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Prefácio

Uma indagação insistente dos observadores contemporâneos, ligados 
à temática da educação, tem sido como as universidades – especialmente 
as públicas – provocam impactos positivos na sociedade para além 
da formação de recursos humanos que se tornarão profissionais de 
qualidade.

Este questionamento é global e universidades de alta performance em 
todo o mundo preparam seus relatórios de desempenho dando grande 
visibilidade ao impacto direto, abordando seus casos de sucesso no 
desenvolvimento de produtos transferidos para empresas e de apoio à 
formação de empresas presentes na vida e nos negócios das pessoas.

Este livro vem ao encontro desta tendência. Lançada no contexto 
dos 50 anos da Unicamp, a obra é uma imersão em como se pensou 
e construiu o ecossistema de inovação e empreendedorismo no seu 
entorno, relatando a história para além da Universidade, trazendo seus 
principais atores e parceiros para apresentar suas impressões. Aliás, 
seu ponto forte é justamente a pluralidade e abrangência ao relatar 
as histórias daqueles que contribuíram e contribuem ativamente na 
construção desse ecossistema: docentes, ex-alunos empreendedores, 
formadores de políticas públicas e gestores.

Sendo uma iniciativa da Agência de Inovação Inova Unicamp,  
o livro não poderia deixar de tratar de temas contemporâneos, 
relacionados às iniciativas do Núcleo de Inovação Tecnológica, para 
promover a cultura da propriedade intelectual, as parcerias com 
empresas e as histórias de nossas empresas-filhas. Mas ouso dizer que a 
proposta transcende. Os primeiros capítulos são um bônus que reúne de 
maneira condensada e elegante a história da articulação dos principais 
centros de pesquisa da região, nossos parceiros no fomento de uma 
sociedade mais criativa e inovadora.
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Os capítulos centrais dão clareza a como se constituiu o pensamento 
inovador e empreendedor na Unicamp. A partir do relato de iniciativas 
como a Codetec, ou a criação pioneira de um escritório de transferência 
de tecnologias já nos anos 1990, percebe-se claramente que o caráter 
empreendedor torna a Unicamp única entre as universidades públicas 
brasileiras. Nossa Universidade é empreendedora.

Ao final, o livro oferece um relato dos resultados da Inova em seus 13 
anos de atuação e boas histórias de ex-alunos que criaram empresas de 
relevância internacional. Fico feliz em recomendar a leitura deste livro 
para todos os interessados nos temas de empreendedorismo e inovação.  
E mais feliz ainda em observar que estamos fazendo nossa parte!

Prof. Dr. José Tadeu Jorge 
Reitor da Unicamp



APresentAção

A história  
que ainda não 
foi contada

Era dezembro de 2013, reunião do Conselho Superior da Inova, 
quando veio a ideia. Sentados à mesa de reunião estávamos eu, o 
reitor professor José Tadeu Jorge, os demais professores membros 
do Conselho, a diretoria da Agência de Inovação Inova Unicamp e 
Cesar Gon, empreendedor membro do Conselho e CEO da CI&T, que 
é uma das grandes empresas-filhas da Unicamp. Naquele momento, 
eu estava a apresentar os indicadores de desempenho da Agência de 
Inovação – mostrando a eles pontos relevantes como: número de patentes 
depositadas no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e 
no exterior, número de licenciamentos e projetos de P&D assinados 
e nossos ganhos econômicos, provenientes da comercialização de 
tecnologias – quando, ao comentarmos a evolução desse trabalho dentro 
da Universidade, Gon afirmou: “a história da Unicamp é uma história de 
empreendedorismo que ainda não foi contada”.

Grande ideia. Prontamente o reitor professor José Tadeu Jorge sugeriu 
que esse era um excelente projeto e que poderia ser lançado no ano de 
2016, durante as comemorações dos 50 anos da Universidade. Pois bem, 
passados quase três anos, aqui está a história.
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Muita apuração do começo ao fim por parte do jornalista Paulo 
Cesar Nascimento, escolhido a dedo para essa empreitada devido à sua 
larga experiência dentro da Universidade com publicações para Instituto 
de Química, IMECC (Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica), Engenharia Química, Hemocentro, Cepetro (Centro de 
Estudos de Petróleo) e Instituto de Geociências.

A seleção de entrevistados foi tarefa árdua, uma vez que a 
maturidade de nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo 
é resultado do esforço de muitos atores. Sabemos que é possível 
termos deixado de lado histórias interessantes, mas garanto que nos 
empenhamos para escolher entrevistados que pudessem nos contar 
a história de uma perspectiva estratégica, também levando em conta 
as estruturas que precederam a Inova Unicamp e que apoiaram a 
Universidade em sua trajetória de inovação e empreendedorismo.

Nesta oportunidade, faço questão de, em nome da Agência de 
Inovação, agradecer de maneira especial a todos os profissionais que 
atuam ou atuaram na Inova Unicamp e nas estruturas que existiam 
antes da formação da Agência. Faço isso por meio dos docentes Prof. 
Jorge Humberto Nicola (em memória), Prof. Douglas Zampieri, Prof. 
Alberto Duque Portugal, Prof. Roberto Lotufo, Prof. Marcelo Menossi, 
e dos diretores Rosana Ceron Di Giorgio, Patricia Magalhães de Toledo, 
Patrícia Leal Gestic, Iara Ferreira, Eduardo Gurgel do Amaral, e da 
gerente de comunicação da Inova, Vanessa Sensato Russano. Em nome 
de Ciro de La Cerda e Luzia Pavani, reconheço a dedicação e o esforço 
de todos os colaboradores que pela Reitoria, pela CPPI, pelo ETT, 
pelo Edistec ou pela Agência de Inovação Inova Unicamp passaram, 
deixando sua marca nessa história.

Depois de quase três anos trabalhando fortemente na condução 
desse projeto, estamos a lançar o livro em uma ocasião especial: o  
Encontro Unicamp Ventures. O evento reúne nossas empresas-filhas 
que se mantêm próximas à Universidade, na certeza de que só mesmo 
estando ligadas à geração de conhecimento e à formação de mão  
de obra qualificada para se manterem empresas criativas e, 
principalmente, inovadoras.

Esse movimento empreendedor é um dos nossos motivos de 
orgulho, pois a cada ano ganha mais robustez e promove avanços que 
transbordam os limites da Cidade Universitária. Lembro-me, como 
se fosse hoje, em meados de 2014, do dia em que o reitor professor 
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José Tadeu Jorge me questionou as riquezas e quantos empregos 
eram gerados por nossas empresas-filhas. De imediato eu não tinha 
a resposta e por isso corri para que fizéssemos o levantamento ainda 
naquele ano. Números impressionantes surgiram a partir de então. À 
época, eram 237 empresas-filhas ativas no mercado, responsáveis por 
empregar 16,6 mil funcionários e com faturamento estimado em mais 
de R$ 2 bilhões. Em 2015, o mapeamento avançou e mais surpresas 
positivas apareceram: passamos para 286 empresas-filhas ativas no 
mercado, que geravam 19,2 mil empregos e cujo faturamento somado 
ultrapassava a marca de R$ 3 bilhões. Muito disso se explica por 
um outro motivo apontado no levantamento: 37,8% tinham atuação 
internacional. Exemplo disso são as empresas-filhas que faturam 
mais de R$ 300 milhões por ano e estão nas cadeias globais de valor, 
presentes em mais de 15 países. 

Em 2016, chegamos ainda mais longe com o levantamento, 
promovendo uma força-tarefa para mapear ainda mais empreendimentos 
de nossos alunos e ex-alunos. O resultado você confere nas páginas a 
seguir, mas já adianto (e garanto): é surpreendente.

E não são só esses números que nos alegram. Também este ano, ao 
comemorar os 50 anos da Universidade, a Agência de Inovação Inova 
Unicamp conseguiu mais um grande feito: alcançou a marca de 1000 
patentes ativas, confirmando a Universidade como um celeiro de boas 
ideias e também demonstrando que o investimento do Governo do 
Estado de São Paulo nas universidades paulistas está no caminho certo.

No entanto, é fundamental pensarmos constantemente em evolução 
e melhorias, por isso me proponho a elencar aqui os desafios que 
ainda temos pela frente. Precisamos modernizar o nosso sistema de 
proteção à Propriedade Intelectual, seguindo os padrões internacionais; 
ter um forte sistema de segurança jurídica; diminuir a burocracia das 
obrigações tributárias; e permitir às universidades investirem nas 
incubadas, spin-offs e startups oriundas de empreendedores vinculados, 
deixando clara a possibilidade de as universidades participarem 
ativamente da parceria e na viabilização de produtos, processos e 
serviços baseados em conhecimento. Certamente assim conseguiremos 
dar um novo passo adiante, em prol da inovação. 

Agradeço a todas as empresas-filhas que apostaram neste livro e nos 
auxiliaram a concretizá-lo. Meus cumprimentos ao Cesar Gon, da CI&T; 
ao Iron Daher, da Griaule; ao Fabrício Bloisi, da Movile; ao Carlos André 
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Guimarães, da MATERA Systems; ao Humberto Salvador Afonso, da 
Alibra; ao Rogério Gabriel, do Grupo Prepara; ao Kleber Stroeh, da Icaro 
Tech; e ao Bruno Rondani, do Movimento 100 Open Startups.

Por fim destaco a liderança e o pioneirismo dos reitores da Unicamp, 
que com brilhantismo conceberam uma universidade inovadora e à 
frente de seu tempo, a começar por nosso primeiro reitor, o professor 
Zeferino Vaz, passando pelos reitores Prof. Plínio Alves de Moraes, Prof. 
José Aristodemo Pinotti, Prof. Paulo Renato Costa Souza, Prof. Carlos 
Alberto Vogt, Prof. José Martins Filho, Prof. Hermano Medeiros Ferreira 
de Tavares, Prof. Carlos Henrique de Brito Cruz, Prof. Fernando Ferreira 
Costa e Prof. José Tadeu Jorge. Sem o apoio da administração central 
da Universidade para as atividades voltadas ao empreendedorismo e 
inovação não seria possível escrever esta história. 

Que tenhamos sempre em mente que a colaboração é a chave para 
alavancarmos esse ecossistema inovador e empreendedor que se forma 
ao redor da Unicamp.

Boa leitura!

Prof. Dr. Milton Mori 
Diretor executivo da Agência de Inovação Inova Unicamp
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Diversos fatores, de ordem social, política, geográfica e econômica, 
colaboraram para consolidar a vocação de Campinas (e por extensão da 
região da qual é o epicentro) para a ciência, a tecnologia e a inovação, 
e contribuíram para que esse espaço se tornasse singular no território 
nacional. No decorrer de sua história foi sendo construída uma estrutura 
econômico-produtiva responsável por criar condições favoráveis para a 
formação de um pujante polo gerador de pesquisa, produtos e serviços de 
alta tecnologia, bem como, por influência deste, para a organização de um 
dinâmico ecossistema de empreendedorismo de base tecnológica. Como 
resultado desse processo, Campinas, a “cidade do conhecimento” é, entre as 
cidades brasileiras, a que apresenta hoje a melhor estrutura de organismos 
capazes de oferecer suporte ao avanço de atividades inovativas.

A semente dessa vocação começou a germinar no solo vermelho 
escuro (a “terra roxa”) de uma região no Oeste da então Capitania de 
São Paulo, na segunda metade do século 18. A descoberta de jazidas 
auríferas em Goiás e Mato Grosso abrira uma nova trilha pelo interior 
paulista, por volta de 1720, entre as vilas de Jundiaí e Mogi Mirim, 
logo denominada Caminho de Goiases. A rota cruzava um conjunto 
de campinas e não tardou para que o local, ideal para a montagem de 
acampamentos, se transformasse em pouso de tropeiros a caminho do 
sertão desbravado pelos bandeirantes paulistas.

O trânsito constante de viajantes fez com que no lugar florescesse 
um entreposto comercial para atender às comitivas e acabou por 
estimular a concentração populacional. O ajuntamento contava com 
aproximadamente 300 moradores e 50 casas quando, em 14 de julho 
de 1774, uma celebração religiosa marcou a data oficial de fundação de 
Campinas, então denominada Freguesia de Nossa Senhora da Conceição 
das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí. 

O processo de adensamento populacional e desenvolvimento da 
localidade fomentado por Luiz Antônio de Souza Botelho e Mourão, o 
Morgado de Mateus, governador à época, atraiu fazendeiros oriundos 
de diversas cidades paulistas, como Itu, Porto Feliz e Taubaté. Francisco 
Barreto Leme, por exemplo, era um próspero fazendeiro procedente do 
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Vale do Paraíba, a quem Morgado de Mateus encarregou de fundar o 
povoado e promover o arruamento, entre outras intervenções.

Esses fazendeiros procuravam terras para cultivar lavouras de  
cana-de-açúcar e instalar engenhos de açúcar. Sobre a organização 
dessas atividades na Campinas de Mato Grosso, o historiador do Centro 
de Memória da Unicamp (CMU), Fernando Antônio Abrahão, escreveu 
em Campinas de muitos caminhos (Museu da Pessoa, 2008):

“A produção açucareira começou na década de 1790 e a forte 
demanda pelo produto fez aumentar consideravelmente sua 
população. Em 1797, data de elevação da freguesia a vila, com 
o nome de São Carlos, a localidade contava com cerca de 2.100 
habitantes. Desse total, a terça parte era composta de escravos.”

De acordo com a obra, o açúcar tornou-se o combustível da 
economia local. Famílias inteiras migravam do Vale do Paraíba a fim 
de explorar a lavoura canavieira na região. À medida que a produção 
açucareira aumentava, a vila ganhava destaque na província. A 
atividade continuou progredindo na próspera Vila de São Carlos até 
1836, registrando nesse ano seus níveis mais elevados de produção, por 
meio de 93 engenhos de açúcar e 93 destilarias de cachaça1.

Em 5 de fevereiro de 1842, a vila é elevada à categoria de cidade 
e passa a ter o nome atual: Campinas. Nessa década, o país assiste à 
irrefreável expansão da lavoura cafeeira São Paulo adentro, a partir de 
Campinas e estendendo-se até Ribeirão Preto, depois do esgotamento 
das terras no vale do Rio Paraíba por causa de intensa erosão2.

A decisão de substituir os canaviais pelos cafezais deu-se após 
ensaios que permitiram aos fazendeiros de Campinas atestar a maior 
lucratividade da nova cultura em relação à cana. Sai de cena o engenho 
e entra a fazenda de café, inaugurando um novo ciclo de franco 
desenvolvimento econômico, riqueza e prosperidade para a região, 
agora centrado na monocultura cafeeira.

Em 1854 existiam no município mais de uma centena de fazendas 
com produção anual de cerca de 300 mil arrobas (4.500 toneladas) 
de café3. No início dos anos 1860, Campinas já era o principal 

1 Áurea Pereira da Silva, Engenhos e fazendas de café em Campinas (séc. XVIII-séc. 
XX), 2006.

2 ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café (disponível em www.abic.com.br).
3 Campinas de muitos caminhos – Memórias do Comércio de Campinas (Museu da 

Pessoa, 2008).
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produtor de café da província de São Paulo – que, por sua vez, tinha 
a predominância do cultivo no país –, e na década seguinte, com 33 
mil habitantes, considerada como o mais rico município paulista4. A 
implantação do sistema ferroviário, a partir da década de 1870, atendeu 
à necessidade de garantir o escoamento da crescente produção.

Conforme salienta Alcides Carvalho, no documento Histórico do 
Desenvolvimento do Café no Brasil (IAC, 2007), Campinas foi a porta de 
entrada do café no Oeste paulista e a primeira cidade a cultivá-lo de 
maneira racional, pelo estabelecimento de cafezais industriais. De 
acordo com ele, em 1899, no período áureo da cafeicultura nacional, 
Campinas contava com 26 milhões de cafeeiros, em um total de 278 
propriedades, dando emprego a cerca de 25.000 trabalhadores. No final 
do século 19, o café representava 65% do valor das exportações do país, 
chegando a 70% na década de 1920. O Brasil tornara-se o maior produtor 
mundial.

Pesquisa e inovação salvam a cafeicultura
O braço negro constituía a base principal do trabalho nas 

fazendas de café. Quando a Lei Eusébio de Queirós, em 1850, aboliu o 
tráfico negreiro, evidenciou-se a crise da falta de mão de obra para a 
cafeicultura, que se agravaria com a posterior abolição da escravatura. 
Embora a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre dos 
imigrantes europeus tivesse permitido a continuidade da atividade, dois 
outros problemas ameaçavam a expansão da cafeicultura na segunda 
metade do século 19, especialmente em São Paulo.

Esses problemas eram: o uso inadequado do solo, devido à ausência 
de qualidade dos procedimentos utilizados e à predominância de 
métodos arcaicos empregados no trato da terra; e o fato de não haver 
uma clara definição de como se enfrentar as moléstias que atacavam as 
plantações5. Portanto, a expansão da cafeicultura em solo paulista trazia 
consigo a necessidade de haver uma estrutura formada por cientistas e 
institutos voltados para a pesquisa da rubiácea, com vistas a prover os 
recursos para o aprimoramento em seu cultivo.

4 Idem.
5	 Jefferson	de	Lara	Sanches	Júnior,	O desenvolvimento da política científica e 

tecnológica na Primeira República (1889-1930): uma análise a partir dos institutos de 
pesquisa paulistas e federais, 2012.
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A criação, em 1886, da Comissão Geográfica e Geológica foi a 
primeira medida tomada pelo governo imperial nessa direção. A 
instituição tinha por finalidade realizar um levantamento acerca 
dos recursos naturais existentes e das possibilidades de expansão 
da agricultura em São Paulo. Tornava-se necessário ainda implantar 
na lavoura métodos que possibilitassem uma expansão da produção 
atrelada ao uso racional do solo.

A fim de atender a essa questão, D. Pedro II criou, em 1887, a 
Imperial Estação Agronômica de Campinas (denominação inicial do 
Instituto Agronômico de Campinas, o IAC).

Contudo, por que a escolha de Campinas, distante do Rio de Janeiro, 
a capital do país? O que prevaleceu na escolha dessa cidade – além de 
ser a capital agrícola da província – foi o fato de estar localizada em uma 
região produtora de café dinâmica, em franca expansão e com grandes 
possibilidades de crescimento, aponta o estudo O desenvolvimento da 
política científica e tecnológica na Primeira República (1889-1930): uma 
análise a partir dos institutos de pesquisa paulistas e federais. Outros motivos 
existiam, ainda de acordo com o trabalho:

“O Museu Nacional e o Imperial Instituto Fluminense de 
Agricultura, instituições encarregadas de promover o estudo das 
pragas que atacavam a lavoura nesse período, viam-se limitadas 
pelo fato de estarem localizadas na Corte, enquanto havia a 
necessidade do contato direto com as plantações infectadas. A 
formação de comissões científicas itinerantes com o intuito de 
atender a localidades distantes, em especial a zona cafeeira de 
São Paulo, não conseguiu fornecer a assistência esperada. Esse 
fato revelou a insuficiência de instituições capacitadas para 
enfrentar o problema das pragas de maneira adequada e entender 
o funcionamento das lavouras em climas tropicais.”

Assim, a criação da instituição em Campinas, já no final do Império, 
visava à resolução das questões que ameaçavam a agricultura nacional 
por meio da investigação científica. A Imperial Estação Agronômica 
de Campinas tornou-se, desse modo, o germe de um auspicioso 
ecossistema dedicado à ciência e à tecnologia que, assim como a cana, o 
café e outras prósperas culturas, haveria de vicejar em solo campineiro 
nas décadas seguintes e se expandiria de maneira notável, espalhando 
os frutos do conhecimento novo para além de suas fronteiras.
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A Imperial Estação Agronômica de Campinas inaugurou seus 
trabalhos em 1º de novembro de 1888 com a implantação do laboratório 
de análises. Para a sua direção foi contratado o químico austríaco 
Franz Josef Wilhelm Daffert, que procurou orientar a instituição 
fundamentalmente para a pesquisa, inspirado nas estações agronômicas 
europeias, em especial as alemãs. Propôs uma ênfase no conhecimento 
das características físico-químicas dos principais elementos da 
produção, ou seja, dos nutrientes do solo e das demandas dos vegetais, 
pois tais conhecimentos possibilitariam a manutenção e fertilização 
constante das terras. Assim, foram realizadas pesquisas básicas sobre a 
química dos solos, sobre as normas de adubação e sobre os problemas 
que mais acometiam as culturas6.

As primeiras análises realizadas com amostras do solo da região de 
Campinas apontaram uma fertilidade moderada e a ausência de húmus. 
Constatou-se que os bons resultados obtidos com a cafeicultura deviam-se 
ao fato de o solo ser poroso, fundo e ter sido fertilizado com a queima das 
árvores, além da presença de condições climáticas favoráveis ao cultivo7.

Para que houvesse a correção adequada do solo e das plantas, 
fazia-se necessária a utilização de fertilizantes. Contudo, a ausência de 
uma estrutura produtiva de fertilizantes no Brasil e a sua consequente 
importação aumentavam significativamente os custos de operação. 
Frente a essa dificuldade, foi necessário inovar: Daffert propõe a 
implantação de um “sistema misto”, no qual o próprio sistema produtivo 
forneceria os fertilizantes, como estrume, palha ou cascas do grão de 
café8. Buscou-se, assim, criar um modelo adequado à realidade nacional, 
especialmente à da cafeicultura paulista. Em outras palavras, buscou-se 
a inovação, com vistas à obtenção de soluções para os problemas locais, 
por meio de novas metodologias e técnicas.

Outras pesquisas realizadas pelo IAC na área de café, com foco no 
desenvolvimento de cultivares, adequação de adubação, espaçamentos, 
densidade populacional, sistemas de podas e irrigação, entre outros, 
foram fundamentais para o estabelecimento da base tecnológica para 
a modernização da cafeicultura brasileira. De forma direta ou indireta, 

6 Marcos Roza de Souza; Maria Rachel Fróes da Fonseca, Imperial Estação 
Agronômica de Campinas,	Dicionário	Histórico-Biográfico	das	Ciências	da	Saúde	
no Brasil (1832-1930), Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz (disponível em  
www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/estagrcamp.htm).

7	 Jefferson	de	Lara	Sanches	Júnior.
8 Idem.
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essas pesquisas contribuíram significativamente para a cafeicultura 
brasileira ser o que é hoje, altamente produtiva e considerada uma das 
melhores do mundo.

Quando o Brasil precisou lançar mão de outra cultura para 
compensar a queda no valor das exportações de café após o crack da 
Bolsa de Nova York, em 1929, o algodão teve enorme importância para 
a recuperação da economia brasileira graças, novamente, ao Instituto 
Agronômico de Campinas, que desde 1912 desenvolvia pesquisas sobre 
práticas de cultivo do produto, melhora da fibra e controle fitossanitário 
das sementes9.

Em função das pesquisas no IAC, grandes extensões antes 
ocupadas por cafezais passaram a receber algodoeiros em São Paulo. 
A participação do Estado em termos de plantio nacional do produto 
pulou de 3% em 1930 para mais de 30% em 1934. De modo associado, as 
exportações de café pelo Porto de Santos foram sendo substituídas pelas 
de algodão. Entre 1934 o Porto foi responsável por 50% das exportações 
brasileiras do produto, contra 1% apenas, um ano antes10.

As pesquisas em algodão levaram igualmente à melhoria nas 
técnicas agrícolas relacionadas a outras culturas, como as de arroz, feijão 
e milho. Foram introduzidos métodos modernos e, em larga escala, 
as máquinas agrícolas. Várias fábricas foram criadas em Campinas e 
região para atender a essa demanda. O algodão também alimentaria as 
tecelagens da cidade e região.

Capital nacional da ciência por cinco dias
O papel estratégico desempenhado por Campinas no cenário das 

ciências agrárias já no início do século passado começou a atrair para o 
seu entorno outras atividades no segmento. Em 1909, o Departamento da 
Produção Animal (DPA), criado pela Secretaria Estadual de Agricultura 
com o objetivo principal de fomento à produção animal no Estado de 
São Paulo, inaugurou no vizinho município de Nova Odessa (fundado 
apenas quatro anos antes) o Posto de Seleção de Gado Nacional.

O órgão contava com especialistas brasileiros e estrangeiros em 
agronomia e veterinária. Seu objetivo era selecionar e aprimorar os 
rebanhos bovinos das raças caracu e mocho nacional, e das raças 

9 Marcos Roza de Souza; Maria Rachel Fróes da Fonseca.
10 José Pedro Soares Martins, Campinas Século XX – 100 anos de história (2000).
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holandesas de variedade vermelha e branca. Além disso, eram 
desenvolvidos estudos para o preparo e a conservação de forragens para 
os períodos de seca11.

Em 1970, o DPA originou o Instituto de Zootecnia (IZ), referência por 
suas pesquisas científicas nas áreas de produção animal e pastagens (em 
2000, por exemplo, o IZ registrou em seus laboratórios o nascimento do 
primeiro bezerro de proveta do Estado). Seis anos depois, a instituição 
transferiu a sua sede da capital paulista para Nova Odessa, onde 
permanece até hoje12.

Ainda na primeira metade dos anos 1900, dois outros acontecimentos 
concorreram para corroborar a inequívoca relevância de Campinas e da 
região no panorama científico do país já naquele período.

Em ordem cronológica, o primeiro, em 1937, foi a aquisição da 
Fazenda Mato Dentro, em Campinas, pelo Instituto Biológico de Defesa 
Agrícola e Animal, para implantar em suas dependências um centro de 
pesquisas de sanidade animal e vegetal, através de criações de suínos, 
equinos e bovinos e campos experimentais de diversas culturas.

O Instituto Biológico (IB) originou-se a partir do trabalho da 
Comissão para o Estudo e Debelação da Praga Cafeeira, criada em 
1924, no combate à “broca do café” (inseto que atacava a coroa do 
grão verde). A comissão combinou pesquisa científica, incluindo a 
identificação entomológica do agente causador da praga, definição de 
medidas de combate ao agente, divulgação destas medidas e fiscalização 
e vigilância, observando se as fazendas estavam implementando as 
medidas definidas13.

Hoje denominada Centro Experimental Central do Instituto 
Biológico (CEIB), a outrora Estação Experimental de Campinas abriga 
laboratórios especializados em pesquisa e desenvolvimento no controle 
de ácaros, insetos, doenças, nematoides e plantas daninhas, além de 
campos experimentais.

O segundo acontecimento foi, em 1949, a realização, em Campinas, 
da 1ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

11 Paulo Sérgio Barreto, Nova Odessa, um século de cultura, história e cidadania (2004).
12 Registre-se também, no segmento do agronegócio, a criação em Campinas, em 

1967,	da	Coordenadoria	de	Assistência	Técnica	Integral	(CATI),	com	a	finalidade	de	
prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao pequeno e médio produtor.

13 Roney Cytrynowicz; Márcia M. Rebouças; Silvana D’Agostini, Álbum Histórico 
do Instituto Biológico – 86 Anos de Ciência em Sanidade Animal e Vegetal, 2013.
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Ciência (SBPC), que havia sido criada no ano anterior em São Paulo. O 
Instituto Agronômico, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas 
e o Centro de Ciências e Letras acolheram mais de uma centena de 
cientistas no encontro que transformou a cidade na capital nacional da 
ciência de 11 a 15 de outubro daquele ano.

Na escolha de Campinas para o histórico encontro foram levadas em 
conta as oportunidades que oferecia como centro científico – justificou 
a entidade no informativo que anunciava o evento à comunidade 
acadêmica de todo o país –, além de tradições culturais da cidade e da 
facilidade de acomodação em seus hotéis.  

