnologia na UNESP
• Júlia Freitas Batista, graduanda em Psicologia na PUC-SP
• Mariah Zajankauskas Orçati, graduanda em Engenharia de Bioprocessos e
Biotecnologia na UNESP
• Marina Paolacci Carunchio, graduanda em Engenharia de Bioprocessos e
Biotecnologia na UNESP

82

equipes
formadas

333

participantes
inscritos

300

pessoas capacitadas
no workshop
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INOVA JOVEM

88

equipes formadas

Voltado para qualquer estudante do ensino médio e/ou
técnico do país interessado em aprender e desenvolver
habilidades empreendedoras, o programa Inova Jovem
estimula o desenvolvimento de negócios com impacto
social, baseados nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Organização das Nações Unidas.
Em 2021, o formato online permaneceu, reunindo 200 alunos no
Workshop virtual sobre modelagem de negócio. A competição
também oferece mentorias e capacitações para apresentação
de pitch. A realização totalmente remota possibilitou que alunos
de todo o Brasil se inscrevessem no Inova Jovem, alcançando
estudantes de sete estados brasileiros mais o Distrito Federal.

360

participantes inscritos

49

mentores de negócios

46 escolas

de 7 estados diferentes
e o Distrito Federal

Equipe Vencedora: WeCode
Escolas: Instituto Federal Muzambinho, Colégio ETAPA III,
Colégio Anglo Morumbi, Escola Estadual Professora Marilene
de Oliveira Acetto e Colégio Poliedro São José dos Campos
Cidades: Poços de Caldas (MG); São Paulo (SP) e São José
dos Campos (SP)
Ideia de negócio: Clubes para promover oportunidades,
aprendizados e networking entre estudantes e profissionais
da área de Tecnologia da Informação (TI)
Integrantes:
• Kauã Victor Dias dos Santos
• Kayky de Brito dos Santos
• Leonardo Matheus Piller Damas
• Luísa Manoela Romão Salles
• Pedro Fernandes de Oliveira

Clique aqui e conheça
o Inova Jovem

46

RELATÓRIO ANUAL DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO INOVA UNICAMP

Essa foi a 14ª premiação que reconhece os esforços dos
inventores da Unicamp para possibilitar a inovação por
meio da transferência de tecnologias protegidas para o
setor empresarial e para a sociedade, sempre com base
nos números do ano anterior.

PRÊMIO
INVENTORES
Em 2021, a celebração ocorreu de forma
virtual no dia 17 de junho, no período
da manhã e da tarde, com conteúdos
relacionados ao tema, além de casos de
sucesso de transferência de tecnologia
da Unicamp. Foram premiados 306
profissionais da Unicamp em três
categorias:
patentes
concedidas,
tecnologia licenciada e tecnologia
absorvida pelo mercado.
Também foram homenageadas unidades
nas categorias Destaque na Transferência
de Tecnologia e Destaque na Proteção à
Propriedade Intelectual.
Vídeos de homenagem e webinars do Prêmio Inventores

Prof. José Alexandre Diniz (FEEC) Prof. Renato Lopes (Inova), Profª. Ana Frattini (Inova),
Prof. Marco Zezzi (IQ) e Prof. Cláudio Tormena (IQ) (da esquerda para direita)

UNIDADES DE DESTAQUE
Instituto de Química (IQ)
• Unidade de Destaque na Proteção à Propriedade Intelectual
• Responsável por 20 dos 64 depósitos de patentes em 2020
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC)
• Unidade de Destaque na Transferência de Tecnologia
• Responsável por 37 dos 48 contratos de licenciamento de
tecnologia firmados em 2020
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REVISTA PRÊMIO INVENTORES
A quarta edição da Revista reúne 15
reportagens sobre as pesquisas, tecnologias
e parcerias com as empresas licenciadas
pela Inova Unicamp em 2020.
Entre os conteúdos, destaca-se a reportagem sobre
duas tecnologias da Unicamp que foram absorvidas
pelo mercado no formato de novos produtos no setor
de saúde e bem-estar. Na Revista, também consta a
lista de todos os premiados.
Saiba mais: www.inova.unicamp.br/premioinventores
Baixar Revista Prêmio
Inventores 2021

