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Startups: Startups brasileiras terão exame de patente em menos tempo a partir de 30 de Julho de 
2020

Com grande impacto nas pesquisas em geral por conta da pandemia do novo Coronavírus, 
diversos pedidos para exames de patentes realizados com antecipação foram registrados desde 
Abril.

Por isso, o governo do Brasil anunciou um novo trâmite para análise dos pedidos realizados por 
Startups do país, no qual pode ser solicitado ao INPI que os pedidos de patente sejam realizados 
com prioridade. Essa nova modalidade foi aprovada pela Portaria INPI PR nº 247, de 22 de Junho 
de 2020, a fim de auxiliar as empresas com base tecnológica a se consolidarem no mercado, uma 
vez que as patentes comprovam a originalidade dos projetos e conferem segurança jurídica ao 
proprietário da patente.

Para participar do programa, as empresas deverão ser enquadradas como startups, de acordo 
com a Lei Complementar nº 167, de 24 de Abril de 2019, e obrigatoriamente deverão apresentar 
uma cópia de certidão emitida pela Redesim, dentro do prazo de validade, e indicar a 
denominação da empresa pelo Inova Simples.

Fontes: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/startups-terao-
exame-de-patente-mais-rapido-a-partir-de-30-de-julho



Desenvolvimento de Empresas: Governo Europeu cria apoio extraordinário a empresas com 
quebra de faturamento igual ou superior a 75%.

O Governo criou um apoio excepcional para empresas europeias com quebra de faturamento 
superior ou igual a 75%. Esse novo mecanismo, aprovado pelo Conselho de Ministros e vigente 
até Dezembro de 2020, terá como objetivo apoiar as principais organizações que ainda não não
conseguiram retornar ao cenário econômico normal, permitindo redução de horários aos 
trabalhadores.

Este apoio é paralelo ao apoio extraordinário de retomada progressiva, que sucede ao regime de 
lay-off simplificado e que já não permite suspender os contratos de trabalho, mas permite reduzir 
os horários dos trabalhadores. Nesse caso, a redução de horário dos trabalhadores irá variar em 
dois períodos: entre Agosto e Setembro e entre Outubro e Dezembro. O novo projeto prevê que 
os trabalhadores abrangidos recebam 100% das horas trabalhadas, mas a remuneração das horas 
não trabalhadas irá variar de acordo com a redução imposta pela organização.

Segundo Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho e Segurança Social, entre Agosto e Setembro 
o trabalhador receberá pelo menos 77% de retribuição; já entre Outubro e Dezembro, pelo 
menos 88%, sendo as horas trabalhadas administradas e asseguradas 100% pelo empregador.

Também de acordo com a Ministra, este acordo estará disponível a partir de Setembro de 2020, 
retroativo ao mês de Agosto do mesmo ano.

Fontes: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/governo-cria-apoio-extraordinario-para-



Importação: Equipamentos de energia solar terão impostos zerados até 2021.

Atendendo a uma demanda corriqueiramente solicitada pelas empresas diretamente ao Governo 
Federal, a medida que prevê que os impostos das importações de equipamentos de energia solar 
serão zeradas até o final de 2021 entrará em vigor no dia 1 de Agosto de 2020.

Segundo Rodrigo Sauaia, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), a expectativa é que haja uma redução nos valores totais pagos pelos 
consumidores. “Para as empresas que vão utilizar esses equipamentos e também para os 
consumidores que vão comprar sistemas com esses equipamentos existe uma expectativa de 
redução do preço final desses equipamentos e desses sistemas”.

Entre os produtos que se enquadram na medida estão as bombas para líquidos, para uso em 
sistema de energia solar fotovoltaico e que funcionam com painéis solares em captação de luz 
para geração de energia elétrica e os rastreadores solares, que são aproveitados em grandes 
usinas para acompanhamento da posição solar ao longo do dia e aumentando, por conseguinte, a 
produtividade da unidade.

Fonte: https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/governo-
zera-imposto-de-importacao-de-equipamentos-de-energia-solar