Simpósios sobre recursos minerais, genética e aperfeiçoamento de 
plantas úteis, genética de populações e conceito de espécie, além de um 
seminário sobre estatística, compuseram o programa do evento.

Naquele momento, o mundo buscava se recuperar das sequelas 
deixadas pela 2ª Guerra Mundial e o encontro refletiu a preocupação 
dos participantes com “a injustiça de se atribuir aos cientistas o mau uso 
que dela (a ciência) fazem as forças políticas que conduzem as nações”. 
Por isso, a defesa da liberdade de pesquisa foi a tônica do discurso de 
Eduardo Braun Menendez, secretário geral da Associação Argentina 
para o Progresso das Ciências, na sessão inaugural da reunião, conforme 
registro na Revista Ciência e Cultura (janeiro, 1950):

“Para o cientista não existem fatos maus, não existe conhecimento 
inútil ou daninho. Podem cometer-se crimes com as aplicações da 
ciência, mas esses crimes são cometidos pelos que empregam os 
conhecimentos e não pelos que os criam. (...) Há quem considerando 
o emprego que os povos fazem de suas invenções práticas, derivadas 
de nosso progresso científico, pretenda decretar moratória à ciência. 
Os progressos materiais, dizem, subprodutos da investigação 
científica, põem nas mãos do homem armas capazes de fazer perigar 
a existência mesma da humanidade. E acrescentam: a evolução 
moral não acompanha o progresso técnico; consequentemente, até 
que o homem se deixe guiar pela fé, pela razão e pela justiça, deve 
deter-se o progresso da técnica e da ciência que lhe dá origem.

Mal apresentado está o problema. É verdade que o egoísmo, o ódio, 
a cobiça, a inveja e o orgulho continuam a ser os motivos principais 
da conduta humana. Não se deve, porém, culpar a ciência pelo mau 
emprego que dela se faz: o homem fará sempre aquilo que mandar ou 
sugerir sua religião ou sua filosofia, e empregará para o bem ou para 
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o mal seus atributos essenciais, inteligência, palavras, músculos 
e sentidos, assim como os instrumentos que a ciência lhe põe ao 
alcance, sejam estes o fogo ou a energia atômica. O remédio não está 
na supressão da ciência, mas na elevação do nível moral do homem 
e na segurança da justiça e da razão nas relações entre indivíduos e 
nações. Para isso podem contribuir a ciência, o método científico e o 
espírito científico.

(...) Defendamos, pois, a liberdade de pesquisa, que é condição 
indispensável para o progresso científico.” 

As conferências abordaram ainda temas como “Origem do Universo, 
com referência especial à origem dos núcleos atômicos”, por Gleb 
Wataghin, professor de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de São Paulo; “Novos rumos nos trabalhos do Instituto 
Oswaldo Cruz”, por Olympio da Fonseca Filho, diretor da instituição; 
e “Vantagens e perigos das tentativas de unificação das ciências”, um 
polêmico assunto tratado pelo professor Benno Daniel Silberschmidt.

A SBPC retornaria a Campinas com o seu encontro anual em três 
outras oportunidades: em 1963, 1982 e 2008 (as duas últimas na Unicamp).

Tecnologia para a indústria alimentícia
À época da realização da reunião inaugural da SBPC, Campinas 

despontava como importante centro industrial e comercial dotado de 
forte potencialidade de crescimento. No campo educacional, a sociedade 
campineira, que desde o Império soube valorizar o conhecimento como 
alavanca para o desenvolvimento social e econômico (data de 1874 a 
inauguração do tradicional Colégio Culto à Ciência, precursor de outras 
respeitadas escolas da cidade) comemorava a instalação, em 1941, de sua 
primeira instituição de ensino superior: a Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras, embrião da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, criada 
em 1955. Ainda no início dos anos 1900, fundou-se o Instituto Profissional 
Bento Quirino, em decorrência da necessidade de formar mão de obra 
para atender à expansão industrial. Detalhe: mais tarde, a escola abrigaria 
os cursos iniciais da Unicamp enquanto o campus estava em obras.

As décadas de 1940 e 1950 foram o momento em que o parque 
industrial brasileiro começou a se firmar, com base em vultosos 
investimentos estatais. Campinas ecoou esse processo, com a chegada 
de importantes empresas, de capital nacional e estrangeiro.
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O primeiro gigante a fincar bandeira na cidade à época foi a Rhodia, 
implantada em 1942 em Paulínia, ainda um distrito de Campinas. 
A multinacional foi precursora do vigoroso polo petroquímico de 
Paulínia, consolidado com a construção da refinaria da Petrobras, em 
1972. Nos anos 1950 outras grandes corporações desembarcaram em 
Campinas, robustecendo o setor produtivo, como a Singer, a Pirelli e a 
Robert Bosch. Na região também foram instaladas plantas industriais 
no período, como as da Clark e da 3M, em Valinhos e em Sumaré, 
respectivamente. Com a inauguração da Rodovia Anhanguera, em 1948, 
e com o aumento da capacidade de operação do Aeroporto de Viracopos 
para cargas e passageiros a partir de 1960, cresceu a articulação da 
cidade com outros centros urbanos e novos mercados.

Com a crise cafeeira, a região foi capaz de reciclar sua economia, 
diversificando a produção agropecuária e expandindo a indústria e o setor 
terciário, conforme observa o historiador Fernando Antônio Abrahão:

“Iniciada no final da década de 1920 e impulsionada na década 
de 1950, a fase industrial marcou a cidade pelo paulatino 
aumento populacional. A maior parte desses novos habitantes 
veio de outras cidades do Estado de São Paulo, do sul de Minas 
Gerais e do norte do Paraná, principalmente.

Embora a cidade de São Paulo tenha recebido os maiores 
impulsos econômicos da fase industrial, consolidando-se como a 
grande metrópole do século 20, coube a Campinas o significativo 
papel de articulação do desenvolvimento do interior paulista 
após a década de 1950. Desde então, a cidade passou a ser 
reconhecida como um dos maiores, senão o maior polo econômico 
do interior do Estado de São Paulo”14.

Da industrialização ao subsequente avanço tecnológico, Campinas 
prosseguiu em sua trajetória ascendente. No início da década de 1960, 
não havia ainda qualquer movimento deliberado de estruturação de 
um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em Campinas 
e região. Contudo, a cidade vocacionada para a inovação tecnológica 
caminhava a passos largos nessa direção. E mais: evidenciava-se a 
vocação para a incorporação do conhecimento científico aos processos 
de geração de riqueza.

14 Campinas de muitos caminhos.
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Isso ficou demonstrado em 1963, com a criação, em Campinas, do 
Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), a princípio com o nome 
de Centro Tropical de Pesquisa e Tecnologia de Alimentos (CTPTA). 
Se a investigação científica até aquele momento havia contribuído de 
maneira terminante para consolidar no país a agricultura, agora, por 
meio do ITAL, passaria a dar suporte para a então nascente indústria 
alimentícia brasileira.

Após a Segunda Guerra, o processo de industrialização ganhou 
força no país, com foco na produção de bens intermediários, de 
consumo durável, de capital e na substituição de importações. O setor 
industrial de alimentos no Brasil também tomou parte nessa revolução. 
O incremento do desenvolvimento tecnológico na área alimentícia, no 
entanto, dependia da formação de profissionais especializados para 
atender às demandas desse então incipiente segmento.

A instalação do CTPTA era uma resposta ao problema. A instituição 
teve como principal papel prover o sistema industrial alimentício 
de novos conceitos, metodologias e inovações para a produção, 
acondicionamento e preservação de alimentos, para racionalização de 
seu armazenamento e transporte. Além disso, suas pesquisas trouxeram 
soluções para evitar perdas ao longo da cadeia produtiva, ou seja, do 
campo até a chegada ao consumidor15. 

O CTPTA começou a operar como unidade anexa ao Instituto 
Agronômico de Campinas, numa área de 14 mil m2, localizada na 
entrada da Fazenda Elisa, pertencente ao IAC. Suas instalações 
dispunham de equipamentos capazes de reproduzir estruturas de 
plantas industriais e permitiam a produção, para fins de pesquisa,  
de uma ampla gama de produtos alimentícios. Um convênio  
com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
a Alimentação (FAO) permitiu a instalação de equipamentos 
laboratoriais, a capacitação científica e a vinda de especialistas e 
consultores de 12 países16.

O primeiro diretor do CTPTA (de 1963 a 1969) foi o engenheiro 
agrônomo e professor André Tosello, que havia sido diretor da Divisão 
de Solos, Mecânica Agrícola e Tecnologia do governo do Estado. Ele 
fizera parte da comissão encarregada da execução do projeto do Centro 

15 Luis Fernando Ceribelli Madi, Ciência, Tecnologia e inovação a serviço da sociedade 
e da indústria brasileira de alimentos: ITAL 50 anos (2013).

16 Idem. 
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e permaneceu à frente do órgão também depois que se transformou no 
ITAL, de 1969 a 1971. Nesse período, a instituição tem suas atividades, 
até então focadas em produtos de origem vegetal, ampliadas para 
pesquisas na área de carnes e derivados.

O professor Tosello também inscreveria seu nome na história da 
Unicamp ao criar a Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA), primeira 
instituição na América Latina voltada ao ensino e à pesquisa em alimentos 
(iniciativa que será abordada mais detalhadamente no próximo capítulo).

Terreno fecundo para uma obra visionária
Terra rossa era como os imigrantes italianos que trabalhavam 

nas fazendas de café referiam-se ao solo de Campinas. Rosso, em 
italiano, significa vermelho. A similaridade com a palavra roxo, no 
idioma Português, fez com que a denominação desse tipo de terreno – 
encontrado em todo o Estado de São Paulo –, de inconfundível aparência 
vermelho-arroxeada devido à presença especialmente de ferro, se 
consolidasse como terra roxa.

Pois nessa terra em que brotara cana e café em abundância, em que 
indústrias alicerçavam suas fábricas, onde florescia um destacado setor 
terciário e se estruturava um estratégico complexo logístico, vicejaria 
também a obra de um visionário.

No ensolarado 5 de outubro de 1966, em uma clareira aberta em 
um vasto canavial, o lançamento da pedra fundamental da Unicamp 
teve, para o seu criador, o significado metafórico de uma semeadura em 
terreno fecundo.

O mito do solo fértil para plantar edifícios era uma das obsessões do 
professor Zeferino Vaz, revelou o jornalista e escritor Eustáquio Gomes 
no fascinante O Mandarim. Por isso, não descansou até encontrar, em 
uma vasta e aprazível gleba em um dos distritos de Campinas, à beira 
de um paradisíaco lago, o “verde intenso das terras produtivas” que 
buscava para plantar a sua universidade.

De acordo com Eustáquio, Zeferino assim justificava a sua ideia fixa 
com a “terra boa”:

“Verde é clorofila e clorofila é para a planta o que a hemoglobina 
é para o homem. O homem sente isso e quando vê produção 
abundante, vegetação exuberante, é otimista, sente-se forte, com 
ímpeto de trabalhar, tem esperança e confia no futuro.”
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No lançamento da pedra fundamental, ninguém menos que o 
presidente da República, General Castello Branco, figurou entre os ilustres 
convidados. Reproduzidas em O Mandarim, suas palavras, mais que uma 
demonstração de confiança no projeto que ali nascia, foram um vaticínio:

“Vim a Campinas porque tenho certeza de que nas mãos do 
professor Zeferino Vaz esta é uma semente que germinará.”

Um inventor na Vila de São Carlos
A decantada reputação de Campinas como berço de pesquisas 

científicas inovadoras também deve ser creditada a um pioneiro 
das ciências que desenvolveu seus experimentos ainda nos 
primórdios da cidade: Hércules Florence.

A presença desse inventor na outrora Vila de São Carlos 
deve-se à Expedição Langsdorff, empreitada científica de 1920 
que se tornou lendária. Chefiada pelo conde e naturalista alemão 
naturalizado russo Georg Heinrich von Langsdorff, a expedição 
percorreu, entre os anos de 1824 a 1829, mais de dezesseis mil 
quilômetros pelo interior do Brasil, fazendo registros dos aspectos 
mais variados de sua natureza e sociedade, constituindo o mais 
completo inventário do Brasil no século 19.

A comitiva reuniu expoentes como os pintores Johann Moritz 
Rugendas (que permaneceu somente na etapa inicial) e Aimé-
Adrien Taunay (que substituiu  Rugendas) e o botânico Ludwig 
Riedel. Teve início em 1826, prosseguindo de Porto Feliz e 
evoluindo para o interior do Brasil, seguindo o curso de rios como 
o Tietê, Paraná, Tapajós e Amazonas, e sua importância científica 
foi inestimável. A expedição terminou de forma trágica para 
alguns de seus membros: Taunay morreu afogado e Langsdorff foi 
vítima de uma febre tropical e nunca mais se recuperou.

Um dos integrantes do grupo, o francês Antoine Hercule 
Romuald Florence, assumiu o posto de desenhista oficial da 
expedição após a morte de Taunay. Nascido em Nice, em 1804, 
e com o talento herdado dos pais (um professor de desenho e 
uma pintora), ele deixou registrados numerosos desenhos de 
exemplares da flora e da fauna, entre outras cenas.
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Ao término da aventura científica, Hercule (que passara a 
assinar Hércules Florence) casou-se e acabou fixando residência 
na então Vila de São Carlos, onde passou a dividir seu tempo com 
as atividades de fazendeiro e outras mais intelectuais, voltadas à 
arte e às ciências. No bucólico vilarejo, teve todo tempo do mundo 
para dar asas ao seu inquieto gênio inventivo.

De acordo com anotações em seu diário, Hércules, certa 
feita, incomodado com a falta de máquinas impressoras em sua 
localidade, criou um método de impressão em cores semelhante 
ao mimeógrafo, o qual denominou de poligrafia. Na busca por 
novos meios de reprodução, acabou desenvolvendo, em 1833, 
um processo de gravação de imagem com a utilização da luz, 
sobre um papel embebido em nitrato de prata, considerado uma 
descoberta independente da fotografia, segundo demonstrou o 
fotógrafo, historiador e professor da USP, Boris Kossoy, na obra 
Hercules Florence, 1833: a descoberta isolada da fotografia no Brasil, 
publicada em primeira edição em 1977, na qual resgatou as 
experiências precursoras de Florence a partir de manuscritos e 
outros documentos deixados pelo inventor17.

Até morrer, em 1879, na já denominada Campinas, Hércules 
ainda casou-se pela segunda vez, em 1854, após o falecimento da 
primeira esposa, e manteve profícua produção. Em 1842, inventou 
o que chamou de “papel inimitável”, no qual utilizou a marca 
d’água para evitar falsificações de papel-moeda e documentos de 
valor, e quase 20 anos depois criou a pulvografia, um sistema de 
impressão sobre tecido. Além de ter produzido estudos sobre a 
arquitetura brasileira, foi também um empreendedor: instalou, em 
1842, a primeira tipografia da cidade, onde foi impresso O Paulista, 
primeiro jornal do interior do Estado.

17 Disponível em www.boriskossoy.com
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A Unicamp foi criada em 1962 e implantada sob a liderança do 
médico parasitólogo e professor Zeferino Vaz, presidente da Comissão 
Organizadora da Universidade e, depois, reitor no período entre 
1966 (ano de fundação da instituição) e 1978. O projeto da instituição 
vinha responder particularmente à nova demanda por massa crítica 
gerada pela crescente industrialização do Brasil nos anos 1960. Nessa 
década, sobretudo o Estado de São Paulo detinha 40% da capacidade 
industrial do país e 24% de sua população ativa; Campinas, com 350 
mil habitantes, uma economia vigorosa e com um histórico de atração 
de empresas internacionais desde os anos 1950, despontava como o 
principal polo industrial e econômico do interior paulista1 no ano em 
que a pedra fundamental do campus central da Unicamp foi lançada.

Junto com o seu crescimento, o emergente parque industrial 
brasileiro passou a exigir soluções tecnológicas originais 
ou adaptações de tecnologia importada, que necessitasse de 
ajustamento2. A questão que se apresentava era a premência de uma 
infraestrutura científica e tecnológica capaz de fornecer elementos 
humanos para viabilizar o sistema de pesquisa e desenvolvimento, 
junto com a prestação de serviços tecnológicos, de forma a capacitar 
suficientemente a empresa nacional para gerar e absorver tecnologias 
e, com isso, propiciar o desenvolvimento do país com menor 
dependência possível do exterior3.

Até então, o ensino superior no país ocupava-se da formação 
majoritária de profissionais liberais (advogados, engenheiros e médicos) 
requeridos pelo processo de urbanização. Evidenciava-se a carência de 
instituições que não apenas dessem ênfase à pesquisa tecnológica na 
capacitação profissional, mas também fossem capazes de estabelecer 
sólidos vínculos com o setor de produção de bens e serviços4.

1 Eustáquio Gomes, O Mandarim (2006).
2 Maria de Lourdes Pinto de Almeida, A apropriação do conhecimento público pelo setor 

privado na relação universidade-empresa: um estudo a partir do caso da Unicamp (2001).
3 Shozo Motoyama, Prelúdio para uma história: ciência e tecnologia no Brasil (2004).
4 Eustáquio Gomes.
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O professor Zeferino soube compreender a necessidade de formar 
as competências requeridas por esse novo espectro do mercado 
e conformou o projeto acadêmico da Unicamp a esse cenário em 
transformação. A Universidade foi fundada com opção pela pesquisa 
aplicada, pelo ensino de pós-graduação e pela vinculação com o setor 
privado. Em outras palavras, seu projeto institucional contemplava 
de forma explícita a disposição de contribuir para o desenvolvimento 
industrial, interagir com a área empresarial e participar da resolução das 
questões tecnológicas do país5.

Quando se dá o período de implantação da Unicamp, no final dos 
anos 1960, havia no Brasil, já consolidadas, uma série de universidades 
públicas, constituídas a partir da fusão de faculdades tradicionais e 
isoladas, como a USP, em São Paulo, criada em 1934, e que se tornara 
uma espécie de modelo para as escolas de ensino superior formadas 
posteriormente no país. Ao conjugar a pesquisa ao ensino e enfatizar 
a investigação científica como atividade capaz de contribuir para 
o desenvolvimento econômico e social, a Unicamp acabou por se 
diferenciar das demais instituições acadêmicas então existentes.

O desenho do arcabouço acadêmico da Unicamp procurava, 
portanto, alinhar a atuação da Universidade com as necessidades da 
indústria, do segmento público e do setor de serviços.

Os cursos tecnológicos – as engenharias em particular – foram 
definidos após inúmeros encontros do professor Zeferino Vaz com 
engenheiros e empresários da região de Campinas, pertencentes à 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O intuito do 
fundador da Unicamp era não só lhes apresentar o que seria a nova 
universidade e de que modo se daria a aproximação com a indústria, 
mas também pedir sugestões em relação ao conteúdo do ensino e da 
pesquisa a ser adotado. Os empresários não apenas apontaram as áreas 
de formação exigidas pelo mercado, como também participaram, muitos 
deles, da elaboração dos currículos e ementas dos primeiros cursos.

O grupo de interlocução com o professor Zeferino era integrado 
por profissionais de indústria como Sancho Morita e Osias Pereira 
Gonçalves (Equipamentos Clark), Dietrich Wageler (Bosch), Batista 
Tasca (Gessy Lever), Francis Rysten Eden (Dunlop), Lino Tatto (Singer), 

5 Sandra Brisolla; Solange Corder; Erasmo Gomes; e Débora Mello, As relações 
universidade-empresa-governo: um estudo sobre a Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), Educação & Sociedade, ano XVIII, nº 61, dezembro/97.
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Enio Lorenzetti (Bendix), Benvindo Oliveira (Rigesa), Antônio Carlos 
Morita (3M), Omar Bittar e Décio Pereira de Souza (General Electric), 
entre outros6.

A criação da Faculdade de Engenharia de Campinas (FEC), 
em 1969, abrigando os departamentos de Engenharia Mecânica 
e Engenharia Elétrica (acrescidos em 1975 do Departamento de 
Engenharia Química) exemplifica essa proximidade da Unicamp  
com a sociedade e as empresas.

A FEC teve sua origem marcada pela elevada carência de 
engenheiros especializados nas empresas que emergiam na região 
de Campinas, sobretudo nas áreas cobertas pela nova faculdade. A 
relação inicial entre a Unicamp e essas empresas ficou caracterizada 
pela participação de representantes das indústrias e entidades 
representativas, como o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) e Fiesp, tanto na elaboração de projetos que definiram os cursos 
da FEC quanto na composição de seu corpo docente, contribuindo 
com o ensino das práticas industriais e de mercado. Foram também 
estabelecidos convênios entre as empresas e a Faculdade, visando à 
prática profissional, que possibilitavam aos alunos a realização de 
estágios e aulas nas instalações das empresas7.

Antes de tudo, cérebros
Em paralelo à absorção de profissionais com experiência empresarial 

para desenvolver uma capacitação interna em áreas interligadas às 
necessidades das empresas – alguns empresários passaram a dar aulas 
na Unicamp, fizeram pós-graduação e seguiram carreira acadêmica –,  
foi necessário atrair pesquisadores para o desenvolvimento de 
atividades acadêmicas em áreas de fronteira no âmbito internacional.

Seguindo a sua ideologia de que para funcionar uma universidade 
precisava, primeiro, de cérebros, segundo, de cérebros, terceiro, 
de cérebros, depois bibliotecas, depois equipamento e, finalmente, 
edifícios, Zeferino, antes mesmo da instalação do campus, trouxe para 
a Unicamp mais de 200 cientistas de primeira linha, entre estrangeiros 
e brasileiros que se encontravam em centros de pesquisa dos Estados 
Unidos e da Europa – acompanhados do conhecimento que estava sendo 

6 Eustáquio Gomes.
7 Luciano Maia Lemos, Desenvolvimento de spin-offs acadêmicos: estudo a partir do 

caso da UNICAMP (2008).
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produzido lá fora –, além de 180 brasileiros provenientes das principais 
universidades do país.

Para organizar o Instituto de Física, por exemplo, Zeferino convidou 
o principal nome da física nuclear brasileira da época, o ex-presidente 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Marcello Damy de Souza 
Santos. A implantação do Instituto de Química foi entregue ao italiano 
Giuseppe Cilento, criador da fotobioquímica sem luz e pesquisador 
de renome internacional. As engenharias foram confiadas ao físico 
José Fonseca Valverde. Esses pioneiros tiveram liberdade para trazer 
professores de sua preferência para compor os grupos de pesquisa. 
Desse modo, vieram em outra leva expoentes como os físicos Sérgio 
Porto, que acumulara enorme prestígio com suas pesquisas em 
espectroscopia Raman, Rogério Cezar de Cerqueira Leite, respeitado 
mundialmente pelo trabalho com lasers de semicondutores, além do 
cientista brasileiro de maior projeção mundial na década de 1960, César 
Lattes, convidado por Damy e cujo projeto na área de raios cósmicos 
resultaria na célula embrionária do Instituto de Física da Unicamp8. 

Desse modo, os pesquisadores pioneiros constituíram o alicerce da 
produção investigativa que criou, na Unicamp, o ambiente propício para 
a pesquisa tecnológica e para a inovação.

Ao analisar a importância que esse núcleo inicial de docentes teve 
para a configuração do perfil da investigação científica adotada na 
Universidade, o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, do Instituto 
de Física Gleb Wataghin (IFGW) da Unicamp, salienta o fato de que 
os pesquisadores cooptados pelo professor Zeferino tinham de forma 
muito clara a percepção de que a pesquisa aplicada pode muitas vezes 
ser tão avançada e competitiva quanto a pesquisa acadêmica.

“Eles trouxeram para dentro da Unicamp esse entendimento de que 
a pesquisa com aplicação industrial não precisa ser mais fraca ou menos 
interessante que a pesquisa básica”, acentua.

O IFGW, aliás, tornou-se emblemático do desenvolvimento de 
pesquisas com aplicação industrial na Unicamp. Destacam-se as 
pioneiras aplicações em fibras ópticas, lasers e semicondutores, que 
abriram caminho para outras áreas de pesquisa, desenvolvidas 
por cientistas brasileiros e estrangeiros que haviam trabalhado em 
tecnologias de telecomunicações nos laboratórios da Bell dos Estados 

8 Eustáquio Gomes.
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Unidos. Sobre as contribuições do IFGW falaremos detalhadamente 
mais adiante.

Contexto da C&T no regime militar  
beneficia Universidade 

Ainda no que se refere ao contexto da fundação da Unicamp, é 
necessário lembrar que, nas décadas de 1960 e 70, os modelos político 
e de desenvolvimento econômico brasileiros estavam impregnados do 
ufanístico projeto “Brasil Grande Potência”, instituído no período sob o 
regime militar após o golpe de 1964, com a intenção de converter o Brasil 
em uma das maiores potências mundiais.

O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), promulgado 
em 1971, durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici, tinha 
como principal objetivo preparar a infraestrutura necessária para o 
desenvolvimento do Brasil nas décadas seguintes, com ênfase em setores 
como transportes e telecomunicações, além de prever investimentos em 
ciência e tecnologia (C&T) e a expansão das indústrias naval, siderúrgica 
e petroquímica.

É certo que iniciativas importantes em políticas públicas de 
ciência e tecnologia já vinham sendo tomadas bem antes de 1964, 
como a fundação, em 1951, da Coordenação de Aperfeiçoamento 
do Pessoal de Ensino Superior (Capes) e do Conselho Nacional 
de Pesquisas (CNPq). Outra instituição basilar para a evolução da 
C&T foi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), criada em 1962.

A diferença é que, respeitadas as variações ditadas pelos cinco 
governos militares que ocuparam o poder ao longo da vigência do 
regime até 1985, seus diferentes planos tinham a coerência de enfatizar a 
importância do fomento à pesquisa científica e tecnológica, porém como 
instrumento para a aceleração do desenvolvimento.

Isso é muito claro no Programa Estratégico de Desenvolvimento 
(PED), de 1967, no governo do marechal Arthur da Costa e Silva. No 
PED, entendia-se a ciência como uma “força produtiva”, que deveria ser 
estimulada para atender aos reclamos da economia. Conforme observa 
Shozo Motoyama em Prelúdio para uma História – Ciência e Tecnologia 
no Brasil (2004), “explicitava-se, dessa forma, uma política de C&T de 
cunho mais amplo e não apenas voltada à comunidade científica e 
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tecnológica. Sob tal perspectiva, incentivar-se-ia a investigação científica 
e tecnológica com o propósito de conhecer os recursos naturais do país, 
desenvolver a tecnologia nacional, solucionar os problemas dos diversos 
setores da economia, além de acompanhar e contribuir para a evolução 
da C&T no cenário internacional”.

Respaldados por esse propósito, investimentos em pesquisa básica e 
aplicada ganharam importância estratégica. Cursos de pós-graduação, 
laboratórios de pesquisa, expansão do regime de tempo integral dos 
docentes, convênios com universidades para a realização de projetos em 
áreas consideradas prioritárias foram incentivados. A estruturação de 
um sistema de alocação de recursos baseado em agências de fomento 
cuidou de irrigar a pesquisa no Brasil de maneira abundante.

Destaque-se, por exemplo, a criação da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), em 1967, que teria um papel fundamental para o 
financiamento da pesquisa dirigida para a inovação tecnológica e 
industrial, ou ainda do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT), que se tornaria uma das principais fontes, 
senão a principal, para o financiamento da investigação científica e 
tecnológica no país, recebendo, na década de 1970, um repasse anual 
de aproximadamente 125 milhões de dólares, em média, do Tesouro 
Nacional9. Criou-se ainda, em 1964, dentro do então Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico (BNDE, atual Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) o Fundo de 
Desenvolvimento Técnico-Científico (Funtec), graças à iniciativa do 
professor José Pelúcio Ferreira, cujo nome está intrinsecamente ligado à 
política científica e tecnológica brasileira. 