PRÊMIO
INOVA

A 14ª edição do Prêmio Inova Unicamp de Iniciação
à Inovação foi realizada com uma novidade na
submissão dos projetos: os inscritos tiveram que
assinalar e justificar em qual tipo de inovação sua
pesquisa se encaixava.
A iniciativa é parte do estímulo da Agência de
Inovação Inova Unicamp em conscientizar os alunos
da Universidade na possibilidade de seus projetos
de pesquisa apresentarem viés inovador, capaz de
solucionar um problema da sociedade. Pelo segundo
ano consecutivo, as atividades foram ministradas
totalmente online e a final foi composta por seis alunos,
com dois vencedores, nas categorias Avaliação da
Banca e Voto Popular.
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PITCH VENCEDOR NA AVALIAÇÃO DA BANCA
Aluna: Giovanna Shizue Tomita Lima, do curso de Engenharia Química com o projeto
“Mapeamento da situação sanitária de um assentamento rural situado na cidade de
Valinhos”.
Orientador: Prof. Dr. Jefferson de Lima Picanço

PITCH VENCEDOR NO VOTO POPULAR
Vitória Rebelo Mendes, do curso de Ciência do Esporte com o projeto “Identificação de
fatores críticos de sucesso: um estudo de caso sobre a equipe de futebol de mulheres da
Ferroviária Futebol S/A”.
Orientador: Prof. Dr. Leandro Carlos Mazzei
Clique aqui e conheça
o Prêmio Inova

14ª

edição do Prêmio

6

finalistas

2

vencedores
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INOVAÇÃO
NAS ARTES

02/09/2021
Webinar Inovação no Campo das Artes
Transmissão online pela Inova Unicamp
com tradução simultânea.
Clique aqui
para assistir

A Agência de Inovação da Unicamp e o Instituto
de Artes da Unicamp se uniram na produção de
um conteúdo especial com o objetivo de promover
conversas sobre a forma como a inovação acontece e
pode ser estimulada no campo das artes. As atividades
foram divididas em dois webinars abertos a toda à
comunidade que buscaram a colaboração e troca
de experiências. O primeiro evento teve a presença
de palestrantes nacionais e internacionais, com
representantes da Universidade Estadual de Campinas,
da Universidade de Cambridge e da Universidade da
Flórida e tradução simultânea. As atividades realizadas
também promoveram a discussão sobre Propriedade
Intelectual no setor artístico, além de apresentar
aplicações dedicadas à proteção dos Direitos Autorais.

18/11/2021
Webinar Propriedade Intelectual no
Setor Artístico
Transmissão online pela Inova Unicamp.
Clique aqui
para assistir
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GLOBAL PARTNERS
Com o intuito de aproximar o ecossistema empreendedor
da Unicamp a outros atores de inovação ao redor do
mundo, a Agência de Inovação Inova Unicamp criou,
em 2019, o Global Partners.

O programa promove ações que facilitam o acesso tanto
de startups universitárias de outras regiões ao mercado
brasileiro, quanto da comunidade da Unicamp a outros
agentes inovadores.
Em 2021 as atividades seguiram em formato virtual
e foi realizado, no dia 16 de setembro, o webinar Best
Practices for Incubators, que contou com a participação
da Universidade Tecnológico de Monterrey, do México,
e da Universidade UNISA, da África do Sul, além da
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da
Unicamp (Incamp).
Saiba mais sobre o programa: 			
www.inova.unicamp.br/global-partners