“Durante os doze anos seguintes, esse órgão transformou-se 
em um poderoso mecanismo de financiamento de investigação 
e ensino de pós-graduação, mormente em engenharia e ciências 
exatas, com um dispêndio da ordem de cem milhões de dólares 
(valores da época)”, salienta Shozo Motoyama.

Consequentemente, é no bojo dessa conjuntura de estímulo à 
criação de uma capacidade científica e tecnológica no país que ocorrem 
a expansão e a consolidação da Unicamp como centro emergente de 
produção do conhecimento, ainda em seus primórdios.

9 Shozo Motoyama.
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Ou, nas palavras da professora Maria de Lourdes Pinto de Almeida 
(pesquisadora do Gepes – Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino 
Superior, da Faculdade de Educação da Unicamp), a respeito desse 
contexto nacional de C&T: “o regime militar, que então comandava o país, 
propiciava, dessa forma, a instalação de uma universidade que, intencional e 
programaticamente, busca relações mais estreitas com o setor produtivo”10.

Conclusão: a consonância entre os objetivos almejados pelo 
viés desenvolvimentista do governo militar e pelo paradigma de 
pesquisa aplicada defendido pelo professor Zeferino assegurou, em 
sua gestão, o sólido apoio financeiro que lhe permitiu – quer pela 
atração dos “cérebros de vanguarda” quer pela montagem de um 
parque laboratorial de primeira linha – materializar na Unicamp seu 
projeto de uma universidade integrada com a empresa, voltada para a 
produção de pesquisa de ponta. Tratava-se de uma universidade que, 
segundo ele, “contribuiria para a elevação do mercado brasileiro, considerado 
subdesenvolvido”11.

Um exemplo da influência desse alinhamento de propósitos: quando 
convidado pelo professor Zeferino para deixar seu cargo de supervisor 
de pesquisas no Bell Laboratories, o prestigiado cientista Sérgio Porto 
condicionou sua vinda para a Unicamp à liberação de um financiamento 
de dois milhões de dólares para estruturar a área de Eletrônica Quântica 
na Universidade. Quem cacifou a mudança do professor Porto foi João 
Paulo dos Reis Velloso, ministro do Planejamento durante os governos 
dos generais Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel12.

O montante assegurado ao professor Porto, assim como a outros 
responsáveis por iniciativas pioneiras na Unicamp, não tardou a 
apresentar resultados na cadeia produtiva. O esforço para integrar a 
Universidade à sociedade gerou ações não só na área tecnológica, como 
demonstra o próximo capítulo.

10 Maria de Lourdes Pinto de Almeida.
11 Idem.
12 Jeverson Barbieri, Jornal da Unicamp, edição 375, 8 a 14 de outubro de 2007.
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O campus da Unicamp em Campinas não passava de um 
extenso canteiro de obras no início dos anos 1970, porém já se 
articulavam na Universidade as primeiras iniciativas de seu sólido 
engajamento com o processo de desenvolvimento econômico e social 
do país. Exemplos de seus vínculos originários com o setor empresarial 
público e privado podem ser encontrados ainda nos primórdios da 
instituição então liderada pelo professor Zeferino Vaz. A criação da 
Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) – cuja contribuição 
tornou-se fundamental para o fortalecimento e para a competitividade 
da agroindústria de alimentos no Brasil –, a oferta de cursos de 
organização empresarial para pequenas e médias empresas, a prestação 
de serviços tecnológicos para indústrias e a histórica parceria entre 
Unicamp e Telebras para a modernização das telecomunicações no 
país, durante as décadas de 1970 e 1980, são exemplos extraordinários 
de sucesso da Universidade em estabelecer uma relação profícua com o 
sistema produtivo no período inicial de sua fundação.

Na criação da FEA, o mote foi a demanda da indústria de alimentos 
por profissionais capazes de atendê-la de maneira mais ampla e 
mais especializada. Algumas faculdades ministravam umas poucas 
disciplinas relacionadas à área, mas nenhuma cuidava da tecnologia de 
todos os tipos de alimentos, com aplicação simultânea da ciência e da 
engenharia na fabricação, distribuição e consumo dos produtos1. Um 
encontro entre os professores André Tosello e Zeferino Vaz sacramentou 
a inclusão da Faculdade entre as unidades que formariam o núcleo 
inicial da Unicamp – os Institutos de Biologia, Matemática, Física e 
Química, e as Faculdades de Engenharia, Ciências e Enfermagem.

O Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologia de Alimentos 
(CTPTA) atuava com pesquisa e também com ensino, oferecendo 
cursos para a capacitação de novos técnicos. A sua estrutura  
didático-laboratorial acabou abrigando as atividades iniciais da 
FEA, então criada pelo professor Tosello com o primeiro nome 

1 Luis Fernando Ceribelli Madi, Ciência, tecnologia e inovação a serviço da sociedade 
e da indústria brasileira de alimentos: ITAL 50 anos (2013).
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de Faculdade de Tecnologia de Alimentos (FTA), em 1966. Lá, o 
docente dispunha de todas as instalações e laboratórios para que as 
aulas práticas fossem realizadas, até que as instalações no campus 
estivessem concluídas, o que ocorreu em 1972. Parte das instalações 
do CTPTA seguiu depois para a Unicamp.

Tosello queria um curso que servisse de base para a indústria de 
alimentos. O documento Contribuição para o estabelecimento da Faculdade 
de Tecnologia de Alimentos na Universidade de Campinas2 elaborado por ele 
para subsidiar a implantação da nova unidade deixava nítido o campo 
de conhecimento que se pretendia estabelecer de forma pioneira no 
Brasil:

“É a aplicação da Ciência e da Engenharia na fabricação, 
preservação, acondicionamento, armazenamento, transporte, 
distribuição e consumo dos produtos alimentícios.”

O professor Zeferino, por sua vez, destacaria o pioneirismo do curso 
no documento com o qual solicitou sua aprovação ao Conselho Federal 
de Educação:

“Trata-se de um novo tipo de curso superior implantado pela 
primeira vez entre nós pela Universidade de Campinas, da 
mais alta significação econômico-social, pois cuida de preparar, 
por meio de um curso normativo, indivíduos capacitados à 
industrialização de alimentos de origem animal e vegetal”3.

A contribuição da FEA não se restringiu ao cumprimento desses 
objetivos. Em sua trajetória, o desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras alcançou projeção por sua reconhecida aplicabilidade 
social. A lista inclui kits de rações especiais para sobrevivência na 
selva, desenvolvidos para o Exército; a produção da primeira proteína 
texturizada de soja do país; um inseticida bacteriano, o primeiro  
não-tóxico desenvolvido no Brasil, podendo ser usado na maioria das 
culturas; elaboração do maior banco de carotenoides do mundo; e a 
descoberta do primeiro microrganismo do solo que produz açúcar 
natural, que não engorda e não provoca cáries. Destacam-se ainda na 
relação a Vaca Mecânica, equipamento capaz de processar leite de soja, e 
a tecnologia desenvolvida para a extração da isoflavona de soja, insumo 
utilizado na produção de fitoterápicos.

2 Antonio Carlos Seganti Santomauro, A construção do saber: a história da FEA (2014).
3 Idem.
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Centro de Tecnologia
Uma importante interface da Unicamp em seu relacionamento com 

o setor produtivo no período inicial de sua implantação foi o Centro de 
Tecnologia (CT), inaugurado em 1972.

Tinha como funções a prestação de serviços e assistência tecnológica 
ao meio industrial (execução de ensaios, serviços de alta precisão, 
montagem de dispositivos), o desenvolvimento de pesquisas aplicadas 
e o apoio à formação e capacitação de recursos humanos por meio da 
realização de cursos especiais para técnicos e engenheiros da indústria. 
Também era sua atribuição o estudo de modelos e de soluções para 
a indústria dos setores mecânico e metalúrgico, sobretudo visando à 
substituição da tecnologia externa pela nacional. Entre seus recursos, 
dispunha de um conjunto de equipamentos que permitiam simular 
em laboratório esforços e movimentos que máquinas e componentes 
industriais executavam na linha de produção das fábricas.

Destacam-se, em seus primeiros anos de atividade, o desenvolvimento 
de experimentos para a utilização do álcool como combustível, em 1973, e, 
no ano seguinte, a montagem de um motor a álcool puro em substituição 
à gasolina, como alternativa à crise do petróleo. Em 1977, assinou 
convênio com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) para 
desenvolver um sistema voltado para a melhora do tráfego dos trens e 
produção de material ferroviário4.

O CT conciliou essas funções com o apoio às unidades de ensino e 
pesquisa da Universidade, funcionando como laboratório de aulas práticas 
para os cursos de Engenharia, quando a infraestrutura da instituição ainda 
era precária, e também para o ensino de segundo grau técnico oferecido 
pelo Colégio Técnico de Campinas (Cotuca), mantido pela Unicamp.

“Exército com mais oficiais do que sargento”
Abre-se aqui parênteses para tratar, ainda que brevemente, da 

criação dos cursos técnicos de nível médio junto à Unicamp, em 
1967, simultaneamente ao processo de implantação da Universidade, 
considerando que sua finalidade foi complementar, por meio da 
formação profissional de nível técnico, as iniciativas tomadas no âmbito 

4 Neire do Rossio Martins et al., Unicamp 35 anos: ciência e tecnologia na imprensa 
(2001). 
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da Universidade com vistas a contribuir para solucionar as demandas 
do sistema produtivo em desenvolver-se tecnologicamente.

A instituição do Colégio Técnico de Campinas (Cotuca) e do 
Colégio Técnico de Limeira (Cotil), mantidos pela Unicamp, teve como 
fator determinante o atendimento das necessidades do capital na sua 
expansão industrial na emergência da cidade de Campinas e região5.

Em relatório ao Conselho Estadual de Educação, referente ao estudo 
e planejamento da instalação das unidades integrantes da Universidade, 
a Comissão Organizadora da Unicamp salientava que a criação de 
colégios técnicos “abria novas perspectivas para o preparo de mão 
de obra técnica especializada e vinha ao encontro de bem conhecida 
deficiência de elementos intermediários entre o engenheiro e o 
operário”. O documento trazia ainda a seguinte comparação:

“Ocorre aqui fenômeno rigorosamente idêntico ao observado no 
exercício da medicina pela carência de enfermeiros e de técnicos 
em enfermagem. Exército com mais oficiais do que sargento”6.

A comissão salientava ainda no documento que já havia em Campinas 
tradição no ensino técnico-profissionalizante. Mencionava a existência de 
um edifício na cidade equipado para a ministração de cursos técnicos de 
mecânica, eletricidade e eletrônica – referência ao Instituto Profissional 
Bento Quirino – e de uma escola de química industrial de nível médio, a 
Escola Técnica Industrial “Conselheiro Antonio Prado”, inaugurada em 
1964, por iniciativa de um diretor da empresa Rhodia, Lucien Genevois7, 
com o propósito de formar técnicos capazes de suprir a necessidade 
de recursos humanos para a indústria química regional. Em relação a 
Limeira, observava que um ginásio da Secretaria da Educação na cidade 
poderia ser transformado em colégio industrial, bastando adaptações e a 
instalação de equipamentos de apoio ao ensino.

Quando de sua implantação, o Cotuca ocupou, de fato, as instalações 
que pertenciam ao Instituto Bento Quirino, e o Cotil, após iniciar seu 
funcionamento nas instalações do Ginásio Estadual Industrial Trajano 
Camargo, passou para novas instalações no campus de Limeira da 
Unicamp, em 1973.

5 Michel Sadalla Filho, O projeto da Unicamp para os seus colégios técnicos: uma  
abordagem pela institucionalização do Cotuca (2010).

6 Relatório da Comissão Organizadora da Universidade de Campinas (1966).
7 História da Escola Técnica Estadual Conselheiro Antonio Prado (disponível em 

http://www.etecap.com.br/site/historia.html).
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Capacitação para pequenos  
e médios empresários

Ao lado dos vultosos e ambiciosos projetos que contribuiriam 
para estimular no país áreas tecnológicas inovadoras, o professor 
Zeferino também cuidou, desde a primeira hora, de inserir a jovem 
Unicamp dentro da comunidade empresarial local. A ação junto às 
pequenas e médias empresas industriais foi o caminho escolhido. Seu 
argumento era que o avanço da indústria brasileira também requeria o 
desenvolvimento de seu setor mais periférico – o que obrigatoriamente 
passava pelo aprimoramento da formação de pequenos e médios 
empresários com vistas à melhora do desempenho de seus negócios.

Isso ocorreu por meio de cursos de aperfeiçoamento 
disponibilizados pelo Centro Técnico-Econômico de Assessoria 
Empresarial (CTAE), logo dois anos depois da fundação da Unicamp. 
Idealizado pelos professores Osmar de Oliveira Marchese e Eolo 
Marques Pagnani, o CTAE integrou, no período de 1968 a 1985, o 
outrora Departamento de Planejamento Econômico (DEPE) do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), desenvolvendo um amplo 
conjunto de atividades relacionadas com pesquisas e ensino (de extensão 
e pós-graduação), tendo como foco as pequenas e médias empresas do 
segmento industrial.

A difusão do conhecimento na área de estrutura, gestão e estratégia 
organizacional dava-se por meio de diversos cursos e seminários, com 
presença ativa de empresários locais. As atividades de ensino eram 
desenvolvidas na forma de cursos de extensão e de pós-graduação. Os 
de extensão, denominados Cursos Técnicos para Dirigentes de Empresas 
(CTDEs) abrangiam as áreas de gestão de produção, determinação de 
custos e preços, finanças e mercadologia. Foram executados 37 cursos com 
um total de 720 participantes, todos dirigentes ou gerentes de pequenas 
e médias empresas. Os de pós-graduação buscavam formar especialistas 
em consultoria para pequenas e médias indústrias, e técnicos de bancos 
de desenvolvimento. Ao longo de oito cursos foram formados 129 
especialistas e qualificados, por meio de outros seis, 120 técnicos8.

8 Miguel Juan Bacic e Maria Carolina de Azevedo Ferreira de Souza. Estudos e 
Pesquisas sobre a Estrutura Industrial e Desempenho das Pequenas e Médias Empresas 
da Região de Campinas desenvolvidos pelo Centro Técnico Econômico de Assessoria 
Empresarial – 1968-1985. Campinas: Unicamp, Instituto de Economia. 2006.
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O apreço do professor Zeferino pelos cursos de planejamento 
econômico era enorme, segundo o relato de Eustáquio Gomes:

“Ele tinha enorme prazer em assinar os certificados de conclusão 
desses cursos. Fazia questão de estar presente nas cerimônias de 
diplomação. Ao apertar a mão de cada formando, era como se desse 
um impulso à indústria brasileira. Aos empresários da indústria 
internacional, com quem se reunia frequentemente para definir 
os currículos dos cursos tecnológicos, dizia que o programa de 
pequenas e médias empresas devia interessar também a eles, pois 
lucrariam na medida em que o setor periférico se organizasse e 
formasse uma linha auxiliar eficiente"9.

Os cursos tiveram tão boa aceitação que logo alçaram novos 
voos. Por meio de um convênio com o recém-criado Banco de 
Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A. (Badesp), os empresários 
vinculados ao programa da Unicamp passaram a dispor de um sistema 
para obtenção de empréstimos para financiamento do capital fixo e de 
giro. Ainda dentro dessa modalidade de atuação, em 1970 o programa 
estendeu suas atividades em âmbito nacional, celebrando convênios de 
cooperação técnica com a Comissão de Desenvolvimento da Amazônia 
(Codeama) para aperfeiçoamento de pessoal do setor público e privado 
da região. Ao mesmo tempo, implantou em Manaus o Núcleo de 
Assessoria Industrial para pequenas e médias indústrias10.

A interação viabilizada pelo CTAE propiciou ainda um número 
expressivo de pesquisas nas áreas da economia industrial e regional, que 
permitiram mapear a estrutura industrial da região de Campinas. As 
pesquisas nessa área possibilitaram também organizar cadastros sobre 
as empresas industriais atuantes na região de Campinas entre os anos 
de 1974 e 1983 e empreender investigações pioneiras sobre a estrutura 
industrial e a dinâmica das pequenas e médias empresas. Além das 
atividades de ensino e pesquisa, o CTAE desenvolvia programas setoriais 
e ações de consultoria, sempre com foco nas pequenas e médias empresas.

Uma história de fibra
Pesquisadores do Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW) e da  

Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação (FEEC)  

9 Eustáquio Gomes, O Mandarim (2006).
10 Willian Massei, Políticas e programas de apoio às micros, pequenas e médias empresas 

industriais: uma análise de programas no Estado de São Paulo – período 1970-1986 (1989).
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foram os protagonistas da saga que transmutou o panorama das 
telecomunicações no país.

Entre 1967 a 1969 o Instituto de Física da Unicamp funcionou 
no subsolo do Colégio Bento Quirino, então sede provisória da 
Universidade. São antológicas as imagens do professor César Lattes 
e seu grupo de raios cósmicos trabalhando no porão da escola na 
revelação de chapas fotográficas trazidas do Monte Chacaltaya, nos 
Andes bolivianos.

Em 1970, o Instituto transferiu-se para o campus de Barão 
Geraldo. A mudança significou o início da fase de projeção da 
unidade, que receberia o nome do cientista italiano de origem 
russa Gleb Wataghin, considerado por seus pares o pai da física no 
Brasil. O professor Rogério Cerqueira Leite, que assumira a chefia 
do Departamento de Estado Sólido e depois a direção do Instituto, 
passou a recrutar pesquisadores em universidades e laboratórios do 
Brasil e do exterior para compor o corpo docente. O físico e professor 
José Ellis Ripper Filho foi um dos que aceitou o desafio de trabalhar 
no recém-criado Instituto.

Formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e doutor 
pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), o professor Ripper 
integrava o grupo que, em 1970, nos Laboratórios Bell, da AT&T – a 
maior companhia telefônica do mundo na época –, havia conseguido 
viabilizar um laser semicondutor capaz de operar, continuamente, 
à temperatura ambiente. Na mesma ocasião, a empresa Corning 
anunciava outra histórica conquista para o avanço das telecomunicações, 
capaz de permitir a substituição dos sistemas baseados em fios de cobre 
nos sistemas de telefonia: a fabricação da primeira fibra óptica com 
baixa perda de luz.

O professor Sérgio Porto também era oriundo do Bell Laboratories, 
onde desenvolvera estudos pioneiros relativos à obtenção do 
espalhamento da luz pelo efeito Raman com o uso de laser. Ele, que 
atuara ainda como professor na University of Southern California 
(USC), chegou à Unicamp em 1972 com o objetivo de implantar o 
Departamento de Eletrônica Quântica no IFGW. Teve à disposição 
recursos da ordem de US$ 2 milhões para aquisição de instrumentação 
e equipamentos em níveis equivalentes aos dos grandes centros de 
pesquisa em Física do mundo.
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Também egresso do ITA e com doutoramento na Universidade de 
Stanford, o professor Rege Scarabucci foi um dos precursores da FEEC 
da Unicamp quando as atividades da unidade (criada em 1967 como 
departamento) ainda estavam sob o abrigo da então Faculdade de 
Engenharia de Campinas (FEC), posteriormente extinta. Contratado em 
1971 e responsável pelo Departamento de Eletrônica e Comunicações, 
propôs o Projeto de Transmissão Digital para desenvolver, com recursos 
do então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), a 
tecnologia necessária à produção de equipamentos para transmissão 
digital (conversão do sinal de voz de analógico para digital) e depois 
transferi-la à indústria brasileira. Estudos de pós-graduação na unidade 
já tratavam do assunto no âmbito do projeto.

No Brasil, naquela ocasião, como visto anteriormente, o governo 
federal desenvolvia o seu programa de modernização do parque 
industrial e de domínio de novas tecnologias. As telecomunicações 
ocupavam um lugar absolutamente estratégico no projeto de 
desenvolvimento nacional do governo militar, que decide criar a 
Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel), em 1965, e a 
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) – uma holding de 28 
empresas regionais de telecomunicações –, em 1972, com a finalidade 
de melhorar a eficiência dos sistemas de comunicação no país: existiam 
mais de 800 companhias municipais e estaduais que prestavam um 
serviço de baixíssima qualidade e só 1,5% da população possuía 
telefones11, tanto que a Telebras planejava apoiar e estimular projetos 
de pesquisa nas universidades com vistas à formação de um parque 
industrial brasileiro na área das comunicações ópticas. Esta foi a senha 
que mobilizou os grupos da Unicamp a buscarem apoio da estatal para 
as pesquisas na Universidade.

“Percebemos na hora certa a possibilidade de uma mudança radical 
nos conceitos das comunicações ópticas no país. Ficamos na fronteira do 
conhecimento em fibras ópticas até o fim da década de 1980”, lembrou 
o professor Ripper, atual presidente da AsGA, empresa nacional de 
equipamentos de comunicações ópticas.

A Telebras decidiu cacifar os projetos e o Brasil passou a investir em 
comunicação óptica no momento de seu nascimento no mundo. A partir 
de 1973 começaram diversos convênios da estatal com a Unicamp e 
com outras universidades nacionais. De acordo com o professor Ripper, 

11 Shozo Motoyama, Prelúdio para uma história: ciência e tecnologia no Brasil (2004).
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o contrato entre a Telebras e a Unicamp era superior a US$ 1 milhão 
por ano, para formar recursos humanos e desenvolver as tecnologias 
básicas para comunicações ópticas. Um deles foi o Projeto Sistema de 
Comunicação por Laser, que contemplou o Laboratório de Pesquisas 
em Dispositivos, liderado por Ripper e pelo indiano Navin Patel. Esse 
laboratório acabou por nuclear o primeiro Departamento de Física 
Aplicada no Brasil, fundado pelo professor Ripper12.

Em 1974, por sugestão do professor Sérgio Porto, a Telebras 
aceitou financiar o projeto de desenvolvimento da fibra óptica na 
Unicamp. O novo contrato entre a empresa e a Universidade incluiu, 
no Projeto Sistema de Comunicação por Laser, um subprojeto para 
as fibras ópticas, de forma que as pesquisas sobre os dois elementos 
fundamentais para as comunicações ópticas (no laser se codifica 
a informação; a fibra transmite laser – e a informação – para os 
destinos) caminhassem juntas13. Além disso, foi envolvido também 
o grupo do professor Rege, na Engenharia Elétrica, com o projeto 
de Transmissão Digital citado anteriormente, para desenvolver 
o equipamento MCP-30, que envolvia uma tecnologia de ponta 
– a de pulse code modulation ou modulação por código de pulso –, 
só dominada em cinco ou seis países do mundo na época e que 
constituía uma parte do projeto da Central Telefônica Trópico14, 
desenvolvida por engenheiros formados principalmente pela Escola 
Politécnica da USP, pela Unicamp e pelo ITA.

Os convênios na Engenharia Elétrica foram firmados na gestão 
do professor Manoel Sobral Jr., então diretor da FEC e mais um dos 
“cérebros” brasileiros que o professor Zeferino trouxera do exterior – 
Sobral era professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da 
Universidade de Michigan.

No caso dessa unidade, diga-se de passagem, a parceria com a 
Telebras permitiu financiar a contratação de pessoal e a montagem de 
laboratórios, especializando o grupo na área de telecomunicações e 
estabelecendo uma profícua cooperação que proporcionou dividendos 
não só tecnológicos, mas também acadêmicos15. 

12 Roberto Belisário, História do IFGW (disponível em http://portal.ifi.unicamp.br/
index.php).

13 Idem.
14 Maria Helena de Magalhães Castro e Jorge Balán, Universidade versus setor pro-

dutivo: a perspectiva e a realidade da universidade (1994).
15 Idem.
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Destaque-se ainda, na década de 1970, as atuações da física 
Zoraide Primerano Arguello, na produção dos primeiros cristais 
semicondutores da América Latina, no IFGW, e do grupo liderado 
pelo professor Maurício Prates de Campos Filho, no Departamento 
de Engenharia de Materiais (DEMA), da Faculdade de Engenharia 
Mecânica (FEM), responsável pela obtenção de silício grau 
metalúrgico eletrônico, de alta pureza (empregado na fabricação 
de componentes eletrônicos semicondutores), projeto que também 
contou com recursos da Telebras16.

O principal resultado desses investimentos foi obtido em abril de 
1977, quando a primeira fibra óptica brasileira foi puxada em uma torre 
de dois metros de altura do IFGW.

O objetivo do projeto era desenvolver a tecnologia de fabricação de 
fibras ópticas e em seguida transferi-la à indústria nacional. Para isso, a 
Telebras fundou um núcleo de pesquisa seu, o Centro de Pesquisas em 
Desenvolvimento e Telecomunicações (CPqD), instalado em Campinas 
em 1976. Não fosse, porém, a perspicácia do professor Zeferino, isso 
provavelmente não teria ocorrido.

O Secretário Geral do Ministério das Comunicações à época era 
Rômulo Furtado, ex-aluno do ITA e colega de turma do professor 
Ripper. De acordo com este, Furtado já estava em avançada negociação 
para instalar o CPqD em São José dos Campos, para apoiar o ITA. 
Campinas era a segunda opção. O docente levou o assunto ao reitor 
da Unicamp. Astuto, o professor Zeferino convidou o general José 
Antonio de Alencastro e Silva, presidente da Telebras, para conhecer 
a Universidade e o convenceu a trazer o CPqD para próximo da 
Unicamp com um discurso visionário e que se alinhava ao projeto 
da estatal para o seu centro de pesquisa: o de que em Campinas 
ele estaria em um polo industrial e tecnológico centrado em uma 
universidade de ponta.

Pelo acordo estabelecido com a Telebras, o projeto das fibras ópticas, 
iniciado na Unicamp, passou para o CPqD e depois a tecnologia foi 
licenciada para empresas privadas, que se responsabilizaram pelos 
desenvolvimentos posteriores. Este case é considerado um dos mais  
bem-sucedidos programas de P&D do país: contou com uma parceria 

16 Paulo Roberto Mei, Histórico do desenvolvimento das pesquisas de purificação de 
silício no DEMA/FEM/Unicamp (disponível em www.fem.unicamp.br).
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entre uma universidade e um centro de pesquisa pertencente a uma 
empresa e resultou em um produto industrial17.

A peculiaridade importante aqui, ressalta o físico da Unicamp 
Carlos Henrique de Brito Cruz, foi que a transferência de tecnologia 
se deu com a transferência de pessoas. Os dirigentes da ABC Xtal, a 
primeira empresa a fabricar fibras ópticas no Brasil, são pesquisadores 
que lideraram o projeto na Unicamp nos anos 1970, como professores 
universitários. Além destes, técnicos e alunos formados migraram  
da universidade para a empresa, num processo enriquecedor para 
ambas as instituições18.

Ainda conforme enfatiza o professor Brito, o programa de 
cooperação com a Telebras incrustou no DNA da Unicamp o conceito de 
que desenvolver pesquisa colaborativa com a empresa não maculava a 
atividade científica:

“Esse tipo de relação era considerado algo deletério para a pesquisa 
entre a maioria das universidades brasileiras naquele momento. A 
Unicamp mostrou que era benéfico não só por criar oportunidades 
para o desenvolvimento de pesquisas qualificadas e de permitir à 
Universidade se conectar com a sociedade por meio delas, mas também 
por gerar recursos para a instituição”. 

O primeiro acordo entre a Telebras e a ABC Xtal (cujas instalações 
eram vizinhas ao CPqD) previa a produção de dois mil quilômetros de 
fibra óptica em 12 meses. Em agosto de 1984 foi entregue o primeiro lote, 
que somava 500 quilômetros. No mesmo ano, começou a funcionar o 
primeiro sistema de comunicações ópticas não-experimental, totalmente 
desenvolvido e produzido no Brasil, entre duas estações telefônicas de 
Uberlândia, Minas Gerais. A partir de então, outras empresas  
juntaram-se à ABC Xtal para fabricar as fibras no Brasil.

Com o advento da parceria Unicamp-CPqD, iniciou-se um processo 
de instalação, em Campinas e em cidades próximas, de empresas 
vinculadas a projetos de telecomunicações. O modelo de um polo de alta 
tecnologia centrado na Unicamp começava a se delinear.

17 Eduardo M. Krieger e Fernando Galembeck, A capacitação brasileira para a  
pesquisa, A capacitação brasileira para a pesquisa científica e tecnológica, v. 3 
(1996).

18 Carlos Henrique de Brito Cruz, A universidade, a empresa e a pesquisa que o país 
precisa, Parcerias Estratégicas, nº 1, maio (1996).
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Efeitos multiplicadores de uma parceria
É necessário sublinhar que os resultados do relacionamento 

entre Unicamp e CPqD não se limitaram à produção dos 
delgados e reluzentes filamentos condutores de luz. Enquanto 
outras instituições começavam a se aproximar da Unicamp, 
atraídas pelo êxito da dinâmica parceria entre a Universidade 
e o centro de pesquisa da Telebras, os laços entre esses dois 
ícones do desenvolvimento das telecomunicações no Brasil 
estreitavam-se ainda mais e produziam efeitos multiplicadores 
que reverberam até hoje.

Pesquisadores do IFGW e da Engenharia Elétrica que haviam 
migrado em expressivo número da Unicamp para o CPqD (bem 
como recém-formados dessas unidades) colaboraram para 
consolidar a competência interna de pesquisa do centro da 
Telebras em um profícuo processo que ocorria por meio de uma 
via de mão dupla.

Constituída por grupos de pesquisas que à época já 
despontavam como centros de excelência em suas áreas – o DSIF 
(Departamento de Semicondutores, Instrumentos e Fotônica) na 
área de microeletrônica; o Laboratório de Eletrônica e Dispositivos 
(LED) nas áreas de microeletrônica e instrumentação; e o DCA 
(Departamento de Computação e Automação Industrial) na área 
de automação –, a Engenharia Elétrica, em especial, respondeu 
por relevantes contribuições. O líder do LED, o professor  
Carlos Mamana, foi um dos que migraram para o CPqD, porém 
manteve vínculos com a Unicamp, criando fluxos de alunos de  
pós-graduação que iam desenvolver suas pesquisas e teses no 
CPqD e contratando o LED, bem como outros laboratórios, para 
pesquisas de interesse do centro19.

Situação semelhante ocorreu quando da criação do CTI:  
quase duas dezenas de professores da Engenharia Elétrica 
ajudaram a montar e depois dirigiram os institutos de Automação 
e de Instrumentação do CTI nos seus quatro primeiros anos  
de funcionamento.

19 Maria Helena de Magalhães Castro e Jorge Balán.
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Cabe ressaltar que parcela substancial das empresas que 
ajudaram a compor o aglomerado de organizações privadas e 
públicas de alta tecnologia em Campinas nos anos 1980 e 1990 
remonta às linhas de pesquisa mais avançadas conduzidas pela 
Unicamp, pelo CTI e pelo CPqD, e foi criada a partir da percepção, 
por parte de seus empreendedores, da existência de nichos 
tecnológicos a serem atendidos com novas tecnologias ou de 
desafios que requeriam soluções inovadoras.

Esse é o caso da Padtec, empresa do segmento de 
comunicações ópticas criada por um ex-aluno do curso de 
Engenharia Elétrica da Unicamp. Jorge Salomão Pereira, que 
também fizera pós-graduação no IFGW e participara das 
pesquisas com lasers semicondutores, foi para o centro de 
pesquisa da Telebras à luz da transferência da tecnologia no 
âmbito da cooperação com a Universidade, assumindo a chefia da 
Divisão de Comunicações Ópticas.

A equipe de Pereira debruçou-se sobre um problema que 
inviabilizava a transmissão de sinais por um sistema costeiro 
de comunicação óptica instalado pela Embratel entre as cidades 
do Rio de Janeiro e Natal, no Rio Grande do Norte. Uma 
investigação conjunta com o IFGW permitiu compreender 
a situação e encontrar uma solução conceitualmente sólida 
para o restabelecimento da transmissão. O resultado da 
pesquisa mostrou que havia alto potencial para sua aplicação 
comercial e dessa oportunidade nasceu a Padtec, que produz 
equipamentos de multiplexação por divisão de comprimento de 
onda (do inglês Wavelength-Division Multiplex, ou WDM), para 
envio de sinais ópticos diferentes dentro da mesma fibra.

Sua história será contada mais detalhadamente no Capítulo 15,  
especialmente dedicado ao relato de trajetórias de empresas 
inovadoras criadas por egressos da Universidade, as chamadas 
“filhas da Unicamp”.
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A criação da Unicamp representou um marco na evolução da 
pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico em Campinas 
e região. Na esteira da implantação do CPqD da Telebras, outras 
iniciativas começaram a ganhar corpo no município, quer por parte 
de empresas privadas, quer por parte do poder público, no rumo da 
conformação daquele que seria logo denominado de o “Silicon Valley” 
brasileiro. Um olhar mais macroscópico permite divisar que o fenômeno 
de aglutinação de empresas de base tecnológica (EBTs) e de instituições 
de P&D nos anos 1980-1990 não se restringiu ao entorno da Unicamp 
e não pode ser creditado exclusivamente à instituição – ainda que o 
poder de atração e polarização exercido pela Universidade não possa 
ser dissociado do processo que levou à estruturação do principal 
polo tecnológico do Brasil –, manifestando-se também em cidades 
vizinhas a Campinas, como resultado, principalmente, da privilegiada 
infraestrutura logística regional.

A configuração do polo científico-empresarial ao redor da Unicamp 
deu-se em grande parte graças aos substanciais investimentos em P&D 
realizados a partir do final da década de 1970 pelo governo federal e 
também em decorrência de instrumentos de incentivo que induziram à 
criação de centros tecnológicos especialmente nas áreas de informática e 
telecomunicações.

Basta lembrar que, seis anos após o CPqD iniciar suas atividades 
em Campinas, outro instituto governamental começou a operar nas 
proximidades da Universidade: o Centro Tecnológico para Informática 
(CTI) – atual Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Antes 
disso, em 1979, se instalaria na cidade o Laboratório Regional de Apoio 
Animal (Lara), do Ministério da Agricultura – renomeado Laboratório 
Nacional Agropecuário (Lanagro), em 2005 –, que se notabilizaria por 
análises decisivas no controle da febre aftosa bovina e como unidade de 
referência para todo o Mercosul no diagnóstico do vírus de influenza 
aviária e da doença de Newcastle (enfermidade viral, aguda, altamente 
contagiosa, que acomete aves silvestres e comerciais).
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De volta ao CTI: oriundo da antiga Secretaria Especial de 
Informática (SEI) dos governos militares, o Centro nasceu em 1982 
como braço executivo da política nacional de informática, que visava 
a estimular o desenvolvimento e o aumento de competitividade do 
Brasil na estratégica área hoje conhecida como TICs (Tecnologias da 
Informação e Comunicação) por meio do estabelecimento de uma 
reserva de mercado para as empresas de capital nacional. Assim como 
o CPqD, a instituição também estabeleceu interação com os setores 
acadêmico e industrial, por meio de parcerias em pesquisa e por 
meio de projetos de cooperação com empresas, contribuindo para o 
desenvolvimento de um sistema de ignição eletrônica brasileiro, de um 
marca-passo e da primeira demonstração de um sistema de votação 
eletrônica, entre outras realizações.

No período de implantação do CTI, fermentava-se o projeto de 
formalização institucional de um parque industrial high tech em 
Campinas ancorado na Unicamp. A proposta começara a ser esboçada 
ainda nos anos 1960, no bojo no Plano Preliminar de Desenvolvimento 
Integrado (PPDI) da Prefeitura Municipal de Campinas, que sinalizava 
para importantes vetores de crescimento do município. Previa-se para a 
região envoltória da Universidade a criação de um eixo industrial e de 
um eixo científico-tecnológico, além de áreas de preservação ambiental, 
suporte habitacional, atividades de hotelaria, lazer e entretenimento.

Todavia, o plano decolaria na década de 1980, após gestões de 
membros da comunidade acadêmica da Unicamp junto ao poder 
municipal. Sobressaiu-se a iniciativa do professor Rogério Cezar de 
Cerqueira Leite no convencimento do então prefeito José Roberto 
Magalhães Teixeira, o “Grama”, sobre a importância da criação de 
um parque de alta tecnologia na cidade, inspirada em experiências 
semelhantes empreendidas no exterior, como o Vale do Silício, em torno 
da Universidade de Stanford, e a “Rota 128”, nas imediações do MIT 
(Instituto de Tecnologia de Massachusetts), ambos nos Estados Unidos, 
ou ainda o complexo industrial em Grenoble, na França. Partia-se do 
pressuposto de que as pré-condições básicas para a criação de um 
parque tecnológico na cidade já estavam dadas, principalmente após 
quinze anos do advento da Unicamp, que se consolidara e contribuíra 
para robustecer de maneira considerável a atividade de P&D em curso 
no município.
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O professor Cerqueira Leite tivera a oportunidade de conhecer 
algumas daquelas iniciativas de aglomerados de EBTs centrados em 
universidades fora do Brasil e voltara entusiasmado com a atmosfera e 
o meio ambiente germinal que facilitavam trocas intelectuais informais 
entre as empresas, entre estas e as instituições de pesquisas – elementos 
essenciais para a proliferação de inovações. Além de obter o apoio 
do reitor Zeferino Vaz e de “Grama”, o físico da Unicamp também 
atraiu para a organização do projeto os cientistas José Walter Bautista 
Vidal, secretário de Estado de Ciências e Tecnologia do então governo 
de José Sarney, e Aldo Vieira da Rosa, ícone do desenvolvimento das 
pesquisas espaciais no Brasil. Ambos também participariam de outro 
empreendimento capitaneado pelo professor Cerqueira Leite na ocasião, 
a Companhia de Desenvolvimento Tecnológico (Codetec) – tema do 
Capítulo 6 deste livro.

A implantação do denominado Polo de Alta Tecnologia de Campinas 
começou a ser posta em marcha por meio de iniciativas tomadas pela 
Administração Municipal: primeiro, com a promulgação do Decreto Nº 
6619, de agosto de 1981, estabelecendo um novo zoneamento destinado 
a “indústrias de avançada tecnologia”, e segundo, com a criação, em 
1983, da Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de 
Campinas (Ciatec) – empresa municipal de economia mista inicialmente 
denominada Centro de Indústrias de Alta Tecnologia – para fomentar e 
coordenar a instalação de indústrias de tecnologia intensiva no município, 
bem como incentivar e intermediar a cooperação entre as empresas, os 
centros de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico e o poder público.

As medidas promulgadas compreenderam ainda a delimitação e a 
destinação de um conjunto próximo a 9 milhões de m2 de glebas sem 
edificações para os futuros empreendimentos, em duas áreas distintas 
na região noroeste do município, originalmente denominadas Ciatec I e 
Ciatec II – estando a maior delas, com 8 milhões de m2, estrategicamente 
situada nos arredores da Unicamp, onde já se encontrava o CPqD. 
Previam também incentivos fiscais (isenção de ITBI, ISS, IPTU) durante 
o período de cinco anos às empresas consideradas de alta tecnologia que 
viessem a se estabelecer nesse território. Além disso, uma linha especial 
de financiamento, com prazo de amortização de doze anos e dois anos 
de carência, foi disponibilizada aos interessados pelo então Banco de 
Desenvolvimento do Estado de São Paulo (Badesp)1.

1 Sarney lança o polo de tecnologia em Campinas, O Estado de S. Paulo, 15 de julho de 1986.
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No embasamento das medidas, o Poder Executivo, entre outros 
aspectos, apontava “ser indispensável a reserva de uma região destinada à 
indústria de tecnologia avançada, procedimento este adotado nos Estados Unidos 
(onde se sobressai o parque industrial de Stanford), e, também, nos países 
europeus”, bem como observava que “as indústrias de alta tecnologia como, 
por exemplo, de instrumentação, microeletrônica, informática, telecomunicações 
etc., somente se desenvolvem satisfatoriamente nas proximidades dos centros 
de estudos e pesquisas”2. O parque da Ciatec tornou-se, pioneiramente, o 
mais antigo empreendimento no gênero em operação no Brasil3.

Coube ao então presidente da República, José Sarney, a honra 
de lançar oficialmente a Ciatec, em concorrida solenidade no teatro 
interno do Centro de Convivência Cultural, em 15 de julho de 1986. 
Houve uma conjunção de eventos comemorativos naquele dia, 
associados à festiva presença na cidade do ilustre convidado: os 
aniversários de 212 anos de Campinas, de 20 anos da Unicamp e o 
sesquicentenário de nascimento do maestro Carlos Gomes. A agenda 
presidencial incluiu ainda a inauguração do novo prédio do Instituto 
de Economia (IE) da Unicamp. À guisa de curiosidade: em fevereiro 
daquele ano, Sarney anunciara o Plano Cruzado, um conjunto de 
medidas econômicas que estabeleceu uma nova moeda no país e se 
propunha a controlar a inflação. Os professores João Manuel Cardoso 
de Mello e Luiz Gonzaga Belluzzo, do IE da Unicamp, integravam a 
equipe econômica responsável pela formulação do plano, a convite do 
ministro da Fazenda à época, Dilson Funaro.

Acende-se a luz do futuro
Em 1987, a Unicamp começaria a ganhar um vizinho de peso: 

o avançadíssimo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) 
iniciaria a sua implantação no polo da Ciatec, ao lado da Universidade. 
Único do Hemisfério Sul a produzir esse tipo de radiação 
eletromagnética, com aplicações no estudo das propriedades físicas e 
químicas dos átomos e moléculas, o Laboratório entrou formalmente 
em operação em 1997, inserindo o Brasil no seleto grupo de países que 
utilizam a tecnologia.

2 Decreto Nº 6619, de 19 de agosto de 1981, Prefeitura Municipal de Campinas, Sistema 
Leis Municipais, 2006.

3 Portfolio de Parques Tecnológicos no Brasil, Associação Nacional de Entidades 
Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), 2008.
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Requisitos como proximidade a usuários em potencial 
(universidades e indústrias) e facilidades logísticas, como aeroporto 
e rodovias, conspiraram a favor de Campinas como local para a 
construção da instituição. Contudo, diga-se de passagem, a vinda do 
LNLS para a cidade foi polêmica. Como é comum ocorrer em casos 
que envolvem projetos de big science – já que os locais escolhidos para 
empreendimentos de envergadura ganham prestígio e visibilidade, e 
porque as instituições científicas mais próximas à instalação em geral 
beneficiam-se mais do que as que ficam distante – três localidades 
estavam na disputa: Rio de Janeiro, Niterói e São Carlos.

Nos bastidores políticos, o grupo do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas, sediado no Rio de Janeiro, tentou junto ao então ministro Renato 
Archer reverter a favor de seu Estado a decisão sobre a escolha de 
Campinas, mas sem lograr êxito4. O professor Rogério Cerqueira Leite 
também precisou intervir junto ao MCT para evitar que a construção 
do LNLS fosse engavetada na transição entre os governos de Tancredo 
Neves e José Sarney. Em setembro de 1986, o físico e professor da 
Unicamp Cylon Gonçalves da Silva foi nomeado para a direção do 
órgão e liderou sua implantação. De maneira concomitante, o CNPq, em 
uma sutil cirurgia de ordem semântica, tratou de suavizar eventuais 
impactos que o nome da instituição poderia ter na comunidade: 
o substantivo radiação, que integrava a denominação original do 
laboratório – Laboratório Nacional de Radiação Síncrotron (LNRS) – foi 
habilmente substituído pelo vocábulo luz na designação efetivamente 
adotada para o laboratório. “Por razões estéticas: luz é menos 
ameaçadora do que radiação!”5. Também, pudera! Em abril daquele 
ano, o mundo foi sacudido pelo catastrófico acidente na usina nuclear 
de Chernobyl, na antiga União Soviética, provocando a liberação de 
partículas radioativas que chegaram ao continente europeu.

O LNLS deu origem, em 2010, ao complexo do Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), onde também operam outros 
três órgãos federais de pesquisa: o Laboratório Nacional de Biociências 
(LNBio) desenvolve pesquisas em áreas de fronteira da biociência, 
com foco em biotecnologia e fármacos; o Laboratório Nacional de 
Ciência e Tecnologia de Bioetanol (CTBE) investiga novas tecnologias 

4 Léa Velho e Osvaldo Pessoa Jr., O processo decisório na implantação do Laboratório 
Nacional de Luz Síncrotron, 1997.

5 Idem.
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para a produção de etanol celulósico; e o Laboratório Nacional de 
Nanotecnologia (LNNano) desenvolve processos de fabricação de 
materiais nanoestruturados, como sensores, dispositivos e sistemas 
microfluídicos, principalmente voltados para diagnósticos nas áreas de 
saúde, ambiental e de controle de processos industriais.

O LNLS/CNPEM está atualmente envolvido na construção do Sirius, 
uma nova fonte de luz síncrotron de última geração, projetada para ser 
uma das mais avançadas do mundo. O potente acelerador de partículas 
Sirius abrirá novas perspectivas de pesquisa em áreas como ciência dos 
materiais, nanotecnologia, biotecnologia, física, ciências ambientais e 
muitas outras.

Geografia da inovação
A estruturação do polo por meio de empreendimentos de relevância 

científica como o LNLS (seu custo de implantação foi da ordem de US$ 
60 milhões) colaborou para que Campinas fosse beneficiada por um 
novo fluxo de investimentos direcionado ao interior do Estado de São 
Paulo, a partir de 1985. Empresas passaram a privilegiar áreas próximas 
da Capital, mais adiantadas industrialmente, e dotadas de condições 
favoráveis à expansão de seus negócios. Em Campinas e região 
acabaram encontrando o macrossistema científico, tecnológico e de 
circulação que se mostrou estratégico para suas atividades: concentração 
de infraestrutura e pessoal com formação técnico-científica; ambiente 
acadêmico-universitário e de pesquisa; e atrativa oferta de meios de 
comunicação viários6.

Como resultado, acentuou-se, em Campinas e em cidades de sua 
área de influência, a instalação de diversas empresas intensivas em 
tecnologia, atuando, principalmente, nos setores de telecomunicações, 
informática, microeletrônica, optoeletrônica e química fina, além de um 
grande número de companhias de pequeno e médio portes fornecedoras 
de insumos, componentes, partes, peças e serviços.

Empresas pioneiras que haviam se estabelecido na década de 1970, 
como IBM (1971), em Hortolândia, Texas Instrumentos Eletrônicos do 
Brasil (1973) e Hewlett-Packard (1975), ambas em Campinas, passaram a 
ter a companhia, durante os anos 1980-1990, de outras organizações, boa 

6 Caracterização socioeconômica das regiões do Estado de São Paulo – Região 
Administrativa de Campinas, Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional, 2011.
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parte de capital estrangeiro, que optaram pela região para a localização 
de novas plantas em setores ligados à alta tecnologia, especialmente na 
área de telecomunicações, como Avex Eletronics, Lucent Technologies, 
Motorola e Nortel (Northern Telecom), e outras nacionais, como a 
Promon Eletrônica e a Zetax Tecnologia.

É necessário observar que, embora a proposta da Ciatec fosse abrigar 
empresas de alta tecnologia e centros de P&D nas áreas delimitadas para 
essa finalidade, companhias que vieram para o município atraídas pelos 
seus predicados tecnológicos, como as filiais de multinacionais nos 
segmentos de informática e equipamentos para telecomunicações, não 
ficaram circunscritas ao polo e optaram por áreas próximas, sobretudo 
ao longo da rodovia Dom Pedro I. Outras acabaram se fixando em 
cidades circunvizinhas.

Jaguariúna, por exemplo, foi um dos municípios que passou 
a rivalizar diretamente com Campinas na atração de indústrias e 
centros de pesquisa. Exemplos: lá, a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), órgão vinculado ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), instalou em 1982 o 
Centro Nacional de Pesquisa de Defensivos Agrícolas – atual Centro 
Nacional de Pesquisa de Monitoramento e Avaliação de Impacto 
Ambiental, conhecido pelo nome-síntese de Embrapa Meio Ambiente. 
Quinze anos depois, a Motorola, que criara o primeiro celular 
comercial do mundo, passou a operar na cidade, investindo R$ 1 bilhão 
na construção de sua primeira unidade fabril na América Latina. 
Como a estratégia da empresa incluía também a construção de um 
centro de desenvolvimento de software na planta, a oferta de mão de 
obra qualificada formada pela Unicamp foi fator preponderante para 
a escolha da localização, justificou à época o presidente da Motorola 
do Brasil, Flavio Grynszpan7. Precedendo a conterrânea, a fabricante 
norte-americana de microcomputadores Compaq igualmente 
inauguraria sua linha industrial em Jaguariúna, em 1995, com 
investimentos de US$ 40 milhões.

Ainda sobre a Embrapa: duas outras unidades da estatal seriam 
inauguradas nos anos 1980, desta vez em Campinas. A Embrapa 
Informática Agropecuária nasceu em 1985, durante a vigência da 
reserva de mercado de informática, como Núcleo Tecnológico para 
Informática Agropecuária (NTIA), funcionando nas dependências 

7 Motorola terá fábrica de celulares em SP, Folha de S. Paulo, 6 de março de 1996.
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do CTI, dentro do projeto denominado Fábrica de Software, apoiado 
pelo Banco do Brasil, e que visava a dotar o país de tecnologia para 
produção industrial de software. Em 1993, o Núcleo recebeu status 
de centro nacional e transformou-se no atual Centro Nacional de 
Pesquisa Tecnológica em Informática para a Agricultura – CNPTIA. 
Nesse ano foi celebrado o convênio com a Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) para a cessão de uso de terreno na Cidade 
Universitária Zeferino Vaz, onde seria construída a futura sede da 
unidade, inaugurada em 1996, quando também o órgão passou a ser 
denominado Embrapa Informática Agropecuária. Em 1989 fundou-se a 
Embrapa Monitoramento por Satélite. Inicialmente criada com o nome 
de Núcleo de Monitoramento Ambiental e de Recursos Naturais por 
Satélite (NMA), a unidade passou a ser denominada Centro Nacional 
de Pesquisa de Monitoramento por Satélite (CNPM) em 2000. Instalada 
em um bairro da cidade, atualmente é conhecida pelo nome-síntese de 
Embrapa Monitoramento por Satélite.

Parques tecnológicos, um novo marco de 
desenvolvimento do polo

Entre o final do século 20 e meados da década passada, iniciativas 
nas esferas pública e privada proporcionaram novos impulsos ao 
processo de consolidação de um ecossistema regional de CT&I, pautado 
em uma proposta de integração e cooperação entre os seus diferentes 
atores.

Em 2000, a criação, por meio de lei estadual, da Região 
Metropolitana de Campinas (RMC), formada atualmente por 20 
municípios, tinha como propósito estruturar soluções intermunicipais 
para problemas e desafios regionais comuns. Naquele período, graças à 
expressiva produção científica de seu conjunto de organizações de PD&I 
e à existência de clusters de atividades produtores de bens e serviços de 
base tecnológica, a RMC já era considerada um dos mais importantes 
polos de CT&I na América Latina e um dos 50 grandes polos do mundo, 
conforme elencou à época a revista norte americana Wired.

No entanto, constatava-se que o potencial da região como player 
nacional e internacional nessa área poderia ser substancialmente 
incrementado se houvesse uma articulação conjunta das instituições de 
ciência e tecnologia (ICTs) na defesa de interesses e demandas comuns. 
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O segmento se ressentia, sobretudo, da falta de um diálogo mais fluente 
com o poder público e de um apoio mais efetivo ao desenvolvimento do 
polo por meio da formulação e implementação de uma política local.

Dirigentes das principais ICTs passaram a se reunir para discutir 
ações conjuntas capazes de ajudar a superar essas dificuldades e, 
em 2002, criaram a Fundação Fórum Campinas. Formada por onze 
instituições de pesquisa e ensino localizadas na Região Metropolitana 
de Campinas (Cati, CPqD, CTI Renato Archer, Embrapa, IAC, IB, Ital, 
IZ, CNPEM, PUC e Unicamp), a Fundação passou a envidar esforços 
no sentido de fortalecer os elos entre os diferentes integrantes do 
ecossistema de CT&I – centros de produção de conhecimento, iniciativa 
privada e governo – de forma a que pudessem  atuar de forma sistêmica 
e integrada em torno de um projeto de desenvolvimento regional e 
nacional lastreado no trinômio ciência-tecnologia-inovação.

Um passo estratégico na direção do incremento da cooperação 
entre o setor produtivo e as ICTs foi dado em 2006, quando o Governo 
do Estado de São Paulo instituiu por meio de decreto o Sistema 
Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec) com o intuito de incentivar 
empreendimentos nas regiões paulistas que dispunham de centros 
geradores de conhecimento e potencial de empreendedorismo. Mais 
que isso: a medida, assim como a Lei de Inovação do Estado de São 
Paulo, sancionada em 2008, representaram políticas públicas que 
visavam a reduzir lacunas existentes entre a pesquisa na universidade 
e nas instituições de pesquisa e as estratégias de inovação de empresas 
no Estado de São Paulo. Não se pode esquecer que também data da 
época, mais especificamente 2004, na esfera federal, a aprovação da 
Lei de Inovação Tecnológica, que também tratava da interação entre 
produção científica e atividade industrial, organizada em torno de 
três eixos: a constituição de ambiente propício a parcerias estratégicas 
entre universidades, institutos tecnológicos e empresas; o estímulo 
à participação de institutos de ciência e tecnologia no processo de 
inovação; e o estímulo à inovação na empresa.

O modelo de parques tecnológicos habilita as instituições gestoras 
e as empresas instaladas nesses complexos à conversão de impostos em 
créditos para desenvolver pesquisas e outros investimentos. Além do 
benefício do incentivo fiscal, os gestores dos parques podem realizar 
convênios para repasse de recursos voltados a obras e aquisição 
de equipamentos. Com isso, passam a ter maior poder de atrair 
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investimentos e gerar novas empresas intensivas em conhecimento ou 
de base tecnológica.

De acordo com levantamento do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI), dos 80 parques tecnológicos no Brasil em 2013, o 
Estado respondeu por 25%. Hoje existem 28 iniciativas em São Paulo.

Em Campinas, a medida trouxe impactos positivos para instituições 
que tradicionalmente mantinham vínculos com o setor produtivo e que, 
em alguns casos, viram a oportunidade de ampliar a infraestrutura 
dedicada às parcerias empresariais com o ingresso no sistema de parque 
tecnológico: CPqD, CTI Renato Archer, Techno Park e Parque Científico 
e Tecnológico da Unicamp.

O CPqD, que em 1998 se tornara uma fundação de direito privado, 
como resultado do desdobramento da privatização das telecomunicações 
no Brasil e da necessidade de buscar fontes de financiamento após o 
fim dos recursos provenientes do sistema Telebras, já no ano seguinte 
havia reconfigurado o seu complexo para abrigar um condomínio 
empresarial de EBTs, o Pólis de Tecnologia. No CTI, está sendo erguido 
com investimentos da ordem de R$ 15 milhões o conjunto de edifícios 
do CTI-Tec, destinado a companhias que atuem na pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologias da informação e comunicação (TICs) 
ou outras vocações compatíveis com o centro. O Techno Park, por sua 
vez, evidencia-se entre os demais pela sua peculiaridade de ser um 
empreendimento privado (mais detalhes adiante) e também já operava com 
características de parque tecnológico desde o final da década de 1990.