NOSSOS GLOBAL PARTNERS

Clique aqui
para assistir
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UNICAMP FICA EM 1ª
LUGAR NO RANKING GERAL
DAS UNIVERSIDADES
EMPREENDEDORAS DO PAÍS
1º lugar

no ranking geral
de Universidades
Empreendedoras

1º lugar

Rafael Piccoli Rocha,
líder de Ensino
Superior da FEJESP em
2021; Renato Lopes,
diretor-associado da
Agência de Inovação
Inova Unicamp, e
Leonardo Gallissio
Rodrigues, diretor de
expansão da FEJESP
em 2021 (da esquerda
para direita)

na categoria inovação

1º lugar

na categoria
Capital Financeiro
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ficou em primeiro lugar
no ranking geral de Universidades Empreendedoras de 2021. O ranking é
organizado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior)
e elaborado pelo Movimento Empresa Júnior (MEJ). A Unicamp se manteve
no pódio nas três primeiras edições do prêmio, mas foi na 4ª edição que a
Universidade ganhou pela primeira vez o título de campeã. O ranking pontua as
Universidades participantes em seis eixos, sendo eles: Cultura Empreendedora,
Inovação, Extensão, Infraestrutura, Internacionalização e Capital Financeiro.

Em 2021, a Inova Unicamp
completou 15 anos de mapeamento
de empresas-filhas com marcos
importantes, como o cadastro de
mais de mil empresas-filhas ativas
no mercado.

EMPRESAS-FILHAS
DA UNICAMP
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FATURAMENTO DE
EMPRESAS-FILHAS DOBRA
E CHEGA A 16 BILHÕES DE REAIS
1.131

empresas-filhas
cadastradas

1.019

empresas-filhas
ativas

93

Profª. Ana Frattini, diretora-executiva da Inova, apresentou o novo
mapeamento de empresas-filhas no Encontro Anual Unicamp Ventures

novas empresas-filhas
cadastradas em 2021

R$16 bilhões
Em 2021, a Inova Unicamp completou 15 anos de mapeamento
de empresas-filhas com marcos importantes, como o
cadastro de mais de mil empresas-filhas ativas no mercado
e o crescimento de faturamento consolidado entre elas que
dobrou, indo de R$ 8 bilhões para R$ 16 bilhões, além do
crescimento de 17% dos empregos diretos gerados em relação
ao ano anterior.

em faturamento

O impulso no faturamento se deu por conta do crescimento de
empresas-filhas unicórnios da Unicamp, como o Grupo Movile
que detém empresas como Play Kids e iFood.

55

38.963

empregos diretos
gerados

spin-offs da Unicamp
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RELATÓRIO DE
EMPRESAS-FILHAS 2021
A Inova também publicou a segunda edição do
Relatório de Empresas-filhas da Unicamp que se
aprofunda nos dados levantados e analisados no
mapeamento de 2021, como:
• Localização
• Faculdades e Institutos que formaram os sócios
• Colaboração com a Unicamp
• E muito mais.
Também é possível ler casos de sucessos das empresasfilhas da Unicamp de diversas áreas de atuação.
Baixar Relatório de
Empresas-filhas 2021

PRÊMIO
EMPREENDEDOR
DA UNICAMP
A premiação que a Inova realiza exclusivamente
entre as empresas-filhas da Unicamp cadastradas
chegou a sua 5ª edição com novidades: além
das tradicionais categorias Inovação, Impacto
Socioambiental e Maior Crescimento, foi
adicionada a categoria Liderança Feminina.

Apesar do crescimento de mulheres empreendedoras
no ecossistema da Unicamp, que hoje representam
20% do total de sócios com vínculo com a Unicamp,
havia poucas submissões de casos de sucesso de
empreendedoras, consequentemente, em quatro
edições nunca houve uma mulher entre os finalistas do
Prêmio Empreendedor(a) do Ano.
Incluir a categoria Liderança Feminina foi uma ação
que obteve resultado positivo e possibilitou que, entre
os quatro finalistas de 2021, duas fossem mulheres e,
pela primeira vez, houve uma Empreendedora do Ano
eleita entre os candidatos que levou, além do título e
troféu, R$ 50 mil em serviços de marketing oferecidos
pela patrocinadora Agência Sabiá.
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Prof. Antonio Meirelles
(Tom Zé), reitor da
Unicamp, anunciou e
entregou o troféu de
Empreendedora do
Ano à Soraya El Khatib,
fundadora e CEO da
startup S Cosméticos
do Bem