Em relação à Unicamp, o seu parque científico e tecnológico 
começou a ser implantado em 2009 no campus da Universidade, com 
uma área inicial de 100 mil m², onde já estão construídos o Centro de 
Inovação e Incubadora e o Laboratório de Inovação em Biocombustíveis 
(LIB). Outras informações sobre o parque da Unicamp estão 
disponibilizadas na terceira parte deste livro.

Além desses quatro (CPqD, CTI Renato Archer, Techno Park e 
Parque Científico e Tecnológico da Unicamp) – entre os sete parques 
tecnológicos definitivamente credenciados pelo governo estadual em 
janeiro de 2016 –, no momento da redação desta publicação também 
pleiteava a sua inclusão no sistema o Parque Tecnológico Municipal de 
Campinas (Camptech), gerido pela Ciatec. Atualmente, a companhia 
mantém um programa de incubadora de EBTs e administra as 
áreas dos Polos I e II de Alta Tecnologia (antigas Ciatec I e II), sob a 
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responsabilidade do município. O Polo II, no entorno da Unicamp, 
acabou por concentrar os investimentos mais significativos e, após um 
período de estagnação, recebeu nos últimos anos empresas como a TRB 
Pharma (do grupo suíço TRB Chemedica), a italiana Teofarma e o Latin 
America Innovation Center da Cargill. O Banco Santander também 
instalou um data center no local.

Como é possível constatar, o polo tecnológico de Campinas terminou 
por reproduzir o modelo de Stanford e do MIT que estava na mente 
visionária do professor Zeferino Vaz. O dinâmico e rico ecossistema 
regional de inovação constituído sob influência da Universidade e a 
prolífica interação da instituição com empresas e centros de pesquisa 
ao seu redor continuaram inspirando iniciativas que contribuíram para 
a permanente evolução desse privilegiado espaço de desenvolvimento 
tecnológico. São os casos, entre outros, das incubadoras de EBTs, 
dos organismos de funding e de aceleração de startups, das redes 
de networking e das spin-offs da Unicamp – temas que serão 
oportunamente tratados no decorrer desta obra.

Vocação da cidade inspira  
iniciativa privada

Desenhado, nos anos 1980, para ser uma central atacadista 
(Centac seria o nome fantasia do negócio), o Techno Park 
Campinas ganhou suas atuais feições de parque tecnológico 
a partir da segunda metade da década de 1990, por iniciativa 
da empresa Unimovel, ligada ao Grupo DPaschoal, dos irmãos 
Miguel Gilberto Pascoal e Luís Norberto Pascoal.

À época da implantação dos parques da Ciatec, o arquiteto 
Miguel Pascoal ocupava o cargo de secretário municipal de 
Planejamento e Coordenação da Prefeitura de Campinas, e de 
1968 a 1970 também integrara o grupo executivo do Plano Diretor 
do Município. Na estreita convivência com aquele processo 
em curso rumo à ampliação da vocação da cidade na atração 
de investimentos produtivos no setor industrial e de serviços, 
especialmente no segmento de alta tecnologia, ele anteviu o sinal 
para uma promissora mudança no perfil do Centac.
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“Quando decidimos retomar o projeto, estava muito claro que 
o empreendimento não deveria ser mais voltado somente à área 
de logística; valia a pena investir no viés tecnológico. E foi o que 
fizemos”, afirma Pascoal.

Implantado em uma área de 524 mil m2, no entroncamento das 
rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Dom Pedro I, o Techno Park 
pode ser apontado como um dos pioneiros no país na organização 
de um condomínio de EBTs. A composição das empresas 
instaladas em 2007, menos de uma década após o início das 
operações do parque, apontava que 27% delas já possuíam algum 
processo atrelado à P&D – demonstrando não só a demanda 
existente por espaços estruturados para essa atividade como 
também o acerto da decisão dos irmãos Pascoal.

A opção de locar espaços e oferecer ao interessado a 
oportunidade de operar a empresa sem a necessidade de 
mobilizar capital na construção de instalações tornou-se um 
diferencial de grande apelo do empreendimento, sobretudo  
entre as EBTs nascentes, avalia o engenheiro civil formado  
pela Unicamp, José Luiz Guazzelli, diretor do Techno Park.  
Ele trouxe para a gestão do empreendimento, em 1997, a 
experiência acumulada na iniciativa privada e no setor público 
como secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e da 
Habitação, em Campinas.

Hoje, no universo de 60 companhias inquilinas, 43 são 
EBTs que atuam em segmentos como biotecnologia, energia, 
equipamentos médicos, tecnologia da informação, automação, 
mecânica automotiva e agroalimentar, distribuídas em uma 
área construída de 130 mil m2, junto a um bosque natural nativo 
de 70 mil m2, remanescente da Mata Atlântica. A associação 
gestora do empreendimento conta com um comitê técnico 
de C&T, constituído por seus administradores, por membros 
de instituições de ensino e pesquisa, como a Unicamp, e por 
representantes de empresas condôminas.

Segundo a direção, entre recursos do grupo proprietário e 
de empreendedores parceiros, os investimentos no Techno Park 
alcançam o montante da ordem de US$ 200 milhões.
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Um fenômeno resultante da presença, na região de Campinas, 
de subsidiárias de corporações multinacionais do setor de alta tecnologia 
foi a criação local, por parte dessas empresas, de organismos voltados a 
atividades de PD&I, para se poder cumprir com as exigências da Lei de 
Informática da qual as companhias se beneficiam. Três desses institutos, 
criados na década de 1990, estão sediados no polo em torno da Unicamp: 
Instituto de Pesquisa Eldorado, Venturus Centro de Inovação Tecnológica 
e Samsung Instituto de Desenvolvimento em Informática (Sidi).

O Instituto de Pesquisas Eldorado foi fundado pela Motorola em 
dezembro de 1997, como uma associação sem fins lucrativos, para cumprir 
a contrapartida em P&D referente aos incentivos tributários concedidos 
pela Lei de Informática (que exige o investimento de um percentual 
do faturamento da empresa beneficiada em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento realizadas externamente). Iniciou suas atividades em 1999, 
na fábrica de celulares da Motorola em Jaguariúna, e um diferencial que 
caracteriza a sua trajetória desde o princípio é a autonomia concedida pela 
empresa proprietária para desenvolver projetos para clientes externos.

“O Eldorado começou sendo remunerado pela execução de projetos 
para a Motorola. Mas a empresa queria que o instituto pudesse ser capaz 
de andar com as próprias pernas”, lembra o professor Arthur João Catto. 
Convidado à época por Flavio Grynszpan, presidente da Motorola, para 
assumir o leme da instituição, foi seu superintendente por quase 14 anos.

Docente do Instituto de Computação (IC) da Unicamp e com longa 
carreira gerencial no CTI, coube ao professor Catto enfunar as velas do 
Eldorado e traçar a rota estratégica no rumo da independência financeira 
desejada pela fundadora. Em 2000, como parte do plano proposto, o 
Eldorado cortou o cordão umbilical com a planta de Jaguariúna, alugou 
instalações no complexo empresarial Pólis de Tecnologia, da Fundação 
CPqD, em Campinas, e começou a garimpar persistentemente o mercado 
em busca de parceiros para convênios de cooperação.

Foi preciso, relata o professor Catto, vencer a desconfiança inicial 
(e natural) de empresas que enxergavam o Instituto apenas como 
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representante de uma concorrente. Como decorrência do feedback 
altamente positivo e da salutar interação com outras firmas, oito anos 
depois o Instituto inaugurou seu prédio próprio ao lado da Unicamp e viu 
quintuplicar a participação de projetos realizados para terceiros em sua 
receita, à época da ordem de R$ 40 milhões.

O faturamento anunciado em 2015 foi de R$ 170 milhões, resultado 
do desenvolvimento de mais de uma centena e meia de projetos para um 
portfólio de aproximadamente 320 clientes e parceiros, entre os quais cerca 
de 50 das maiores empresas do setor, tais como Samsung, IBM, Dell, HP, 
EMC e Foxconn, além da própria Motorola. De acordo com o professor 
Catto, que permanece como um dos executivos do Eldorado, os dez maiores 
parceiros respondem por cerca de 80% da receita do Instituto. O quadro 
inicial de 30 funcionários saltou para os mais de 650 atuais, distribuídos em 
três unidades: além de Campinas, onde se concentra sua maior operação, a 
organização mantém instalações em Brasília e em Porto Alegre.

No âmbito da Lei de Informática, o Eldorado constitui o principal 
centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação no segmento de 
tecnologia da informação e comunicação (TIC), atuando nas áreas de 
software, hardware, sistemas, processos, ensaios e testes de produtos 
eletrônicos. A qualificada mão obra recrutada nos cursos de Engenharia 
Elétrica, Engenharia de Computação, Ciência da Computação, Física, 
Estatística e Economia da Unicamp, entre outras universidades, tem 
permitido compor a massa crítica do instituto em quase duas décadas de 
existência. Outrossim, os vínculos com essas escolas também contribuem 
para a melhora da capacitação do Instituto, por meio de projetos de 
cooperação e de contratação de serviços. Membros da academia também 
ocupam assento em seu conselho técnico-científico.

O Venturus foi criado pela Ericsson em 1995, como Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Informática e Automação (Informat), 
com estrutura autônoma, mas funcionava no terreno do centro de P&D 
da empresa, em Indaiatuba, na região de Campinas. A equipe que iniciou 
o projeto do Instituto era formada por antigos funcionários da divisão de 
Engenharia da Ericsson.

A criação do Instituto permitiu intensificar a atividade de P&D que a 
empresa desenvolvia no Brasil desde os anos 1970, a princípio na área de 
hardware e depois, a partir do início dos anos 80, em software. Começou 
com adaptações de produtos para o mercado brasileiro e, em 1990, 
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passou a projetar também produtos para o mercado mundial e a transferir 
tecnologia para outras subsidiárias da Ericsson1.

Em 2001, considerando os incentivos da Lei de Informática, o Instituto 
expandiu suas atividades de P&D no Brasil. Cinco anos depois, mudou o 
nome para Venturus e transferiu suas instalações para Campinas. Localizado 
no Polo II de Alta Tecnologia, próximo da Unicamp, mantém convênios de 
cooperação com a Universidade e outras instituições de ensino e pesquisa. 
Atua no desenvolvimento e implantação de soluções tecnológicas, nas áreas 
de hardware e software para telecomunicações e automação.

Já o Samsung Instituto de Desenvolvimento em Informática (Sidi) foi 
criado em 2004, em Campinas, simultaneamente à inauguração da fábrica 
de telefones celulares da companhia coreana no município, ambos nas 
imediações da Unicamp, e trabalha exclusivamente para a empresa nos 
nichos de dispositivos celulares e soluções móveis.

No início havia certa desconfiança da Samsung com relação ao centro 
brasileiro, mas vários casos de sucesso em projetos de alta complexidade, 
no desenvolvimento de software embarcado, salientaram a competência 
local, especialmente na região de Campinas. O Sidi começou com doze 
pessoas, hoje agrupa mais de uma centena, e a matriz passou a alocar mais 
recursos em P&D no Brasil2.

Observa-se ainda a presença do Centro de Pesquisas Avançadas 
Wernher von Braun, instituição igualmente originada na esteira da 
Lei de Informática, porém com atuação independente. Criado em 1997 
pelo físico Dario Sassi Thober, graduado e pós-graduado pela Unicamp, 
desenvolve soluções nas áreas de software em geral, design e experimentos 
com dispositivos ópticos e sem fio, sistemas de gestão da produção e 
computação de alta performance. O nome do centro é uma homenagem 
ao engenheiro alemão responsável pelo desenvolvimento de foguetes de 
combustível líquido em seu país e nos Estados Unidos. Notabilizou-se 
durante a chamada “corrida espacial” e liderou o desenvolvimento do 
foguete Saturno V, utilizado pela Nasa (a agência espacial norte-americana) 
nas missões Apollo e Skylab, entre as quais a que levou astronautas à Lua, 
em julho de 1969.

Graças a iniciativas como essas, a pesquisa e a inovação tecnológica 
sempre alçaram altos voos no polo tecnológico de Campinas.

1 Eva Stal, Políticas Públicas e a Inovação em Subsidiárias de Empresas Multinacionais: 
uma Avaliação da Lei de Informática Brasileira, Revista Espacios, Vol. 31 (1) 2010, pág. 15.

2 Idem.
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Ousadia.

Esta talvez seja a palavra capaz de melhor qualificar o episódio de 
criação, em 1976, de uma empresa de capital privado, dentro do campus 
da Unicamp, para conceber, desenvolver e industrializar produtos, 
além de prestar serviços, no campo da tecnologia avançada. Resultado 
de uma iniciativa conjunta da Unicamp, do Ministério da Indústria e 
Comércio (através da então Secretaria de Tecnologia Industrial) e de um 
grupo de empresários acionistas, a Companhia de Desenvolvimento 
Tecnológico (Codetec) nasceu baseada em exemplos de universidades 
norte-americanas no estímulo à realização de atividades pré-empresariais 
e tornou-se, à época, uma experiência ímpar no mundo de incubadora de 
empresas nascentes de base tecnológica em uma instituição acadêmica.

O engenheiro eletrônico, físico e professor Rogério Cerqueira Leite, 
mentor e presidente do conselho da companhia, confiou a estruturação 
operacional da Codetec ao militar e professor Aldo Vieira da Rosa, que 
havia sido professor do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e  
um dos fundadores do seu complexo tecnológico em São José dos 
Campos, o CTA (Centro Técnico Aeroespacial), além de criador do 
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e também presidente 
do Conselho Nacional de Pesquisa, atual Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

“Visitei o Aldo em Stanford, onde ele era professor e se notabilizara 
por uma carreira admirável. Encontrei vários de seus alunos montando 
equipamentos nos laboratórios. Perguntei do que se tratava: o Aldo 
tinha uma empresa tecnológica funcionando dentro da universidade e 
os estudantes eram remunerados por aquele trabalho”, conta Cerqueira, 
referindo-se ao ambiente acadêmico-empreendedor da prestigiada 
instituição em torno da qual se desenvolveu o Vale do Silício e onde 
Stanford se tornou um bastião da inovação, contribuindo para a criação 
de companhias inovadoras.
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Conforme ele observa, em algumas universidades americanas, o apoio a 
empresas nascentes já era informalmente oferecido. Professores e alunos de 
pós-graduação se associavam em torno de projetos que, amadurecidos, se 
tornavam produtos de interesse comercial. Por vezes o início de pequenas 
produções ocorria nas bancadas e oficinas da própria universidade. Essas 
empresas não apenas se beneficiavam de um apoio material, mas, antes de 
tudo, do convívio de um estimulante ambiente de reflexão e de inovação.

O professor Cerqueira quis trazer a experiência para a Unicamp, 
porém, ao contrário da maneira informal e espontânea que caracterizava o 
florescimento de empresas no interior das universidades norte-americanas, 
o sucesso da sua iniciativa implicava a necessidade de se fomentar  
e – principalmente – formalizar o processo no âmbito acadêmico.

Essa questão, por sinal, ele enfatizara em um artigo no jornal Folha 
de S. Paulo1 meses antes da criação da Codetec. Em sua opinião, como 
o empresário nacional ainda não estivesse preparado para administrar 
e custear entidades especialmente destinadas a operar junto aos meios 
de produção visando de fato ao aumento da eficiência da produção 
tecnológica e, como os recursos humanos qualificados ainda residissem 
em universidades e instituições de pesquisa, a única solução para o 
problema era a formação de empresas de promoção de tecnologia que 
operassem basicamente com os recursos existentes, isto é, com cientistas, 
tecnólogos e mesmo recursos materiais estabelecidos em universidades 
e centros de pesquisas.

Destarte, a Codetec foi então criada com a intenção de aproveitar 
o potencial técnico-científico existente na Unicamp para o 
desenvolvimento e a transferência de tecnologia ao mercado. Dadas as 
suas características operacionais, a companhia tornou-se aquela que 
seria a primeira incubadora de empresas nascentes do mundo, ressalta o 
professor Cerqueira Leite.

“O objetivo era identificar meios de agilizar a criação de novos 
empreendimentos tecnológicos no setor privado, reconhecendo ser esse 
o principal mecanismo que leva à independência tecnológica de um país. 
Surgiu então a proposta de formação de uma companhia privada, dedicada 
a facilitar o estabelecimento, por parte de professores e alunos da Unicamp, 
de pequenas empresas capazes de gerar tecnologia apropriada para as 
condições brasileiras, sem que houvesse qualquer desvirtuamento das 
finalidades essenciais da Universidade”, esclarece o docente.

1 Promoção de Tecnologia-I, Folha de S. Paulo, 15 de abril de 1976.
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À época da concepção da Codetec, o professor Cerqueira Leite, 
então coordenador geral das Faculdades da Unicamp, procurou pelo 
empresário Severo Gomes, que era ministro da Indústria e do Comércio 
e estava muito interessado em reforçar, no âmbito do governo, a 
preocupação com problemas do desenvolvimento tecnológico nacional. 
Severo não apenas tornou-se sócio do negócio como também difundiu a 
ideia da incubadora na classe empresarial, conseguindo atrair um grupo 
de aproximadamente duas dezenas de investidores que permitiam à 
companhia começar a operar. Dono de uma tecelagem em São José dos 
Campos (SP), Severo encomendou à Codetec o desenvolvimento de 
uma técnica para tingimento de fios têxteis baseada em uma tecnologia 
francesa, que, no entanto, não apresentou os resultados esperados. 
Houve apoio também do engenheiro, físico e professor José Walter 
Bautista Vidal, então secretário de Estado de Ciências e Tecnologia no 
governo de Ernesto Geisel e principal mentor do Pró-Álcool.

Modus operandi
Sediada em um amplo pavilhão – hoje ocupado pelo Instituto de 

Geociências (IG) –, onde dispunha de oito “baias”, a Codetec oferecia 
instalações e laboratórios para a execução dos projetos propostos por 
docentes e alunos e cobria as despesas do período de desenvolvimento e 
implantação comercial. A estratégia de geração de startups compreendia 
o auxílio aos docentes na transformação de ideias originadas a partir 
de suas pesquisas em novas tecnologias e produtos, ajudando-os no 
desenvolvimento e na viabilidade dos negócios. Caso o projeto não 
demonstrasse viabilidade comercial, ele era considerado um simples 
estudo do qual ensinamentos eram colhidos. Porém, se a viabilidade 
comercial fosse confirmada, destacava-se o projeto da Codetec e uma 
empresa independente era formada.

Essa filosofia de trabalho derivava de um raciocínio do professor 
Aldo, para quem o custo do insucesso era um dos empecilhos no Brasil 
que militavam contra a transformação do professor ou aluno universitário 
em pequeno empresário. Argumentava ele que o estabelecimento de uma 
empresa trazia consigo apreciável probabilidade de insucesso capaz de 
consumir todos fundos investidos e de invalidar os esforços e trabalhos 
expendidos – e esse custo era suficiente para desencorajar o futuro 
empreendedor. No entanto, se uma agência cria não uma mas numerosas 
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empresas oferece a segurança estatística de que uma certa porcentagem 
de tais empresas poderá ser bem-sucedida2.

A Codetec tinha opção de vir a ser acionista e, em alguns casos, 
de cobrar royalties. Como professores e alunos trabalhavam durante 
o período probatório em instalações dentro da própria Universidade, 
essa atividade era reconhecida como pesquisa de valor acadêmico, não 
constituindo uma infração do princípio de dedicação exclusiva.

Desse modo, foram gestadas na Codetec spin-offs de várias origens 
e em vários campos de atividades. Dentre elas, se sobressaíram: a 
Tecnolaser, que produziu o primeiro laser nacional de dióxido de 
carbono. A empresa recolheu royalties à Universidade, em julho de 1985, 
no valor de US$ 50 mil pela transferência de tecnologia de um bisturi 
laser3; a Cryometal, que se ocupava da produção de equipamentos 
criogênicos e metais especiais, e foi absorvida posteriormente pelo 
grupo Mangels; a Novadata, voltada ao desenvolvimento e fabricação 
de computadores de pequeno porte, posteriormente teve seu controle 
acionário adquirido pela Nova Participações Ltda., passando a ter a 
denominação de Novadata Sistemas e Computadores S.A., e hoje com 
expressão nacional; e a Termoquip, que atuava na área de produção 
de energia a partir da biomassa por intermédio de tecnologias de 
gaseificação (e cuja trajetória será detalhada no Capítulo 7).

A versatilidade do trabalho realizado pela Codetec foi demonstrada 
em dois contratos firmados com a Cooperativa do Trigo de Ijuí (Cotrijuí), 
no Rio Grande do Sul. No primeiro, foram projetados e implantados 
sistemas de previsão de safras e de preços com tecnologia de ponta. Os 
equipamentos foram instalados e um pessoal local de Porto Alegre foi 
treinado pela Codetec. O segundo se referiu ao planejamento de um 
processo de colonização na Amazônia e envolveu mais que uma centena 
de pesquisadores. Não somente foram feitas medidas sobre fertilidade de 
solo, variedades de vegetais passíveis de uma silvicultura sustentável, como 
arquitetura e distribuição de terras adequadas para o meio ambiente. Foram 
treinados monitores para adequar os colonos provenientes do Rio Grande do 
Sul ao novo habitat. Apesar do sucesso do projeto e de sua plena aceitação, 
não foi possível a implantação devido à hostilidade de “grileiros” na região4.

2 Rogério Cezar de Cerqueira Leite, CODETEC – Companhia de Desenvolvimento 
Tecnológico, RBI, Rio de Janeiro (RJ), 7 (2), p.483-489, julho/dezembro 2008.

3 Luciano Maia Lemos, Desenvolvimento de spin-offs acadêmicos: estudo a partir do 
caso da UNICAMP (2008).

4 Rogério Cezar de Cerqueira Leite.
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Sobrevida e ocaso
Com a saída do professor Zeferino Vaz da reitoria, em 1978, a gestão de 

seu sucessor, o professor Plínio Alves de Moraes, ocorreu em uma época de 
recessão econômica no país e crise financeira e institucional na Unicamp. 
A situação da Universidade agravou-se quando o Governo de São Paulo 
decretou intervenção na instituição, em 1981. As dificuldades conjunturais 
afetaram as atividades e a manutenção das funções originais da Codetec.

Desvinculada da Unicamp e com o professor Cerqueira Leite ainda à 
frente, a Codetec ganhou uma sobrevida a partir de 1984, após o ingresso 
do engenheiro químico José Carlos Gerez, nesse mesmo ano, na posição 
de vice-diretor da empresa. Dentre outros projetos da companhia em 
sua nova fase, em outras instalações, especializou-se na elaboração de 
processos de produção de fármacos para as indústrias farmacêuticas 
nacionais, beneficiada por financiamentos exclusivos decorrentes de uma 
nova política para a indústria de química fina no Brasil à época. 

A Codetec construiu plantas-piloto, laboratórios, chegou a empregar 
cerca de 300 funcionários e desenvolveu 80 processos, dos quais cerca de 
20 chegaram a ser comercializados por diferentes empresas nacionais. 
Além disso, concebeu e construiu plantas para o setor produtivo, em 
várias companhias brasileiras do setor de química fina. Algumas dessas 
empresas foram criadas com tecnologia desenvolvida pela Codetec5. 

No governo Collor, os contratos das empresas que se valiam da 
Codetec foram interrompidos. Sem condições de reorientar sua atuação, 
a empresa começou a definhar até ser vendida no governo de Fernando 
Henrique Cardoso. De acordo com o professor Cerqueira, outro fator 
determinante para o ocaso da companhia foi o falecimento prematuro 
de Gerez, então seu principal executivo.

Para o professor Cerqueira Leite, o destino da Codetec na Unicamp 
foi selado quando o professor Zeferino Vaz deixou a reitoria e, 
consequentemente, houve a supressão do apoio que a Universidade dava 
à companhia, “apoio este que não se restringia ao fornecimento de espaço 
físico e mão de obra, mas principalmente porque se estendia à própria 
aceitação da Codetec como extensão natural da missão universitária”.

Lembrando que “era tradicional na universidade brasileira a  
repulsa ao uso de meios pertencentes a universidades para atividades 

5 Idem.
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pré-empresariais, com o argumento de que o dinheiro público não 
poderia servir o interesse privado”, ele avalia que uma iniciativa 
como a Codetec, “sem precedentes no planeta e que afrontava o 
conservadorismo acadêmico brasileiro”, somente prosperou na Unicamp 
porque houve o irrestrito respaldo do professor Zeferino Vaz. Segundo 
ele, o retrocesso de administrações subsequentes da Unicamp acabou 
prevalecendo e a Codetec teve de se retirar do campus, interrompendo 
sua atuação como administradora de incubadora.

“A Codetec era um corpo estranho à Unicamp. Entretanto, os exemplos 
flagrantes, extremamente construtivos observados em universidades 
americanas de onde surgiam importantes empreendimentos de 
consequências econômicas marcantes, consentiam na aceitação de riscos 
inerentes a atividades estranhas à tradição universitária corrente. Foi com 
essa consciente certeza de conflito de interesse que foi concebida a Codetec”, 
pondera o professor Rogério Cerqueira Leite.
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O momento de criação da Codetec coincide com a vigência, no 
Brasil, do II Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(II PBDCT), um dos programas do governo militar que enfatizava a 
importância da ciência e da tecnologia como força motora do processo 
de desenvolvimento e modernização do país. O Brasil convivia com 
os reflexos da crise do petróleo de 1973 – quando a alta dos preços e a 
escassez do produto golpearam a economia nacional – e o II PBDCT, em 
particular, apontava para a necessidade de desenvolvimento de formas 
não convencionais de energia, como gaseificação, energia solar e uso do 
hidrogênio. Basta lembrar que a concepção da tecnologia genuinamente 
brasileira do motor a álcool ocorre nos anos 1970, no contexto dos 
esforços pela busca de substitutos ao combustível de origem fóssil.

Esse direcionamento influenciou de maneira importante o perfil das 
pesquisas tecnológicas então em curso na Unicamp. Além dos projetos 
em telecomunicações, as energias alternativas também se tornaram tema 
de alta relevância na Universidade naquela década. Criou-se o Grupo de 
Energia, equipe multidisciplinar chefiada pelo professor João Alberto 
Meyer, do Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW), que congregava 
um número relativamente grande de docentes e alunos da Engenharia 
Elétrica, da Física, da Engenharia de Alimentos, da Engenharia Química 
e da Engenharia Agrícola, nucleado em torno de projetos nas áreas de 
energia solar, uso de hidrogênio, bioconversão e aproveitamento de aguapé 
para geração de gás. Inovações desenvolvidas pelo grupo em âmbito 
laboratorial acabaram sendo convertidas em produtos e até deram origem 
a empresas no ramo, graças ao respaldo então proporcionado pela Codetec.

Concebido para o desenvolvimento de estudos voltados à produção, 
ao transporte, ao armazenamento e à utilização do hidrogênio como 
combustível alternativo, o Projeto Hidrogênio era coordenado pelo 
professor João Alberto Meyer, tendo como coordenadores administrativo 
e técnico, respectivamente, os professores Marcus Zwanziger (IFGW) e 
Saul Gonçalves d’Ávila, do Departamento de Engenharia Química (DEQ), 
depois transformado na Faculdade de Engenharia Química (FEQ). O 
projeto contava com recursos da Finep na ordem de US$ 1 milhão e 
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permitiu nuclear o corpo docente pioneiro da Engenharia Química, 
com pesquisadores recrutados pelo professor Saul1. Inicialmente, os 
experimentos do Projeto Hidrogênio foram integralmente realizados 
nas dependências do IFGW até que o DEQ pudesse estruturar seu 
primeiro laboratório.

Um dos vetores de energia alternativa abordados pelo grupo era a 
produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água – um processo 
capaz de separar o oxigênio e o hidrogênio presentes na sua molécula 
pelo efeito da passagem de uma corrente elétrica pelo líquido – e sua 
utilização como combustível. Para tanto, construiu-se no galpão da 
Codetec um conjunto de células eletrolíticas para produção industrial de 
hidrogênio batizado com o nome comercial de Codeletro.

Uma resolução baixada pelo governo em 1976 proibiu importações 
pelo setor público e impediu a aquisição no exterior da aparelhagem 
requerida pelo projeto. Então, foi preciso lançar mão de componentes 
nacionais para a montagem dos equipamentos necessários ao processo de 
eletrólise da água, ao armazenamento do hidrogênio e aos procedimentos 
analíticos. Posteriormente, a estatal Companhia Energética de São Paulo 
(Cesp) interessou-se pela tecnologia desenvolvida na Unicamp e financiou 
a construção pela Codetec de uma instalação para eletrólise em escala 
piloto na usina de Corumbataí, no interior do Estado.

Com a experiência acumulada no Projeto Hidrogênio, o grupo 
conseguiu aprovação da Finep para empreender o Projeto Bioconversão, 
voltado a estudos para o aproveitamento de biomassa como fonte 
energética. Coordenado pelo professor Saul e pelo professor José Cláudio 
Moura, também da Engenharia Química, o trabalho dividia-se em duas 
linhas: a de gaseificação de biomassa (para gerar energia elétrica a partir 
de biomassa), coordenado por outro pesquisador do DEQ, o professor 
João Alexandre da Rocha Pereira; e a de alcoolquímica (para substituir o 
petróleo na queima pela indústria petroquímica).

Assim como na experiência anterior com o hidrogênio, tornou-se 
necessário construir os aparatos mecânico e elétrico para os estudos 
com o que havia disponível no mercado – e mais a inventividade 
do professor José Cláudio. Uma das engenhocas consistia em um 
gaseificador de lenha acoplado ao motor de um automóvel (o Ford 
Galaxy do próprio docente) para funcionar à maneira dos gasômetros – 

1 Paulo Cesar Nascimento, Engenharia Química da Unicamp, uma história de 
transformações (2014).
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sistemas para geração de gás por meio da queima de carvão instalados 
em milhares de veículos durante a crise do petróleo decorrente da 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Houve ainda o Projeto Aguapé, financiado pelo CNPq, com o 
propósito de gerar gás metano pela fermentação anaeróbica do aguapé 
(planta abundante em represas, lagos e rios poluídos, conhecida pela sua 
função de despoluente natural). Coordenado pelo professor Cerqueira 
Leite, a empreitada, também de caráter interunidades, congregava 
docentes da Engenharia Química, Engenharia Agrícola e do Instituto 
de Química. A proposta era aproveitar a tecnologia em áreas rurais, 
utilizando o aguapé para despoluição de fontes hídricas e produção de 
energia elétrica local. As pesquisas permitiram montar um biodigestor e 
um gasômetro em escala piloto com capacidade aproximada de 500 litros.

Estima-se que cerca de um quarto dos alunos da primeira turma 
de graduação da Engenharia Química envolveram-se nesses projetos e 
tiveram o privilégio de enriquecer sua formação com a participação em 
experiências pioneiras no campo das energias alternativas, evidenciando 
uma das peculiaridades da Unicamp: a de que as pesquisas 
desenvolvidas em seus laboratórios não se dissociam dos programas de 
ensino ministrados, o que propicia a contínua transferência aos alunos 
do conhecimento novo decorrente das investigações científicas.

Professor-empresário,  
insólita e rica experiência

Em uma análise retrospectiva do trabalho pioneiro desenvolvido 
naquele período, o professor Saul d’Ávila observa que o privilégio 
de ter vivenciado o – insólito para a época – papel de empresário em 
um ambiente eminentemente acadêmico permitiu a ele e aos demais 
envolvidos nas pesquisas a oportunidade de atuar no sentido de converter 
em produto o potencial de aplicabilidade das tecnologias desenvolvidas.

“Esse era um propósito perseguido por todo o grupo. Ainda não 
usávamos a palavra inovação para definir aquilo que fazíamos, mas eram 
inovações sem dúvida alguma. Tínhamos desenvolvido tecnologias 
pioneiras e ansiávamos por ver frutos do nosso trabalho no mercado”, 
conta o professor Saul. “Faltava, no entanto, um instrumento para poder 
colocar em condição pré-industrial o que até então havia sido testado 
em laboratório. O que não seria possível fazer por meio da Unicamp, os 
professores conseguiam viabilizar por meio da Codetec”.



Unicamp, 50 anos – Uma história de inovação e empreendedorismo86

A necessidade de planejar e estabelecer procedimentos comuns 
a qualquer empresa que objetivasse lançar um novo produto ficou 
bastante evidente no caso do projeto de energia solar. Já existiam 
coletores no mercado, todavia, como a tecnologia de montagem ainda 
fosse incipiente no país naquele período, a baixa qualidade comprometia 
o correto funcionamento dos aparelhos – muitos produzidos sem 
critérios técnicos – e obrigava a constantes manutenções. Antes que a 
Codetec lançasse o seu modelo (com a marca Codesol), foi necessário 
pesquisar a concorrência, desenvolver fornecedores de matéria-prima, 
montar a linha de produção e testar o produto no mercado.

O desenvolvimento demandou mais de um ano de estudos e testes 
de bancada até que o grupo chegasse às especificações que propiciavam 
a funcionalidade desejada: um coletor no mínimo 20% mais eficiente, 
com menor número de placas e durabilidade superior. O grande 
diferencial estava na placa de captação de calor, em alumínio anodizado 
que já incorporava em sua estrutura a pigmentação preta. O material era 
fornecido pela Alcoa com exclusividade para a Codetec. Nos coletores 
da concorrência, a cor escura, necessária para a absorção do calor, era 
apenas uma camada de tinta sobre o alumínio que, após três meses, 
descascava e levava à perda de eficiência do equipamento. 

O grande showroom, por assim dizer, dos coletores, era o 
sistema de captação de energia solar para o aquecimento de água 
consumida pelo Hospital das Clínicas da Unicamp. A importância de 
se poder dispor, naquele momento, de uma inovação hoje tão trivial 
nas residências pode ser mensurada pelo seguinte detalhe: houve 
solenidade de inauguração do sistema, em fevereiro de 1979, e com a 
presença do governador de São Paulo à época, Paulo Egydio Martins. 
Antes de descerrar a placa alusiva às instalações, o governador ouviu 
do professor João Alberto Meyer detalhes sobre o funcionamento dos 
coletores solares que, agrupados em dois módulos de 45 unidades 
cada, tinham capacidade de produzir 40 m3 de água quente por dia, 
abastecendo 80% das necessidades do hospital2.

Sob o impacto de um novo choque do petróleo, agora em 1979, 
ampliava-se o mix de produtos made in Unicamp no segmento das 
energias renováveis.

Grande sucesso também fez o gaseificador de biomassa. 
Encomendas do equipamento com capacidades de processamento 

2 Correio Popular, 16 de fevereiro de 1979, Campinas, SP.
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cada vez maiores e a necessidade de produzi-lo em escala industrial, 
com mão de obra especializada e maquinário metalúrgico, levaram 
à constituição de uma empresa específica para a sua fabricação, a 
Termoquip, em 1981, e a transferência da linha de produção que 
inicialmente operava na Codetec para um galpão em Barão Geraldo. Os 
professores Saul e José Cláudio, o engenheiro Themistocles Rocha Neto 
e mais 30 funcionários tornaram-se sócios da indústria. O professor Saul 
estima que foram comercializadas mais de uma centena de unidades 
do equipamento para diversas regiões do Brasil e até para clientes no 
exterior. Em relação aos aquecedores solares, o volume de produção 
mensal chegou a 500 unidades, vendidas para todo o território nacional 
por meio de um representante comercial. Posteriormente, quando a 
companhia não conseguiu mais fazer frente à demanda, decidiu-se 
licenciar a tecnologia, conta o docente.

O pesquisador tivera uma experiência anterior na promoção 
de interação com empresas na Fundação Coordenação de Projetos, 
Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Coppetec) – órgão destinado a apoiar 
a realização de projetos de desenvolvimento tecnológico para empresas 
públicas e privadas –, criada em 1970 pelo Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), no Rio de 
Janeiro, onde ele fora docente.

Na Unicamp, contudo, ressalta o professor Saul, houve a 
oportunidade efetiva de transformar ideias em produtos, em processos 
e em empreendimentos, que por sua vez ensejaram empregos, geraram 
impostos e, na sua natureza, cumpriram com os objetivos de desenvolver 
tecnologias consideradas importantes para o país naquele momento.

“Nesse sentido, a Codetec representou um passo adiante 
e proporcionou uma experiência mais consistente e rica de 
relacionamento da universidade com o mercado”, atesta o professor.

Posteriormente à Codetec, a Unicamp preocupou-se em adotar 
uma política institucional de relacionamento com o setor produtivo, 
estabelecendo ações com vistas à proteção do direito de propriedade 
industrial das pesquisas desenvolvidas por seus cientistas, ao fomento à 
criação de empresas e à transferência de tecnologia. O próximo capítulo 
aborda a trajetória dos diferentes instrumentos e órgãos instituídos pela 
Universidade para cuidar dessa matéria.



        

3a PARTE

Gestão, 
proteção e 

transferência 
de tecnologia

Sede da Inova Unicamp: porta de 
entrada na Universidade para as 
demandas do empresariado e do 
setor público.  



3a PARTE

Gestão, 
proteção e 

transferência 
de tecnologia



cAPítulo 8

Ações valorizam 
propriedade 
intelectual e 
sistematizam 
relações



Capítulo 8 – Ações valorizam propriedade intelectual e sistematizam relações 91

Ao eleger a atividade de pesquisa de alto nível como um dos 
fatores de qualificação de seu ensino, a Unicamp, em menos de duas 
décadas de existência, projetou-se como centro de excelência em 
formação profissional e como potente “usina de pesquisas” tanto em 
ciência básica quanto na geração de tecnologias, resultado, sobretudo, 
da ênfase que imprimiu à pós-graduação pouco tempo depois de sua 
fundação. No início dos anos 1980, a Universidade se constituíra em 
abundante manancial de projetos inovadores, com alta aplicabilidade 
social ou industrial. O mercado já se beneficiava desse know know. 
Contudo, assim como reconhecia a importância de expandir sua relação 
com os vários segmentos da sociedade, a fim de aumentar as chances 
de aproveitamento das descobertas acadêmicas, a Unicamp constatava 
a necessidade de regular a forma como se dava então o relacionamento 
entre pesquisadores e a iniciativa privada, e também a maneira 
como o setor empresarial se apropriava da tecnologia pertencente à 
Universidade.

A Unicamp foi uma das primeiras instituições de ensino superior no 
Brasil a estruturar arranjos voltados à gestão da propriedade intelectual 
e à transferência de tecnologia. De acordo com a trajetória histórica dos 
organismos administrativos incumbidos dessas tarefas na Universidade, 
remontam à década de 1980 as iniciativas da instituição para estabelecer 
uma política de propriedade intelectual, bem como desenvolver 
instrumentos capazes de fomentar enlaces com empresas e órgãos 
governamentais, e buscar aplicações práticas para o conhecimento 
científico de base tecnológica gerado em seus laboratórios.

CPPI e ETT
O órgão pioneiro na definição e regulação de uma política de 

proteção aos resultados das pesquisas desenvolvidas na Unicamp foi 
a Comissão Permanente de Propriedade Industrial (CPPI), criada, em 
julho de 1984, pelo médico ginecologista e professor José Aristodemo 
Pinotti, então reitor, no bojo das medidas adotadas em sua gestão no 
histórico processo de institucionalização da Universidade.

De acordo com a portaria de sua criação, a CPPI foi instituída 
na Reitoria com atribuição de “zelar pela proteção do direito de 
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propriedade industrial correspondente a privilégios de invenção e 
conexos, que decorram de atividades e pesquisas desenvolvidas no 
âmbito da Unicamp pelos membros de sua comunidade”. Cabia ao 
organismo definir e implantar normas relacionadas à propriedade e 
à titularidade (inventos, modelos de utilidade, modelos e desenhos 
industriais); à copropriedade para os contratos, convênios e acordos 
da Unicamp com outras instituições; à elaboração, ao depósito e ao 
acompanhamento de pedidos de propriedade industrial; à divisão dos 
rendimentos; e à garantia de privilégio. 

Outro organismo foi o Escritório de Transferência de Tecnologia 
(ETT), criado em agosto de 1990, na administração do reitor Carlos 
Alberto Vogt, professor do Instituto de Estudos da Linguagem 
(IEL) da Unicamp. Vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (PREAC), o ETT, conforme a portaria que regulava o 
seu conjunto de atividades, tinha os seguintes objetivos: estabelecer 
mecanismos para o levantamento e a divulgação do potencial de 
tecnologia, visando à transferência de produtos e processos e à 
prestação de serviços; estabelecer mecanismos que possibilitassem 
o conhecimento das demandas do setor de produção e a sua 
divulgação no âmbito da universidade; prestar assessoria jurídica 
aos pesquisadores para a formulação de contratos de interesse da 
Unicamp com o setor de produção e de pedidos de privilégios e 
patentes; entre outros.

O ETT, portanto, com uma atuação distinta à da CPPI (embora 
de maneira complementar), buscou especificamente sistematizar 
o relacionamento da Unicamp com o setor empresarial, visando à 
transferência de tecnologia.

“O ETT era um órgão de interface, com a finalidade de tentar 
identificar demandas e ao mesmo tempo prestar atenção nas 
ofertas, naquilo que estávamos produzindo e que eventualmente 
pudesse interessar ao mercado, buscando aproveitar o potencial da 
Universidade na geração de conhecimento científico capaz de ser 
aplicado ao desenvolvimento tecnológico industrial. Procuramos, 
portanto, estabelecer por meio do Escritório uma forma de estreitar 
o relacionamento entre pesquisadores e empresários, de articular e 
agilizar o repasse de resultados das pesquisas da Unicamp ao setor 
produtivo”, explica o professor Vogt.

A criação de um organismo com essa peculiaridade, aliás, já 
estava explícita no programa do professor Vogt quando em campanha 
pela reitoria, em março de 1990, como resultado, segundo ele, da 
constatação da imperiosa necessidade de incrementar a interação entre 
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a Universidade e o segmento empresarial. Assim ele manifestou sua 
preocupação no documento:

“(...) A Unicamp mantém hoje cerca de 400 contratos 
formais com a indústria. Todavia, o repasse de tecnologia da 
Universidade para a indústria continua sendo um processo 
vagaroso e problemático. Faltam à instituição mecanismos 
que facilitem esse processo e falta à indústria oportunidade de 
identificar aquelas pesquisas com potencialidade de mercado. 
Ora, é preciso sistematizar essas relações por meio da criação de 
um Escritório de Transferência de Tecnologia, que se ocuparia 
de tarefas como contatos com o setor produtivo, o marketing 
da produção de pesquisas, o detalhamento jurídico de futuros 
contratos etc. (...) É uma ideia que precisa ser implementada com 
urgência. (...)”1

Por sinal, sublinha o ex-reitor, a busca de relações estruturais 
entre universidade e empresa era um tema bastante candente naquele 
momento até mesmo em instituições europeias, conforme pudera 
verificar em viagem ao continente como integrante de uma delegação 
do Projeto Columbus – programa de estímulo e apoio à cooperação 
entre universidades europeias e latino-americanas criado em 1987 
por iniciativa da Conferência de Reitores Europeus (CRE) e de um 
grupo de universidades da América Latina. Na ocasião o professor 
Vogt ocupava a vice-reitoria na administração do professor Paulo 
Renato Costa Souza.

Tanto lá como cá, observa o professor Vogt, também se evidenciava a 
necessidade de as instituições produzirem recursos próprios, ainda que 
as motivações fossem de natureza distinta (a Inglaterra, por exemplo, 
estava às voltas com um polêmico programa para aprimorar a avaliação 
da qualidade das pesquisas acadêmicas e para um enxugamento do 
setor universitário proposta pela primeira-ministra Margaret Thatcher). 
O quadro acentuava a premência da adoção de um ativo relacionamento 
com o setor empresarial, como bem procurou demonstrar o então 
candidato em outro trecho de sua proposta:

“(...) O que se pretende é que, postas à luz da regularidade, 
essas relações criem um círculo de valorização do processo de 
desenvolvimento industrial e revertam, assim, em recursos 
para a Universidade, permitindo um investimento cada vez 

1 Carlos Vogt, Universidade, autonomia e modernidade – A Unicamp dos anos 90, 1990.
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maior nos projetos de ensino e de pesquisa básica, seja no campo 
tecnológico, seja no de Humanas. (...)”2

O lançamento do ETT foi marcado por um evento na Unicamp 
prestigiado por pesos pesados da indústria na ocasião (compareceram 
empresários do calibre de José Mindlin, da Metal Leve, de Edson 
Vaz Musa, da Rhodia, Hermann Wever, da Siemens, entre outros) e, 
observa o professor Vogt, serviu de inspiração para o nascimento de 
uma entidade que se tornaria emblemática dos esforços no Brasil para 
a maior aproximação entre as instituições de ensino superior e o setor 
empresarial: o Instituto Universidade-Empresa (Uniemp)3. 

“Os empresários se entusiasmaram a tal ponto com a criação do 
Escritório que, no próprio dia do evento, me propuseram a criação de 
uma instituição para atuar, em âmbito nacional, com o propósito de 
estabelecer alianças entre as universidades e as empresas”, conta o 
professor Vogt.

Ainda de acordo com ele, além de ter contribuído para organizar 
na Unicamp a questão da interação da Universidade com as empresas 
e deixado um legado para os organismos que depois vieram 
nominalmente substituí-lo, o ETT tinha ainda como intenção, em um 
sentido mais amplo, colaborar para a mudança de cultura de acadêmicos 
e empresários resistentes, cada um com seus motivos, à construção de 
parcerias cooperativas.

“Havia uma distância enorme entre a universidade e a empresa, 
não só real, mas ideológica. O temor, de um lado, era industrializar 
a universidade; de outro, ‘universitalizar’ a indústria. A rejeição a 
qualquer iniciativa de aproximação era mútua. O Escritório tinha, 
portanto, um objetivo cultural, no sentido de mudar essa postura, essa 
mentalidade então existente, e desenvolver a filosofia de buscar soluções 
por meio de esforços conjuntos. O Uniemp também foi nessa direção. 
Acredito que, nesse ponto de vista, caminhamos bem. Hoje eu diria que 
essas posições ideológicas podem ainda persistir como nichos, focos, 
porém não são mais institucionais”, avalia o professor.

2 Idem.
3 O Uniemp foi criado em 1992 por iniciativa do professor Carlos Vogt, da Unicamp, 

e Edson Musa, da Rhodia, à frente de um grupo precursor com quase duas 
dezenas de integrantes, entre reitores universitários e executivos de grandes 
empresas, envolvidos em projetos colaborativos de pesquisa. Seu objetivo: atuar 
como catalisador da interação entre o setor empresarial e a academia, visando ao 
desenvolvimento tecnológico nacional. Entre suas atividades, o Uniemp oferece 
opções de parceria para pesquisa e transferência de conhecimento a empresas, 
órgãos públicos, universidades e demais entidades de ensino e pesquisa.
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Ainda em sua administração, dois outros organismos somaram-se à 
estrutura então destinada a tratar das relações entre a Unicamp e o setor 
empresarial: o Centro de Qualidade e Certificação da Unicamp (CQC) e 
o Conselho Consultivo Científico e Tecnológico da Unicamp (CCCT).

Instituído em março de 1992, o CQC tinha como finalidade 
examinar, analisar e estudar produtos da indústria, sistemas ou 
serviços através de critérios cientificamente adequados e dentro das 
áreas de conhecimento da universidade; realizar estudos, pesquisas, 
cursos e seminários sobre qualidade e produtividade, bem como outras 
atividades afins, entre outros. Já o CCCT foi criado um mês depois junto 
à Reitoria da Unicamp, tendo como objetivos a análise e a reflexão sobre 
assuntos científicos, tecnológicos, mercadológicos e de propriedade 
industrial, com a finalidade de sugerir as políticas a serem adotadas pela 
Unicamp nas relações universidade-empresa.

As iniciativas para o aprimoramento da política da Unicamp referente 
às questões da propriedade intelectual e de sua interação com o mercado 
prosseguiram na administração seguinte, a do médico pediatra e 
professor José Martins Filho, que fora vice-reitor e coordenador-geral da 
Universidade na gestão do professor Carlos Vogt.

Em agosto de 1994 criou-se, junto à Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Universitário (PRDU), o Centro de Eficiência Comercial (CEFI-Com) com 
a intenção de propiciar o acesso à informação adequadamente tratada, 
relativa a oportunidades comerciais; contribuir para a articulação e 
integração entre o sistema científico e tecnológico e o setor produtivo; 
racionalizar a busca de dados para pesquisa em assuntos relacionados 
com o comércio internacional; permitir o aperfeiçoamento de recursos 
humanos para as áreas de comércio exterior, alfândegas, transportes, 
bancos, entre outros.

Três meses depois, entrou em vigor junto à reitoria o Conselho 
Tecnológico da Unicamp (CCT). Além de manter as mesmas finalidades 
do CCTC (a análise e a reflexão sobre assuntos científicos, tecnológicos, 
mercadológicos e de propriedade industrial, com o objetivo de  
sugerir as políticas a serem adotadas pela Unicamp nas relações 
universidade-empresa), passou a orientar as atividades dos seguintes 
órgãos: Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT), Comissão 
Permanente de Propriedade Industrial (CCPI), Centro de Qualidade e 
Certificação (CQC) e Centro de Eficiência Comercial (CEFI-Com), bem 
como do Centro de Incentivo à Parceria Empresarial (CIPE), criado junto 
à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU) em novembro 
de 1994, simultaneamente à instituição do CCT.
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CIPE
O CIPE incorporava parte das atribuições da Coordenadoria 

de Planejamento da Unicamp (CGU), em especial no que se referia 
a articular e auxiliar atividades relacionadas com as operações de 
captação de recurso de interesse da Unicamp, e, conforme explicitava a 
sua denominação, tinha como foco a captação de possíveis demandas 
e o incentivo ao estabelecimento de parcerias entre a Unicamp e as 
empresas, visando a otimizar o relacionamento para melhor atingir os 
objetivos fins da Universidade. Para tanto, deveria, de acordo com a 
portaria de sua criação, criar mecanismos de divulgação da Unicamp 
junto ao setor produtivo, ampliando a possibilidade de estabelecimento 
de projetos comuns.

Vigoravam na ocasião a Lei nº 8.248/91, de 23 de outubro de 1991, 
e a Lei nº 8.661/93, de 2 de junho de 1993. A primeira, conhecida como 
Lei de Informática, concedia incentivos fiscais, tal como a redução 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para empresas do 
setor de tecnologia (áreas de hardware e automação) que tivessem 
por prática investir em pesquisa e desenvolvimento. A legislação foi 
o recurso adotado para se garantir a competitividade de empresas 
locais, com a concessão de benefícios temporários, numa época em 
que o Brasil convivia com a transição entre os modelos de reserva e 
de abertura de mercado. A segunda dispunha sobre incentivos fiscais 
para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, e outras 
providências. Benefícios fiscais eram concedidos às empresas industriais 
e agropecuárias que executassem Programas de Desenvolvimento 
Tecnológico Industrial (PDTI) e Programas de Desenvolvimento 
Tecnológico Agropecuário (PDTA).

A compreensão dessa conjuntura permite constatar que, ao criar o 
CIPE, a Unicamp buscou, de forma muito clara, tirar partido de ambas 
as leis para atrair o interesse do setor produtivo no estabelecimento de 
projetos conjuntos, sobretudo entre as pequenas e médias empresas, 
onde a instituição julgava “ser fundamental” sua maior participação. Esse 
propósito estava explícito nos seguintes objetivos da portaria de sua criação:

d) tratar de todos os assuntos referentes à utilização da Lei 
8.661/93, Lei de Incentivos Fiscais, divulgando-a junto às 
empresas e propiciando a interação com as diversas unidades/
órgãos da Unicamp;
e) elaborar Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – 
PDTI e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário 
– PDTA, reunindo empresas e unidades/órgãos da Unicamp;
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f) tratar de todos os assuntos referentes à utilização da Lei 
8.248/91 (Lei de Informática), regulamentada pelo Decreto 
792/93, divulgando-a junto às empresas da área e propiciando, 
conjuntamente com a Coordenadoria Geral da Informática 
– CGI, a interação com as unidades/órgãos da Unicamp, 
relacionadas às atividades pertinentes;
g) assessorar as unidades/órgãos da Unicamp e as empresas 
que solicitarem, na elaboração dos projetos para utilização dos 
benefícios da Lei 8.284/91.

Entre iniciativas de interação na gestão do professor Vogt 
merecedoras de atenção está a aproximação entre a Universidade 
e indústrias de porte, como, por exemplo, a IBM e a Petrobras. 
A primeira firmou à época vários acordos de cooperação com a 
Unicamp, envolvendo desde a criação de um mestrado profissional 
em Qualidade – pioneiro desse tipo do Brasil e referência para os 
outros mestrados profissionais desenvolvidos no país atualmente –, 
ministrado pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica (IMECC) -, até a cessão de equipamentos para pesquisa. 
Montou-se na Universidade o Centro Nacional de Processamento 
de Alto Desempenho (Cenapad) em São Paulo, um dos nove centros 
brasileiros no gênero vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT), com a finalidade de apoiar atividades de P&D por meio de um 
ambiente computacional de alto desempenho. 

Em relação à Petrobras, convênio da Universidade com a estatal 
permitiu criar, de forma pioneira em nível nacional e internacional, 
com o suporte do Centro de Estudos de Petróleo (Cepetro) da Unicamp, 
o inovador programa de mestrado em Geoengenharia de Reservatórios 
de Petróleo, junto ao Instituto de Geociências (IG). O acordo era um 
desdobramento de uma parceria estabelecida em 1987 no âmbito 
da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM), quando Unicamp e 
Petrobras assinaram convênio de cooperação técnico-científica para a 
implantação na Universidade do curso de pós-graduação em nível de 
mestrado em Engenharia de Petróleo4.

Edistec
Com o início da administração seguinte, quando tomou posse 

como reitor o professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação (FEEC) Hermano Tavares, houve uma profunda 

4 Paulo Cesar Nascimento, Cepetro 25 anos (2012).
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reestruturação na gestão da propriedade intelectual e da transferência 
de tecnologia na Unicamp. A reorganização teve em vista evitar a 
duplicação de órgãos voltados para o mesmo propósito e nuclear, em 
um único espaço administrativo, o conjunto das distintas atividades 
institucionais relativas à interação entre a Universidade e as empresas. 
Buscou ainda enfatizar a importância do atendimento de demandas 
sociais e comunitárias nas relações da Universidade com a sociedade, 
conforme as seguintes considerações expostas na portaria que 
fundamentou a reforma:

“Diferentes órgãos, como ETT, CIPE, CPPI, CCT, CQC, CEFI-
Com, foram criados para tratar diferentes aspectos das relações 
entre a Universidade, enquanto produtora de conhecimento 
e tecnologias, e o setor produtivo e empresarial, alguns deles 
respondendo a questões circunstanciais;

Independentemente de alguns objetivos específicos, as 
atribuições desses órgãos se complementam e mesmo se 
recobrem, recomendando-se sua integração em um único órgão 
técnico de apoio;

Os compromissos da Universidade com a sociedade devem 
estender-se além das relações UNICAMP/Empresas; importa 
captar informações e divulgar internamente as demandas 
dos movimentos sociais organizados, de modo a estimular e 
orientar pesquisas de interesse social e comunitário, bem como a 
ampliar a possibilidade de parcerias com instituições de fomento 
nacionais e internacionais; (...)”