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL:
S COSMÉTICOS DO BEM

O caso de sucesso vencedor que premiou Soraya El Khatib
como a Empreendedora do Ano 2021 da Unicamp foi
submetido na categoria de Impacto Socioambiental, com a
tecnologia limpa patenteada pela Unicamp e licenciada pela
S Cosméticos do Bem, que a desenvolveu e já colocou um
dermocosmético registrado pela ANVISA no mercado.
A startup, que foi incubada pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp),
atua desenvolvendo pesquisas e produtos na área
cosmética e farmacêutica há dez anos com o propósito de desenvolver dermofitocosméticos inovadores
com o máximo de aproveitamento da matéria-prima
vegetal por meio de extração supercrítica, isentos de
toxicidade e sem poluir o meio ambiente ou impactar
negativamente a saúde.
A startup já criou sete selos de qualidade que indicam
o cuidado com a cadeia produtiva e foi fundada por El
Khatib, que é formada em Ciências Farmacêuticas com
doutorado em Bioquímica pela Unicamp.

Soraya El Khatib, CEO da S Cosméticos do Bem

Clique e acesse ao site
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INOVAÇÃO: HAL9000

A empresa-filha da Unicamp vencedora na categoria Inovação foi
a Hal9000, uma empresa especializada em segurança industrial
com soluções tecnológicas de monitoramento de manutenção
preditiva para os setores de alimentos, automobilístico, têxtil,
químico, entre outros.
A empresa desenvolveu um sensor WiFi e um software com
Inteligência Artificial para a indústria 4.0 que calcula a previsibilidade
de falha em máquinas e gera informativos automáticos da
necessidade de manutenção e compra de materiais, evitando
paradas inesperadas de uma linha de produção.
A Hal9000 foi cofundada por Paulo da Silva Soares, mestre
e doutor em Eletrônica pela Unicamp e professor titular de
Engenharia Eletrônica e de Computação no Centro Universitário
Salesiano (UNISAL) de Americana.

Paulo da Silva Soares, CEO da Hal9000

Clique e acesse ao site

LIDERANÇA FEMININA: EPISTEMIC
O caso de sucesso vencedor na categoria
Liderança Feminina foi da empresa-filha Epistemic.
A startup desenvolve ferramentas para melhorar a
vida de pessoas com epilepsia. Entre os produtos
oferecidos está um aplicativo para coleta de dados
automática do paciente, uma plataforma Web
que compartilha informações com o médico e um
dispositivo vestível que alerta crises epilépticas
com 30 minutos de antecedência e envia
lembretes com o horário das medicações.

Cartier Women’s Initiative Awards, em 2018, foi finalista
do Samsung Creative Startups, em 2019, sendo uma das
empresas selecionadas para uma viagem à Coreia e, no
ano passado, a startup esteve entre as 21 classificadas
no Prêmio Mulheres Inovadoras, da FINEP.
Clique e acesse ao site

A empresa foi fundada por Paula Gomez, graduada e pósgraduada na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
(FEEC) e por sua mãe Hilda Cerdeira, ex-professora do Instituto
de Física (IFGW) da Unicamp. Com pesquisas de Hilda em sinais
de eletroencefalograma, Paula identificou padrões de crises
epiléticas e desenvolveu a tecnologia. A engenheira ganhou o
Paula Gomez, CEO da Epistec
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Michel Cusnir, CEO da Diletta

A Diletta atua com o desenvolvimento de software para
startups, seja para ajudar a acelerar os negócios, gerar
o Produto Mínimo Viável (MVP) ou ensinar a empresas
maduras como as startups operam.