Foram extintos então o ETT, o CIPE, o CEFI-Com, o CQC, o CCT 
(pela Portaria GR 125, de 02.07.98) e a CPPI (pela Portaria GR 184, 
de 23.07.98), e suas atribuições administrativas concentradas em um 
novo órgão, o Escritório de Difusão e Serviços Tecnológicos (Edistec), 
criado (também pela Portaria GR 125/98) com o propósito de: conceber 
mecanismos de organização de informações relativas ao potencial de 
tecnologia interna e de divulgação da Unicamp junto à sociedade e ao 
setor empresarial, visando à transferência de produtos e processos e à 
prestação de serviços oferecidos pela Universidade; criar mecanismos 
de captação e divulgação interna das demandas sociais, visando à 
caracterização de novos objetos de pesquisa e ao estabelecimento de 
parcerias da Unicamp com outras instituições e com o setor empresarial; 
prestar assessoria aos pesquisadores para a formulação de contratos ou 
convênios a serem submetidos aos órgãos competentes da Unicamp e 
para a fixação dos custos e remuneração da transferência de tecnologias, 
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produtos e processos e da prestação de serviços; zelar pela proteção 
dos direitos de propriedade industrial e de comercialização decorrentes 
das pesquisas desenvolvidas na Unicamp e prestar assessoria aos 
pesquisadores para a obtenção de privilégios e patentes.

O novo órgão passou a ser parte integrante do Centro de Tecnologia 
(CT), ambos subordinados à Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP). O CT era então 
uma unidade de caráter extensionista, criada para prestar serviços ao setor 
produtivo nas diferentes áreas de engenharia contempladas pela Unicamp, 
recebendo recursos por meio de convênios para essas atividades.

O Edistec tinha pela frente duas principais demandas para serem 
atendidas, herdadas sobretudo das funções até então desempenhadas 
pelo ETT e pela CPPI: ampliar o diálogo com o setor empresarial 
para melhor conhecer suas necessidades e modificar a percepção da 
comunidade interna a respeito de questões como propriedade intelectual 
e patentes, conta o professor Douglas Zampieri. Ex-diretor da Faculdade 
de Engenharia Mecânica (FEM), ele exercia a direção executiva do Edistec 
e também respondia cumulativamente pela superintendência do CT.

No plano interno, elaborou-se uma publicação denominada 
“Coletânea do Edistec”, relatando sucintamente as atribuições, os 
objetivos e a maneira de trabalhar do órgão, mas tratando em particular, 
com bastante detalhe, da questão da propriedade intelectual e 
patenteamento de processos e produtos industriais.

“Havia poucas ações proativas para mostrar a importância de 
se transformar conhecimento em bem tangível para a sociedade. 
Distribuímos amplamente a apostila e fizemos apresentações em 
várias das congregações das unidades, procurando conscientizar 
sobre a relevância das patentes e outras formas de proteção intelectual. 
Tentamos passar para a comunidade interna que o Edistec não 
representava um entrave burocrático e, sim, um facilitador, para 
auxiliar os pesquisadores naquelas questões inerentes à inovação e à 
transferência de tecnologia”, lembra o professor Zampieri.

Era preciso também, segundo ele, dar mais visibilidade às patentes 
da Unicamp e estimular novas invenções entre os pesquisadores. Viu 
então a oportunidade no “Prêmio Governador do Estado – Invento 
Brasileiro”, concurso que premiava as melhores pesquisas no Estado de 
São Paulo destinadas ao desenvolvimento tecnológico no país.

A iniciativa deu tão certo que, em uma única edição do certame, 
a Unicamp obteve o maior número de inventos laureados: em 2002, a 
Universidade dividiu o prêmio principal com dois trabalhos da USP 
e recebeu seis das 13 menções honrosas concedidas. Os trabalhos 
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patenteados estavam voltados sobretudo a aplicações na área da 
saúde pública: um novo teste para surdez de origem genética, exames 
mais precisos e rápidos de concentração de ácido úrico e dopamina 
em sangue e urina, aproveitamento de resíduos de incineração de 
lixo hospitalar para produção de filtros solares, um processo para 
reaproveitamento de catalisadores em química fina, produtos eficazes 
no combate a alguns tipos de câncer e processos de formulação de 
medicamentos mais limpos e funcionais para o controle da pressão alta.

“Instigamos os pesquisadores a concorrerem e logo o Prêmio tornou-se  
uma vitrine para as patentes da Unicamp”, ressalta o ex-diretor do 
Edistec. Ainda segundo ele, a mudança da cultura interna em relação à 
propriedade intelectual permitiu que a Unicamp começasse a elevar o 
número de depósitos de patentes no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) a partir do início de funcionamento do Edistec.

Contribuiu para o sucesso da iniciativa a colaboração de um 
funcionário egresso da CPPI, Ciro de La Cerda, que acumulava ampla 
experiência como assessor técnico de propriedade intelectual na Unicamp 
desde 1994, observa o professor Zampieri. Posteriormente, Ciro continuou 
a desenvolver a atividade na Inova Unicamp desde sua criação, onde 
responde pelo registro de propriedade intelectual, acompanhamento de 
processos, redação de relatórios técnicos de patentes, entre outras.

Quanto ao relacionamento com o mercado, a vinda para o órgão, 
no cargo de consultor de marketing, do engenheiro elétrico Eduardo 
Gurgel do Amaral (atual diretor do Parque Científico e Tecnológico da 
Unicamp), com bom trânsito entre a classe empresarial, contribuiu com 
os esforços do Edistec para avanços na área de divulgação institucional 
e na busca por uma representatividade externa. A estratégia foi tornar 
o Edistec um canal da Unicamp junto a associações de representantes 
de classe, de modo que a Universidade conseguisse se aproximar, em 
última análise, das próprias indústrias a quem buscava sensibilizar.

“Visitávamos as empresas para mostrar que o sistema produtivo 
poderia se utilizar e se beneficiar da capacitação existente na 
Universidade, e que havia mecanismos e meios para que isso pudesse 
ser viabilizado”, recorda-se o professor Zampieri.

Mesmo as limitações financeiras de então não constituíam empecilho 
às ações de relacionamento do grupo. Para trabalhar, lembra-se, o Edistec 
dispunha de uma exígua equipe que não chegava a dez integrantes 
(oriundos dos órgãos extintos) e um orçamento praticamente simbólico 
de R$ 500,00 mensais. O Escritório só conseguiu um veículo para os 
deslocamentos da equipe após o docente pedir ao vice-reitor, professor 
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Fernando Galembeck, que cedesse ao órgão um antigo Chevrolet 
Opala, com quase 200 mil quilômetros rodados, encostado no setor de 
transportes da Universidade depois de servir ao Gabinete do Reitor em 
gestões anteriores.

As relações entre a Universidade e a indústria também foram 
tema de um histórico evento organizado pelo Edistec em 2002 e já no 
início da administração do sucessor do professor Hermano Tavares na 
reitoria, o professor Carlos Henrique de Brito Cruz. Patrocinado pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e com apoio da Siemens do 
Brasil, o seminário “Campinas Inova” reuniu no Centro de Convenções 
da Unicamp, entre mais de 400 convidados, representantes do poder 
público, de instituições de pesquisa, de organismos da sociedade civil e 
da iniciativa privada em torno do debate acerca do papel de cada um na 
potencialização dos mecanismos capazes de transformar conhecimento 
em bens tangíveis de maneira a contribuir para novos progressos no 
campo da inovação tecnológica. Um dos participantes, o professor 
Carlos Américo Pacheco, secretário-executivo do Ministério de Ciência e 
Tecnologia, faria parte do grupo responsável pela criação da Agência de 
Inovação da Unicamp (Inova Unicamp), no ano seguinte.

Berçário de empresas
Coube também ao Edistec implantar a Incubadora de Empresas 

de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp), projeto que retomava o 
pioneirismo da Codetec como primeira incubadora a funcionar dentro 
de uma universidade pública.

A Incamp foi criada pela Resolução GR-067/2001 junto ao CT, em 
julho de 2001, e iniciou suas operações em março de 2002, tendo o 
professor Zampieri como presidente do Conselho de Orientação. A 
composição do Conselho por representantes de organizações externas 
à Universidade (Sebrae, Prefeitura Municipal de Campinas e Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo) espelhava a soma de esforços de 
diferentes segmentos da sociedade na consecução do projeto, concebido 
com os objetivos, entre outros, de fomentar o espírito empreendedor 
e a manifestação criativa na forma do desenvolvimento, produção 
e comercialização pioneira de novos produtos e/ou serviços de base 
tecnológica; apoiar a criação de novas micro e pequenas empresas, a 
partir dos novos produtos e serviços criados por novos empreendedores; 
e valorizar e fortalecer a cultura de interação universidade-empresa, a 
partir da formação de uma nova geração de empresários com vínculo 
com a Universidade, desde a origem dos seus negócios.
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A fase de implantação contou com o auxílio financeiro do Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) – que posteriormente 
também proporcionou cursos sobre gestão de negócios para as empresas 
incubadas – e de dois consultores de bancos de investimento que 
ajudaram na análise e na aprovação de nove entre 22 projetos inscritos. 
As primeiras residentes foram: Inovace, engenharia de software; TCP 
Telecom, telecomunicações; Bioware, indústria química de transformação 
de resíduos agrícolas em biocombustível; Green Technologies, alimentos 
de conveniência; Eletrovento, energia eólica; Ignis Comunicação, sistema 
de redes; Techron, análise de gases; Griaule, segurança e identificação 
digital; e TechFlex, isolamento térmico.

Os empreendedores, em sua maioria egressos da própria Unicamp, 
dispunham de diferenciais oferecidos pela Incamp, como a possibilidade 
de interação com as unidades de ensino e pesquisa da Unicamp; o 
apoio na identificação de pesquisadores capazes de colaborar no 
aprimoramento tecnológico; a assessoria técnica para captação de 
recursos junto às agências de fomento e a investidores em geral; e a 
assessoria técnica para registro de propriedade intelectual e no processo 
de licenciamento de produtos. 

Para a estruturação do regulamento da Incamp e do primeiro 
edital de convocação dos empreendedores, além de visitas a outras 
incubadoras, o professor Zampieri contou com a assessoria do professor 
Luiz Antonio Vasconcelos, do Instituto de Economia; do professor Isaías 
Macedo, assessor da Reitoria da Unicamp, e do engenheiro Davi Sales, 
então um dos assistentes técnicos do Edistec, que reunia importante 
expertise na interação universidade-empresa e transferência de 
tecnologia, que acabou assumindo a gerência da incubadora.

Assim como na operação do Edistec, foi preciso driblar a falta 
de recursos financeiros e também de infraestrutura física para a 
implantação da incubadora, afirma o professor Zampieri. Havia a 
promessa de que a Incamp ocuparia dependências do barracão das 
Engenharias Básicas na Universidade. Porém, em vez do espaço previsto 
para abrigar até 20 micros ou pequenas empresas nascentes, ele precisou 
organizar a Incamp em 500 m2 (suficiente para acolher inicialmente 
nove incubadas), em dois andares que pertenciam ao CT em um dos 
“pinotinhos” (prédios de construção rápida com blocos modulados 
que se popularizaram na gestão do reitor Pinotti) do campus. Como as 
dependências estivessem cedidas a dois laboratórios externos ao CT, 
foi necessário desalojá-los para instalar a Incamp, “em uma negociação 
nada fácil”, lembra o docente. 
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Em 2003, o Edistec foi extinto, no momento da criação da Agência 
de Inovação da Unicamp (Inova). Com efeito, a Incamp foi transferida 
para a alçada da Agência e atualmente contabiliza mais de 40 
empreendimentos graduados e cerca de uma dezena de outras empresas 
incubadas e em fase de pré-incubação.

Aprendizado e legado
O exame da evolução dos registros de patentes da Unicamp no 

período 1989-2003 demonstra a importância do trabalho desenvolvido 
pelo Edistec nesse quesito: foram protocolados 221 pedidos no INPI ao 
longo dos cinco anos de existência do Escritório, mais que o triplo dos 69 
requerimentos solicitados por parte de seus predecessores5.

No seu conjunto, as interfaces criadas pela Unicamp para 
sistematizar as relações com a sociedade e valorizar a propriedade 
intelectual deixaram para a sua sucessora um capital da ordem de três 
centenas de patentes, volume que já a distinguia como universidade 
brasileira que detinha o maior número de depósitos no INPI. Esse 
resultado alcançado pela Unicamp em seu objetivo de proteger suas 
tecnologias mereceu importante menção em relatório da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

Publicado em 2005, o Innovation: applying knowledge in development 
(Millenium Project) – Inovação: aplicação do conhecimento no desenvolvimento 
(Projeto Millenium), em português – citava os mais de 250 acordos de 
parceria com empresas privadas, os 60 acordos com organizações 
públicas e as 300 patentes depositadas pela Unicamp como exemplo 
do resultado de bem-sucedidas parcerias de pesquisa estabelecidas 
no Brasil entre universidades e o setor privado, incluindo investidores 
estrangeiros. Entre as companhias com as quais a Unicamp mantinha 
interação, o documento relacionava grandes corporações globais com 
significativo investimento no país, como a Aventis, Bayer, Bristol, 
Compaq, Ericsson, Glaxo, HP, IBM, Monsanto, Motorola, Novartis, 
Roche, Syngenta e Tetra Pak.

Para o professor Zampieri, ter participado da construção dessa 
história e contribuído para essas conquistas é motivo de muito orgulho e 
representou uma enriquecedora oportunidade.

“Tudo foi um enorme aprendizado. O Edistec funcionou em 
um período em que a cultura da inovação no Brasil ainda era muito 
incipiente. Então, tivemos de aprender a dialogar com as empresas, 
estruturando o relacionamento com o setor empresarial”, analisa. Ele 

5 Relatório de Atividades da Inova (2004).
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Interação com prefeituras marcou 
gestão do reitor Paulo Renato 

No elenco de iniciativas adotadas pela Unicamp com vistas a 
ampliar a prestação de serviços e a transferência de know how  
não podem deixar de ser mencionadas as ações da gestão do reitor 
Paulo Renato Souza (de 1986 a 1990), professor do Instituto de 
Economia (IE). A compra de uma unidade de pesquisa industrial 
para projetos colaborativos com empresas, a ênfase no atendimento 
de demandas do poder público, notadamente das prefeituras 
municipais, e o esforço em dar visibilidade à produção tecnológica 
da Universidade estão entre as realizações de sua administração.

Um dos destaques foi a organização da Feira de Tecnologia 
da Unicamp, em agosto de 1988, no ginásio da Universidade. 
No mês seguinte, o evento foi levado para uma grande mostra 
de informática realizada no Rio de Janeiro. Essas ações se 
deram em parceria com a Fiesp/Ciesp e foram financiadas 
pela Finep, CNPq, Fapesp, Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e Banespa. 
Contaram ainda com suporte financeiro de empresas da região 
de Campinas.

Em relação ao setor público, a iniciativa da Unicamp 
possibilitou a assinatura de convênios com prefeituras do Estado 
de São Paulo e de outras cidades brasileiras para prestação 
de serviços e repasse de tecnologia sem qualquer ônus às 
administrações.

Um projeto modulado de casa popular, processo eletrolítico para 
tratamento de esgotos sanitários e resíduos líquidos industriais, 
gabinetes odontológicos de fácil construção para atendimentos da 

prossegue: “Assim como o Edistec aproveitou muito das ações herdadas 
do ETT, um dos grandes resultados dessa experiência foi que o Edistec 
legou uma base de trabalho sobre a qual a Inova Unicamp se assentou. 
Isso contribuiu para que a Agência evoluísse mais rapidamente, sem 
precisar partir da estaca zero.”

A criação da Inova Unicamp representou um salto de qualidade no 
engajamento da Unicamp com organizações públicas e privadas. Os 
capítulos a seguir mostram o porquê.
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população carente, assessoria nas áreas de educação, saúde, cultura 
e administração municipal foram exemplos de tecnologias e serviços 
com aplicação imediata na resolução de problemas que afetam as 
administrações públicas disponibilizados então pela Universidade 
por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, que 
era o canal que recebia as demandas das prefeituras e executava o 
repasse da tecnologia e dos serviços.

Na ocasião, com o intuito de possibilitar uma visão global 
do que a Unicamp podia oferecer, principalmente às mais de 
500 prefeituras do Estado, a Unicamp promoveu em fevereiro de 
1989, na capital paulista, a mostra “Governo do Estado, Unicamp 
e Prefeitura: Ciência e Tecnologia a serviço da comunidade”, 
uma feira de produtos e serviços desenvolvidos na Universidade. 
A mostra, que contou com o apoio do governo do Estado e de 
oito empresas estatais, foi realizada durante dois dias em uma 
área de 2.000 m2 de um centro de exposições, onde ainda foram 
simultaneamente realizadas palestras abordando temas de 
interesse administrativo para representantes das prefeituras.

Ainda na gestão do professor Paulo Renato, a Unicamp 
passou a dispor de um centro destinado ao apoio e ao suporte 
no atendimento de demandas do setor produtivo e de órgãos 
públicos para a realização de pesquisa tecnológica e industrial, e 
para a prestação de serviços especializados nas áreas de química, 
biologia e agrícola. 

Oriundo da aquisição pela Universidade do centro 
de pesquisas das Indústrias Monsanto, localizado nas 
proximidades do campus, o Centro Pluridisciplinar de 
Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) é uma 
instituição criada com o propósito de integrar academia e 
empresas em projetos cooperativos de aproveitamento das 
riquezas existentes na biota brasileira. 

O CPQBA é considerado uma referência nacional em 
produtos naturais (plantas e microrganismos), biotecnologia e 
meio ambiente, e vem atendendo os mercados de cosméticos, 
produtos fitoterápicos e biotecnológicos por meio de convênios 
de PD&I com indústrias.



Unicamp, 50 anos – Uma história de inovação e empreendedorismo106

Órgãos precursores desde  
o professor Zeferino Vaz

A necessidade de contar com um organismo capaz de 
centralizar e gerenciar na Unicamp os repasses de tecnologia e os 
convênios de prestação de serviços era algo que já preocupava o 
reitor Zeferino Vaz. O nada desprezível volume de contratos que 
a Unicamp mantinha com empresas e sobretudo com agências 
de fomento à pesquisa, como CNPq, Capes, Finep, Fapesp e até 
mesmo com fundações estrangeiras, havia convencido o criador 
da Universidade de que a existência de uma fundação era de todo 
conveniente para mediar essas relações da instituição com setores 
da sociedade6.

Em 1977 foi então criada a Fundação de Desenvolvimento 
da Unicamp (Funcamp) – presidida pelo professor Zeferino 
desde 1978, quando se aposentou compulsoriamente aos 
70 anos, até a sua morte, em 1981 –, órgão encarregado do 
gerenciamento administrativo da maioria dos contratos da 
universidade referentes à realização de projetos de pesquisa, ao 
desenvolvimento tecnológico, à prestação de serviços, ao apoio 
financeiro à estruturação de cursos de pós-graduação, à realização 
de seminários, simpósios e reuniões técnico-científicas.

Até que a Funcamp viesse a ser constituída, entretanto, 
unidades da Unicamp envolvidas em projetos com a indústria 
buscaram dar conta da necessidade de contornar obstáculos 
próprios da burocracia estatal e tomaram iniciativas com o intuito 
de agilizar a recepção de verbas provenientes dos parceiros. 
Assim nasceu em 1971, pelas mãos do professor André Tosello, a 
Fundação Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologia de Alimentos 
(FCTPTA). Tosello sabia que não conseguiria desenvolver a 
indústria alimentícia apenas com verbas do Estado. Uma fundação 
seria o elo entre a iniciativa privada, com recursos, e a pesquisa 
qualificada da Unicamp.

Foi graças ao suporte dessa entidade jurídica de direito 
privado que os pesquisadores da Engenharia de Alimentos 
conseguiram aprofundar o trabalho conjunto com a indústria 
nos anos 1970. A instituição integrava docentes da faculdade e 

6 Eustáquio Gomes, O Mandarim (2006).
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representantes das principais empresas de alimentos da época, 
como Nestlé, Kibon, Cica e Cooperativa Agrícola de Cotia7. 

A Codetec, enquanto esteve em operação, também se 
encarregou ela própria da administração dos projetos de caráter 
científico-tecnológico desenvolvidos com recursos de agências 
de fomento. Ao se incumbir dessas atividades de gestão, tanto a 
companhia quanto a Fundação Tropical acabaram antecipando 
na Unicamp o papel que o professor Zeferino atribuiria 
posteriormente à Funcamp.

Em paralelo à criação do ETT, a gestão do professor Carlos 
Vogt também implantou em 1990 a Fundação de Desenvolvimento 
Tecnológico (Fundet), à semelhança da Funcamp, contudo com 
a finalidade de gerir especificamente convênios de prestação de 
serviços e contratos de transferência tecnológica estabelecidos 
pelo Escritório, buscando, com essa ênfase, dar mais agilidade e 
flexibilidade aos trâmites burocráticos entre o ensino, a pesquisa e 
o setor produtivo. O órgão, entretanto, não prosperou. 

7 Antonio Carlos Seganti Santomauro, A construção do saber: a história da 
FEA (2014).
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Com pouco mais de uma década de existência (completou 13 
anos em 2016), a Agência de Inovação Inova Unicamp notabilizou-se 
como eficiente interlocutor, conseguindo elevar a um novo patamar o 
diálogo entre o meio acadêmico e o setor empresarial. A Inova Unicamp 
intensificou fortemente as relações da Universidade com a sociedade, 
ampliou o número de parcerias qualificadas e valorizou ainda mais 
o esforço dos pesquisadores da instituição em gerar tecnologias com 
alto potencial de inovação. Em vez de ser uma organização externa, a 
Inova Unicamp evidenciou-se como iniciativa singular, criada dentro 
e para o desenvolvimento da Unicamp. Com uma trajetória exemplar 
em gestão de propriedade intelectual, a Agência, todavia, não limita 
sua atuação à proteção do conhecimento produzido na Universidade 
e à sua transferência; suas ações também abarcam o fomento ao 
empreendedorismo, seja por meio de sua incubadora, seja por meio de 
outras iniciativas voltadas a incentivar a criação de startups de base 
tecnológica. Não por acaso, a Unicamp, por meio da Inova Unicamp, 
constituiu-se em uma referência nacional de como gerir as atividades de 
inovação e empreendedorismo tecnológico no âmbito acadêmico.

Lançada em maio de 2003 durante a edição daquele ano do evento 
“Campinas Inova”, a agência (inicialmente denominada Inovacamp) foi 
formalmente criada na Universidade dois meses depois, em 23 de julho, 
por meio da Resolução GR-051/2003 (deliberação posterior atualizou 
seu processo de institucionalização). Para evitar a superposição de 
atribuições, o Edistec foi extinto e a Incamp transferida do CT para o 
âmbito do novo órgão.

Sua criação, conforme a Deliberação CAD-A-002/2004, de 12/11/2004, 
vinha atender a necessidade de organizar e fortalecer as ações 
de parceria da Unicamp com os diferentes setores da sociedade; 
aprimorar a política, as estratégias e as ações relacionadas à 
propriedade intelectual nos âmbitos interno e externo à Universidade; 
oferecer oportunidades para o nascimento e expansão de empresas 
de base tecnológica ou outros meios; e, em consonância com os 
demais órgãos da Universidade, integrar todas as ações relacionadas 
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à inovação, originadas de convênios e contratos celebrados entre 
Unicamp e outras instituições públicas e privadas.

Empossado reitor em 2002, o professor Carlos Henrique de Brito Cruz 
enfatizou por ocasião do lançamento que a criação da Inova Unicamp 
coincidia com um momento favorável àquele tipo de iniciativa no Brasil. 
De acordo com ele, a ideia sobre o valor da inovação tecnológica estava 
rapidamente se disseminando na sociedade brasileira e, tanto no âmbito 
do poder público como no setor privado, se observava um interesse 
crescente nesse tema e, portanto, naquilo que a agência poderia realizar.

O Brasil estava às portas da chamada “Lei de Inovação”.  
Naquele momento, representantes da comunidade científica, da 
indústria e do governo vinham de uma longa discussão no plano 
federal com o propósito de estabelecer um arcabouço legal para 
dinamizar a relação entre universidade e empresa, possibilitando o 
incentivo e o crescimento da inovação no país. Já havia muita ênfase 
sobre a necessidade de se diminuir o grande distanciamento entre 
a pesquisa científica brasileira e o setor empresarial, assim como 
aperfeiçoar os dispositivos referentes à propriedade intelectual e à 
transferência de tecnologia, facilitando as relações entre as empresas e 
instituições de pesquisa e desenvolvimento. 

Os debates resultaram na norma em vigor, a Lei nº 10.973/04, 
aprovada pelo Congresso Nacional em 02 de dezembro de 2004, que 
representou um passo importante ao estabelecer um conjunto de 
mecanismos para fortalecer a interação e a transferência de tecnologia 
entre instituições de ensino e pesquisa e empresas.

É interessante mencionar também que, no âmbito do sistema de 
fomento à pesquisa, particularmente no Estado de São Paulo, já havia 
a preocupação de se criar meios para intensificar a disseminação 
do conhecimento gerado em universidades e institutos de pesquisa 
e torná-lo mais acessível à iniciativa privada. A Fapesp desde 1995 
lançara dois programas focados na área empresarial – o Parceria para 
Inovação Tecnológica (PITE) e o Programa de Inovação Tecnológica na 
Pequena Empresa (PIPE) –, que hoje integram as mais de uma dezena 
de iniciativas do órgão destinadas a financiar projetos de parceria entre 
instituições acadêmicas e empresas.

Nesse contexto auspicioso, a Agência de Inovação Inova Unicamp 
nascia não apenas com o propósito de estabelecer uma rede de 
relacionamentos da Unicamp com empresas, órgãos de governo, 
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instituições, fundações e demais organizações da sociedade; 
pretendia, sobretudo, criar oportunidades para que as atividades de 
ensino e pesquisa e o avanço do conhecimento se beneficiassem do 
desenvolvimento de projetos para parceiros externos. 

Madrugadas de garimpo
Para ajudar a estruturar o novo organismo, o professor Carlos 

Henrique de Brito Cruz organizou um grupo de discussões1 integrado 
pelos professores Isaías Macedo (assessor da Reitoria), José Tadeu Jorge 
(Coordenadoria Geral da Universidade – CGU), Fernando Costa  
(Pró-Reitoria de Pesquisa – PRP), Rubens Maciel (Pró-Reitoria 
de Extensão e Assuntos Comunitários – PREAC), Luis Cortez 
(Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais – CORI), 
Miguel Bacic (Escola de Extensão da Unicamp – Extecamp), Douglas 
Zampieri (Edistec) e Bernardino Figueiredo (Funcamp); professores 
Sérgio Robles Reis de Queiroz, Maria Beatriz Bonacelli, Sérgio Salles 
Filho e Rui Albuquerque (do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica do Instituto de Geociências); por José Ellis Ripper Filho 
(AsGa e membro do Conselho Universitário da Unicamp – Consu); 
Renato Toi (Venture Labs); Marilda Bottesi (Gabinete do Reitor) e pelo 
professor do Instituto de Economia da Unicamp Carlos Américo Pacheco, 
que tinha acabado de sair do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Na busca por subsídios internacionais capazes de contribuir para 
a formatação da Inova Unicamp, o professor Brito investiu algumas 
madrugadas no garimpo de informações a respeito da organização 
de estruturas de difusão e transferência de tecnologia em instituições 
como a Yale University, o MIT e a Association of University Technology 
Managers (AUTM). O diligente trabalho resultou em um alentado dossiê 
de quase 300 páginas sobre o qual o grupo se debruçou para conhecer 
as bem-sucedidas experiências de escritórios dedicados à gestão de 
inovação em renomadas organizações no exterior.