MAIOR CRESCIMENTO:
DILETTA SOLUTIONS

A empresa-filha com sede no Parque Científico e Tecnológico da
Unicamp foi criada em 2018 e vem praticamente triplicando de
tamanho e faturamento nos últimos três anos com o sucesso das
startups nas quais mantém participação acionária.
O portfólio inclui clientes como o IFood, a OTAWA Health – líder em
software de acompanhamento de tratamento de câncer e vencedora
do IdeiaGov – e a Capital Empreendedor, startup de mercado de
crédito para empresas. Em 2020, a Diletta investiu na sua própria
startup de participação majoritária, a Diletta Pay. Atualmente a
empresa conta com 70 colaboradores, dos quais 17 são sócios. A
previsão de faturamento para 2021 é de 14 milhões de reais. Quem
realizou o pitch durante a premiação foi o CEO da Diletta Solutions,
Michel Cusnir, graduado em Ciência da Computação pela Unicamp.
Clique e acesse ao site
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UNICAMP VENTURES
A fim de fomentar a cultura empreendedora e
promover o relacionamento entre as empresasfilhas da Unicamp, a Inova manteve papel ativo
junto ao conselho Unicamp Ventures (UV), grupo
formado por ex-alunos empreendedores que
exercem suas atividades de forma voluntária.

Devido ao encerramento de mandato de parte dos conselheiros,
em 2021 o Conselho UV recebeu novos membros, confira a
nova formação completa que sempre tem a diretora-executiva
em vigor na Inova Unicamp liderando o conselho, conforme
determina o regulamento UV:

PRESIDENTE DO CONSELHO CONSULTIVO:
Profª. Ana Frattini (Inova Unicamp)

PRESIDENTE EXECUTIVO DO UV:
David Figueira (Lamas Corp) *

MEMBROS DO CONSELHO UV:
Eduardo Neger (Neger Telecom) *
José Augusto Moura (Agência BRSA) *
Leonardo Gross (DigitalHealth.Works) **
Mabel Alvarado (Alcance Innovation Consulting) *
Marcelo Braga (Search RH) **
Roseane Ramos (Agência Sabiá) *
Thierry Cintra Marcondes (Empatia do Silêncio) **
Prof ª. Ana Frattini, Leonardo Gross, José Augusto Moura, Eduardo Neger,
Mabel Alvarado, David Figueira, Roseane Ramos e Marcelo Braga
(da esqueda para direita)

Mandato: 2020-2022 * | Mandato: 2021-2023 **
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ENCONTRO ANUALEBINARS
Junto ao Unicamp Ventures, a Inova realizou cinco
eventos focados nas experiências das empresas-filhas
da Unicamp, sendo quatro no formato de webinar, cujos
temas foram:
• Eficiência em Gestão
• Inteligência e Privacidade de Dados
• Captação de Investimento: Corporate Venture
• Marketing e Vendas
O diferencial deste ano foi que o 16º Encontro Anual
Unicamp Ventures, quando ocorreram os pitches do
Prêmio Empreendedor na programação, aconteceu em
formato de estúdio, com a maioria dos palestrantes
presentes no ambiente de gravação, com algumas
participações virtuais e todo o público virtual. Ao todo,
os eventos do UV receberam 1.359 inscrições.
Clique e acesse ao site

PODCAST UNICAMP
VENTURES
Outra parceria que se manteve no escopo das empresas-filhas
foi o Podcast que entrevista diversos empreendedores do
ecossistema da Unicamp. O programa é uma realização da Inova
Unicamp com a Rádio e TV da Unicamp, que juntas publicaram
cinco novos episódios em 2021, disponíveis nos principais
agregadores como Spotify, Deezer e Apple.
Confira os temas e os episódios das últimas duas temporadas e
siga o programa no seu agregador de podcast favorito:
Clique e acesse ao site
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O incentivo à pesquisa promovido
pelo Parque Científico e Tecnológico,
sob gestão da Inova Unicamp,
também atinge a geração de novos
convênios de pesquisa assinados
entre a Unicamp e as empresas
hospedadas no Parque.

PARQUE CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO DA
UNICAMP
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PARQUE DA UNICAMP:
IMPACTO EM INOVAÇÃO
E NA SOCIEDADE
729
O incentivo à pesquisa promovido pelo Parque Científico e
Tecnológico, sob gestão da Inova Unicamp, também atinge a
geração de novos convênios de pesquisa assinados entre a
Unicamp e as empresas hospedadas no Parque.

Ao todo, foram 11 novos projetos de P&D assinados em 2021
junto às empresas do Parque e a Unicamp com valor total de R$
8.811.597,80, enquanto em 2020 foram assinados 5 convênios.
O Parque também apresentou impacto positivo para a Região
Metropolitana de Campinas na geração direta de empregos, que
teve um aumento de 37% em relação ao ano anterior e chegou
a 729 posições de trabalho em 2021.
A maioria dessas posições (74%) se destina a cargo de Pesquisa
e Desenvolvimento dentro das empresas (P&D), entre elas estão
aos 41 empreendimentos como startups, laboratórios de pesquisa
de empresas, e empresas incubadas na Incubadora de Empresas
de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp).
Além dos resultados na área de P&D, o Parque demonstrou o
fortalecimento das empresas incubadas e das startups hospedadas
com aumento de 74% do faturamento delas comparado à 2020.
untas, as 32 empresas faturaram R$54,5 milhões em 2021.

R$ 56.480.778,70

fomento e investimento
captado pelas empresas

R$ 54.511.774,34

Indicadores do Parque em 2021

O complexo dedicado ao fomento da inovação e empreendedorismo apresentou mais que dobro de novos projetos de P&D
assinados em relação ao ano anterior.

posições de trabalho
sendo 74% de P&D

faturamento total de
startups e empresas
incubadas

05

projetos pré-incubados

16

empresas incubadas

01

graduada em 2021

55

empresas graduadas
pela Incamp (acumulado)

41

empresas instaladas
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COMUNIDADE DO PARQUE

MC1: TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL PARA O VAREJO
A MC1 é exemplo de como os convênios de pesquisa
firmados entre as empresas do Parque e a Unicamp
chegam a soluções de problemas no dia a dia e
aumentam a competitividade de empresas que
investem em ciência e inovação. A provedora global de
soluções móveis baseadas em nuvem para equipes de
vendas e trade marketing mantém um espaço dentro
do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp que
facilita a interação com pesquisadores para executar
projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com a
Unicamp.
A parceria já identificou gargalos, investigou
ferramentas, propôs alteração de estruturas e resultou,
inclusive, na invenção de um método de predição em
sistemas computacionais. A tecnologia foi projetada
com base em Técnicas de Aprendizado de Máquina para
mitigar problemas de demanda e provisionamento de
recursos de internet, os quais interferem diretamente
no tempo de resposta e nos custos da empresa que
trabalha com aplicações para dispositivos móveis.

“Os resultados dessa parceria são
incorporados continuamente. Já mudamos
processos, principalmente na forma como
fazemos a previsão de demanda e no cálculo
do custo total de servir. A arquitetura de
nossas soluções foi influenciada diretamente
por essas investigações que geraram o pedido
de patente em conjunto. A qualidade de
formação das pessoas na Unicamp também
nos ajuda a fazer contratações de profissionais
com o conhecimento e a experiência que
buscamos”, relata Kayo Scrocaro Hisatomi,
diretor de arquitetura da MC1.

A MC1 atende mais de 110 mil usuários em 31 países
com aplicativos em tempo real (on e off-line) e tem
como clientes as gigantes PepsiCo, Bimbo, Heineken
e Kimberly Clark. A empresa já foi reconhecida quatro
vezes como líder da indústria pela consultora Gartner.
Ganhou o prêmio do Promotion Optimization Institute
(POI) em três categorias (Retail Activity Optimization
(RAO), Retail Merchandising e Virtual Calls/Telesales) e
foi posicionada pela revista de tecnologia CIOReview
entre as 20 maiores empresas que transformaram
negócios em 2021.
Aplicativo off-line da MC1 usa Inteligência Artificial e diz em 3
minutos a melhor posição dos produtos na prateleira.
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RELATÓRIO ANUAL DO PARQUE
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA
UNICAMP
Esses são alguns dos diversos dados e análises
disponíveis para download gratuito no Relatório Anual
do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp 2021,
que pela primeira vez passa a ter uma publicação
dedicada aos resultados do Parque e sua Incubadora
com espaço para apresentar mais casos de sucesso das
empresas instaladas.
Acesse ao conteúdo completo com mais indicadores na
biblioteca da Inova Unicamp.

Baixar Relatório do Parque