Sem se esquecer da relevante história pregressa construída até 
aquele momento na Unicamp pelos diferentes órgãos institucionais 
que haviam precedido a Inova Unicamp, o professor Brito observa 
que a visão norteadora da criação da Agência era aumentar o efeito da 
Universidade sobre a sociedade e vice-versa.

1 Minuta de organização da Agência de Inovação da Unicamp, 2003.
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“A Unicamp dispunha de um bom conjunto de ações de 
relacionamento com a sociedade no campo da inovação tecnológica. 
Com a Inova, quisemos torná-lo mais abrangente e eficaz, de forma que 
a conexão das atividades de pesquisa e ensino da Universidade com 
interessados externos tivesse maior impacto social e econômico, mas 
também de modo que os projetos de parceria pudessem trazer para 
dentro da instituição oportunidades e desafios capazes de contribuir 
para o aprimoramento da qualidade da produção científica”, justifica 
o professor Brito. “Essa dinâmica existia pouco e queríamos que se 
intensificasse”.

O organograma da Inova Unicamp espelha o compromisso 
de potencializar a pesquisa e o ensino na Unicamp por meio de 
suas atividades. O Conselho Superior da Agência, presidido pelo 
reitor da universidade, conta com a presença de integrantes das 
pró-reitorias (Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão), 
além de representantes das áreas de conhecimento (engenharias, 
exatas, biomédicas, humanidades/artes) e ainda de quatro membros 
externos à instituição, escolhidos por sua reconhecida contribuição ao 
desenvolvimento científico e tecnológico do país.

Na área de propriedade intelectual, o diagnóstico realizado 
pelo grupo apontava que a Unicamp carecia de um sistema muito 
mais agressivo e profissional não somente para a seleção e registro 
de patentes, mas especialmente para a busca de oportunidades de 
licenciamento2.

A denominação de agência foi, segundo o professor Brito, uma 
proposta do professor Pacheco e representou de maneira mais adequada 
a abrangência maior que se queria naquele momento para a interface da 
Unicamp com a sociedade na questão da transferência tecnológica.

Conforme o professor Pacheco – que depois ficou com a coordenação 
do Conselho Administrativo da Agência, composto ainda pelos 
professores Sérgio Salles Filho e Bernardino Figueiredo – o momento 
era propício para iniciativas que tentavam facilitar o relacionamento das 
universidades com os setores público e privado, porque passara a existir 
uma consciência nacional sobre a importância da inovação tecnológica 
para o desenvolvimento do Brasil. A “Lei de Inovação” brasileira vinha 
estimular simultaneamente a inovação no ambiente de pesquisa e no 

2 Idem.
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ambiente empresarial, e a Agência de Inovação da Unicamp atuaria na 
intersecção de ambos os segmentos.

Ao integrar as ações, a Agência adotou o conceito norte-americano 
de one stop shop, que possibilita ao interessado encontrar todas as 
informações necessárias e agilizar os procedimentos num único local. 
Desse modo, ele pode montar a estratégia de cooperação num só lugar, 
mesmo que a parceria envolva diferentes órgãos da Universidade, 
pois cabe à Agência a função de promover a conexão entre os setores 
envolvidos sempre que for preciso.

De acordo com o professor Brito, a adoção desses diferenciais 
permitiu à Unicamp escapar da armadilha – muito frequente em 
universidades que buscam constituir órgãos semelhantes – de criar 
somente um escritório para licenciamento de patentes. “Virou um 
modismo no Brasil universidade fazer patente. Mas essa é somente uma 
pequena parte da interação da instituição com a sociedade”, observa.

Por sugestão do professor Pacheco, para o cargo de primeiro 
diretor executivo foi convidado o engenheiro agrônomo Alberto 
Duque Portugal, que tinha passagens pelo Ministério da Agricultura 
e Abastecimento e presidira a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) de maio de 1995 a janeiro de 2003. Portugal, no 
entanto, permaneceu apenas seis meses no cargo. Ao sair, por motivos 
pessoais, foi substituído, em janeiro de 2004, pelo engenheiro eletrônico 
e professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação 
(FEEC) da Unicamp, Roberto de Alencar Lotufo, que já integrava o 
quadro diretivo da Agência.

O professor Lotufo, que permaneceu à frente da Inova até junho 
de 2013, aponta que um diferencial da Agência foi ter reunido, em um 
tripé, as áreas de incubação, parcerias e patentes, normalmente situadas 
em lugares diferentes, como estruturas distintas, mesmo em centros de 
ensino e pesquisa no exterior.

“O modelo da Inova acabou se tornando uma tendência no 
mundo todo: as agências que mantinham essas atividades separadas 
perceberam a importância e as vantagens de se juntá-las em um só 
lugar”, salienta o professor Lotufo. “Quando isso ocorre, há uma 
grande sinergia entre todas as áreas envolvidas no processo de gestão e 
transferência de tecnologia”.
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O atual reitor da Unicamp, professor José Tadeu Jorge, ocupou o 
cargo de vice-reitor, à frente da Coordenadoria Geral da Universidade, 
na administração do professor Brito (e o sucedeu em sua primeira 
gestão, de 2005 a 2009). Por meio da Inova Unicamp, ele argumenta, 
a instituição acabou encontrando um modelo mais apropriado de se 
relacionar com o mercado, retomando, em sua opinião, o conceito de 
parceria proposto anteriormente pelo CIPE e que se contrapunha à 
estratégia de a Universidade tomar a iniciativa de oferecer às empresas 
aquilo que julgava ser do interesse delas.

“O CIPE avançara em outra perspectiva, a de discutir o que a 
Universidade e a empresa poderiam fazer juntas e que pudesse atender 
aos interesses de ambas. Quando se consegue associar essas duas 
coisas, o índice de sucesso aumenta sobremaneira. É um conceito mais 
moderno de interação que a Unicamp retoma com o projeto da Inova. Na 
minha visão, a Agência consegue organizar a linguagem própria dessa 
relação em um projeto mais consistente e mais amplo, estabelecendo um 
melhor diálogo entre os diversos atores que participam do processo de 
desenvolvimento e da aplicação prática do conhecimento, e aos poucos 
vai se consolidando como o modelo adequado de estabelecer esse 
relacionamento”, avalia o professor Tadeu.

Unidade de negócios
De fato, o desempenho da Inova Unicamp demonstra o 

amadurecimento de seu projeto original, o qual consistia na 
conformação de um órgão capaz de organizar e fortalecer as ações 
de parceria da Unicamp com os diversos setores da sociedade. No 
cumprimento da missão estabelecida em sua criação, a Agência vem 
desenvolvendo um conjunto de ações cujo alcance em muito supera uma 
de suas atividades mais estratégicas e notórias, aquela relativa à gestão 
da propriedade intelectual – tema que será esmiuçado mais adiante.

Subordinada à Reitoria, a Inova é a unidade de negócios da 
Unicamp, o que compreende não apenas a sua responsabilidade na 
condução da política de proteção e transferência do conhecimento 
da Universidade – política implementada pela Agência, diga-se de 
passagem –, como também envolve a sua atuação em outras frentes 
igualmente importantes relacionadas à inovação, como a articulação de 
projetos de pesquisa celebrados entre a Unicamp e outras organizações 
públicas e privadas e o fomento ao nascimento e/ou expansão de 
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empresas de base tecnológica. Acrescente-se que a Inova também 
administra o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp (assunto do 
Capítulo 11) e a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Incamp). 

Como porta de entrada para as demandas do empresariado e do 
setor público, a Inova acolhe as solicitações externas e disponibiliza a 
tecnologia da Unicamp para o atendimento das necessidades requeridas. 
Internamente, atua junto aos pesquisadores da Universidade, 
auxiliando-os a identificar se as tecnologias provenientes de seus 
achados científicos têm potencial de comercialização. A Agência 
mantém ainda uma extensa rede de relacionamentos constituída por 
empresas nascentes e outras criadas por professores e alunos oriundos 
da Unicamp, corporações nacionais e transnacionais, companhias e 
órgãos estatais, investidores de capital de risco, entre outros. Nessa 
eficaz articulação, multiplica consideravelmente os canais capazes 
de fazer escoar para o mercado as ideias originais gestadas em suas 
faculdades e em seus institutos que, de outro modo, ficariam restritas 
aos limites do campus.

Dentro de sua filosofia de aproximação qualificada com o 
empresariado e com o setor público para a realização de parcerias 
estratégicas, a Unicamp, com o apoio do trabalho da Inova, vem 
ampliando consideravelmente a captação de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento em parceria com empresas públicas e privadas3. 
Exemplos são os acordos assinados em 2014 com a Basf, Natura, 
Padtec, Ericsson, Hitachi, PSA Peugeot Citroën do Brasil e L’Oréal 
– apenas para mencionar recentes convênios de P&D selados pela 
Universidade e intermediados pela Inova. Somente um deles, com o 
grupo francês, envolve investimentos de R$ 16 milhões (divididos em 
partes iguais entre a montadora e a Fapesp) em dez anos, na instalação, 
na Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp, de um 
laboratório para desenvolvimento de motores para biocombustíveis. 
Pesquisadores da USP, do ITA e do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) 
também atuarão nas pesquisas.

Em 2010, o Conselho Universitário (Consu) da Unicamp aprovou 
a Política Institucional de Propriedade Intelectual da Universidade 
(Deliberação CONSU-A-016/2010, de 30/11/2010), estabelecendo os 
princípios, as orientações e as bases normativas sobre a matéria, a serem 

3 Relatórios de gestão da Unicamp, períodos 2005-2008, 2009-2011 e 2012-2015.
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observados no âmbito da Universidade por todos os integrantes de sua 
comunidade e por todas as instâncias de sua administração.

De acordo com a deliberação, a identificação e a proteção legal de 
resultados da atividade acadêmica e de outras atividades que possuam 
valor patrimonial ou comercial atendem aos interesses e obrigações 
legais da Universidade e dos criadores e inventores a ela vinculados a 
qualquer título. Nesse sentido, a Política vinha para alinhar a Unicamp 
ao marco legal nacional sobre propriedade intelectual e às leis de 
inovação federal e estadual.

A providência representava, após a criação da Inova, mais uma 
necessária medida de estímulo à geração, proteção e transferência 
de tecnologia por meio da interação com o setor empresarial, em 
consonância com a cultura de inovação herdada desde a fundação da 
Unicamp.

Múltiplas frentes
As atividades da Inova Unicamp não alcançam apenas o corpo 

de pesquisadores da Universidade. A Agência atua em várias 
frentes e, além das atividades típicas de um núcleo de gestão de 
propriedade intelectual, desenvolve ações voltadas à disseminação 
da cultura da inovação e do empreendedorismo entre alunos de 
graduação e pós-graduação.

Isso ocorre por meio da oferta de workshops, seminários, 
palestras, cursos de empreendedorismo, assessoria  
científico-tecnológica de professor orientador (mentor acadêmico), 
bem como aconselhamento e orientação mercadológica  
realizados por executivos e empresários (mentores empresariais). 
Além disso, a Agência estimula a capacitação dos estudantes 
em inovação e empreendedorismo, lhes proporcionando 
oportunidades para o desenvolvimento de projetos tecnológicos 
por meio de bolsas do CNPq.

A Inova promove ainda o relacionamento entre empresas 
geradas na Unicamp e o estreitamento da relação dos 
empreendedores com a instituição, fomenta a criação de spin-offs 
baseadas em conhecimento e tecnologia gerados na Universidade 
e oferece capacitação em propriedade intelectual ao mercado.
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Conheça a seguir programas e ações da Inova Unicamp.

PARA ALUNOS:

Programa Inova Jovem – Pretende despertar o 
empreendedorismo como opção de carreira entre estudantes 
de colégios técnicos do Estado de São Paulo. Consiste na oferta 
de treinamento em habilidades de empreendedorismo e no 
acompanhamento das equipes – selecionadas após a avaliação de 
projetos – por mentores empresariais, para o desenvolvimento 
de um modelo de negócios para as ideias apresentadas pelos 
participantes. A primeira edição ocorreu em 2014.

Prêmio Inova Unicamp de Iniciação à Inovação – Criado 
em 2008, busca valorizar alunos e docentes da Universidade 
que desenvolvem pesquisas com maior potencial de geração de 
produtos para a sociedade. Atualmente, distingue alunos das 
áreas de Biológicas, Exatas e Tecnológicas, sendo um trabalho 
por área e totalizando, assim, três premiados por ano. Alunos 
bolsistas dos projetos selecionados recebem bonificação de  
R$ 3 mil cada. Em 2015, professores orientadores dos trabalhos 
contemplados passaram a ser premiados com o mesmo valor.

Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica – Lançado em 
2011, o evento estimula a criação de negócios de base tecnológica 
a partir de patentes da Unicamp. Ao longo de três meses, as 
equipes participantes desenvolvem – com o auxílio de um 
mentor acadêmico e um mentor empresarial – um modelo de 
negócios para a tecnologia selecionada do banco de patentes 
da Unicamp. Os competidores passam por diversas etapas 
de treinamento, que incluem a metodologia Business Model 
Canvas, treinamento de pitch e coaching internacional. A equipe 
vencedora é premiada com R$ 3 mil por integrante e troféu. 
Entre os resultados do Desafio Unicamp está a formação de cinco 
empresas spin-off em seis edições.

Disciplinas de empreendedorismo – Com o propósito 
de tornar o empreendedorismo uma real opção de carreira, a 
Inova Unicamp promove a disciplina “Propriedade Intelectual, 
Inovação e Empreendedorismo: temas contemporâneos”. Voltada 
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para alunos da graduação e pós-graduação, a disciplina reúne a 
experiência prática de diversos empreendedores e profissionais 
parceiros. Vários institutos da Unicamp também oferecem 
disciplinas relacionadas ao tema de empreendedorismo.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) – 
Tem por objetivo capacitar jovens do ensino superior em 
atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias 
ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. 
Desenvolvimento do protótipo de uma patente existente, 
prospecção de interessados no desenvolvimento de tecnologia 
patenteada e projetos de inovação colaborativa com empresas são 
algumas das categorias do programa.

PARA DOCENTES:

Prêmio Inventores Unicamp – Foi instituído em 2004 pela 
Inova e Reitoria da Unicamp para homenagear pesquisadores 
da Universidade (professores e funcionários) envolvidos em 
atividades de proteção e transferência de tecnologia e, com isso, 
promover o estímulo à inovação junto à comunidade acadêmica. A 
premiação ocorre nas categorias Tecnologia Licenciada, Tecnologia 
Absorvida pelo Mercado, Destaque na Proteção à Propriedade 
Intelectual e Patentes Concedidas.

Programa Líder de Inovação – Seu objetivo é intensificar 
a comunicação entre a Inova e os institutos e faculdades da 
Unicamp por meio de um docente conhecedor das atividades 
relacionadas à gestão da inovação na Universidade e com 
frequente contato com a Agência de Inovação. Periodicamente 
informado sobre as novidades da área, o professor atua como 
difusor das informações junto à sua unidade, estreitando a relação 
entre os docentes e a Inova.

PARA EMPRESAS:

Unicamp Ventures – Rede de relacionamento formada por 
empreendedores que possuem ou já possuíram vínculo com 
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a Unicamp. Atua para fortalecer relações entre os próprios 
empreendedores, com vistas a intensificar a troca de informações, 
a prospectar oportunidades de mercado e a promover o 
desenvolvimento tecnológico e a geração de inovação. Promove 
ainda o Encontro Unicamp Ventures, evento anual realizado 
pela Inova com o objetivo de consolidar e ampliar a rede de 
empreendedores oriundos da Universidade.

Conselho de Startups – Criado em 2010, é um programa 
de aconselhamento de startups, por meio do qual executivos 
e empreendedores de sucesso auxiliam no desenvolvimento e 
alavancagem de empresas de base tecnológica em estágio inicial 
e com alto potencial de crescimento. Em seis anos, 56 empresas 
foram aconselhadas por meio do Conselho de Startups.

Especialização em Propriedade Intelectual – Oferecido a 
partir de uma parceria entre a Inova, a Faculdade de Engenharia 
Química e a Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp), 
o curso apresenta a experiência em inovação tecnológica e 
empreendedorismo da Unicamp com a finalidade de atender 
a demanda de empresas para capacitação de seu quadro de 
funcionários e dar oportunidade de formação e atualização a 
profissionais que buscam atuar nesta área.

Software Experience – Lançado em 2015, é um evento que tem 
como objetivo divulgar programas de computador desenvolvidos 
pela Unicamp e buscar parceiros para levar essas tecnologias 
ao mercado. O evento reúne os pesquisadores da Unicamp com 
empresas do setor e investidores, além de fomentar a cultura do 
empreendedorismo inovador dentro da Universidade.
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Um aspecto a respeito da constituição da Inova Unicamp 
demonstra de forma inequívoca a clarividência na sua concepção: 
aprovada pelo Congresso Nacional em 2004, um ano após a criação 
da Agência, a lei de inovação brasileira preconizou, entre outras 
medidas, a obrigatoriedade de universidades e institutos públicos de 
ciência e tecnologia implantarem, como órgão interno próprio ou em 
associação com outras instituições, o que na legislação é denominado 
de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), com a finalidade de gerir as 
respectivas políticas de inovação e com atribuições, entre outras, de 
administrar as atividades relativas à proteção da propriedade intelectual 
e à transferência tecnológica, como forma de tornar as invenções 
disponíveis para a sociedade em geral, incluídas as empresas, por meio 
de licenças ou contratos de licenciamento de patentes.

Ao ser investida da responsabilidade de cuidar dessas questões, a 
Inova assumiu as funções de NIT da Unicamp antes mesmo de existir 
essa qualificação estipulada pela lei. O pioneirismo da Unicamp levou, 
portanto, a Inova a estabelecer-se como referência nesse campo para 
outras instituições, notadamente as universidades estaduais e federais. 

Como resultado da experiência acumulada, a Inova Unicamp foi 
contratada em 2007 pela Finep para ministrar cursos de treinamento 
para outras universidades interessadas em criar núcleos de inovação 
tecnológica. Nasceu, desse modo, o projeto InovaNIT, um programa 
com o propósito de prover capacitação teórico-prática para profissionais 
de NIT e pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa, a 
partir da difusão da expertise da Agência na consolidação de práticas 
bem-sucedidas de transferência de tecnologia, gestão de propriedade 
intelectual e de cooperação da Universidade com organizações e 
empresas no processo de inovação.

Entre os anos de 2007 e 2012, foram oferecidos, por meio 
do InovaNIT, 49 cursos para 965 participantes, oriundos de 312 
instituições de ciência e tecnologia do país, entre institutos de 
pesquisa e universidades. Estruturação e gestão estratégica de NITs, 
propriedade intelectual e busca em bases de patentes foram alguns dos 
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temas dos cursos, promovidos em Campinas e nas cidades de Fortaleza 
(CE), Florianópolis (SC), Brasília (DF), Manaus (AM), Salvador (BA), 
Belém (PA), Campo Grande (MS), São Luís (MA), Campina Grande (PB) 
e Curitiba (PR).

Os treinamentos contaram com o apoio da Coordenação do Fórum 
Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 
(Fortec) e de unidades da Unicamp, como a Escola de Extensão 
(Extecamp), o Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) 
do Instituto de Geociências (IG) e o Sistema de Bibliotecas da Unicamp 
(SBU), este para o primeiro curso a distância oferecido pelo projeto a 
respeito de busca em base de patentes.

O InovaNIT também estabeleceu parcerias com o objetivo de 
oferecer outros cursos de aprimoramento de competências em gestão 
de inovação. Com ênfase em comercialização, foi ofertado pela primeira 
vez no Brasil o ciclo completo do curso LES Fundamentals, desenvolvido 
pela Licensing Executive Society (LES) e ministrado por membros da 
entidade no Brasil, a LES Brasil. Além deste, cursos do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI), ofertados por meio do convênio entre 
o INPI e a Unicamp, abordaram conteúdo específico de proteção do 
conhecimento.

Ainda dentro do projeto, foi produzido um livro contendo artigos 
elaborados por profissionais que ministraram aulas nos cursos. 
Organizado pela professora Marli Elizabeth Ritter dos Santos, então 
coordenadora nacional do Fortec e do Escritório de Transferência de 
Tecnologia (ETT) da PUC RS; Patricia Tavares Magalhães de Toledo, 
gerente do InovaNIT e diretora na área de Planejamento e Gestão da 
Inova Unicamp; e pelo professor Roberto de Alencar Lotufo, então 
diretor executivo da Inova Unicamp, a obra Transferência de Tecnologia – 
estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica se 
propõe a oferecer uma oportunidade de reflexão sobre o contexto que 
envolve a implantação de NIT no Brasil.

Algumas particularidades tornam o projeto InovaNIT sem similar 
no mundo: originou-se de uma proposta governamental e o treinamento 
é disponibilizado de maneira totalmente gratuita aos interessados. A 
PraxisUnico, no Reino Unido, é a iniciativa que mais se aproxima da 
capacitação oferecida pela agência da Unicamp. Contudo, trata-se de 
uma organização privada que oferece cursos pagos.
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Além da repercussão e dos excelentes resultados de capacitação 
alcançados, a constatação da estruturação de novos NITs no país após a 
participação de profissionais em um ou mais treinamentos ministrados 
no âmbito do InovaNIT é um dos desdobramentos mais gratificantes 
do projeto. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(Unesp), Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe (Cefet-SE), 
Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR), Universidade Estadual 
de Feira de Santana (Ufes-BA), Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPGPR), Universidade Estadual da Bahia (Uneb-BA), Universidade 
de Pernambuco (UPE), Universidade Salvador (Unifacs) e Instituto 
Venturus são algumas das instituições que constituíram suas agências 
de inovação a partir do exitoso modelo implantado na Unicamp.

Rede Inova São Paulo
Mesmo após a finalização do projeto InovaNIT, a Inova Unicamp 

constituiu-se como benchmarking nacional entre os NITs e continuou a 
ser procurada para compartilhar sua experiência com NITs em formação 
e NITs já estruturados. Uma das ações para dar continuidade a este 
trabalho é a participação da Rede Inova São Paulo, que reúne NITs de 
Instituições de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Ao assumir 
a diretoria executiva da Inova Unicamp em 2013, o professor Milton 
Mori também se propôs a assumir a coordenação da Rede, que então 
reunia 15 NITs.

O início do trabalho incluiu a submissão do projeto Inova Capacita 
na Chamada Pública do CNPq (Chamada nº 92/2013) de Apoio à 
Implantação e Capacitação de Núcleos de Inovação Tecnológica. O 
projeto foi aprovado, mas, mesmo antes da entrada dos recursos, um 
novo ciclo de capacitações para profissionais de NITs foi implantado, 
inicialmente com o auxílio de outros NITs já estruturados, como os da 
Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(Unesp), do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Centro Paula 
Souza. Posteriormente, com a entrada dos recursos do projeto, houve 
também a contratação de profissionais nacionais e internacionais de 
referência para ministrar os cursos de formação.

Do início de 2014 a junho de 2016, 198 profissionais foram 
capacitados em 12 cursos, em temas relacionados ao dia a dia dos NITs, 
como: negociação, valoração de ativos intangíveis, criação de startups 
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e empreendedorismo. No total foram 400 participações, uma vez que 
alguns profissionais participam de mais de uma capacitação. Até o final 
do projeto – em outubro de 2017 – está prevista a oferta de pelo menos 
mais 17 cursos.

A Rede também foi ampliada e passou a integrar 35 NITs. Uma 
das novidades foi o lançamento no dia 12 de maio de 2016, durante a 
décima edição do Fortec, da plataforma de Ensino à Distância da Rede 
Inova São Paulo. Focada em prover capacitação básica e gratuita para 
profissionais de NIT, a plataforma disporá de cursos básicos em todas as 
áreas relacionadas, desde PI, passando por transferência de tecnologias, 
até o básico para o estímulo ao empreendedorismo. Para o lançamento 
da plataforma já estava disponível o Curso de Iniciação à Propriedade 
Intelectual, que contou com Patrícia Leal Gestic, diretora de propriedade 
intelectual da Inova, como instrutora. 

Cooperação internacional
A Inova Unicamp também faz de suas cooperações com 

organismos internacionais oportunidade para levar capacitação 
em empreendedorismo e inovação para outros NITs e profissionais 
brasileiros. Talvez o exemplo mais emblemático seja a parceria entre os 
escritórios de transferência de tecnologia – Inova Unicamp, no Brasil, 
e Cambridge Enterprise, no Reino Unido. A colaboração começou em 
2011, quando o Departamento de Ciência e Inovação do Reino Unido 
(BIS-UK), com apoio do Consulado Britânico no Brasil, veio buscar 
universidades renomadas do país que estivessem interessadas em 
estabelecer parcerias em ciência e inovação. 

Projetos realizados a partir desse contato tiveram como foco 
estimular a comercialização da propriedade intelectual no Brasil e a 
disseminação de novas práticas de educação para o empreendedorismo, 
bem como o desenvolvimento de programas para estimular a interação 
universidade-empresa. Essas atividades envolveram e impactaram não 
somente a Agência de Inovação Inova Unicamp, mas também a Unicamp 
como um todo, além de outras universidades brasileiras, uma vez que 
participaram dos treinamentos oferecidos a profissionais e alunos de 
mais de 20 universidades de todo o país.
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Inicialmente denominado Polo de Pesquisa e Inovação da 
Unicamp, o Parque Científico e Tecnológico da Universidade começou 
a ser instalado em 2009, todavia já integrava os planos da Inova quando 
do lançamento da Agência, em 2003, de acordo com anúncio do 
professor e reitor Carlos Henrique de Brito Cruz na ocasião. O complexo, 
que saiu do papel ao cabo de seis anos, compreende uma área de 350 mil 
m² dentro do campus de Barão Geraldo, destinada a hospedar projetos 
de pesquisa colaborativos e multidisciplinares com organizações 
públicas e privadas. 

Para a urbanização dos primeiros 100 mil m² foi feito investimento 
na ordem de R$ 12 milhões pela reitoria da Universidade. Outros players 
também apoiaram o desenvolvimento do Parque. O Governo do Estado 
de São Paulo destinou R$ 1,6 milhão para o projeto de C,T&I e o plano 
urbanístico, e R$ 5,6 milhões para a construção do prédio que viria a 
abrigar o Centro de Inovação do Parque, assegurando uma área para a 
expansão da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp 
(Incamp). Já a Finep aprovou dois projetos. O primeiro, no valor de 
R$ 3,6 milhões para a construção do Laboratório de Inovação em 
Biocombustíveis (LIB) e o segundo, de R$ 4,3 milhões, para a construção 
do Núcleo do Parque.

Com inauguração do primeiro prédio, o Centro de Inovação, 
iniciou-se a operação do Parque Científico no campus de Barão Geraldo 
estabelecendo um novo marco na longa e tradicional história de 
colaboração da Unicamp com o setor empresarial. Expressos em seu 
projeto de criação, os objetivos do Parque são, entre outros, estimular, 
selecionar e acolher projetos inovadores de empresas em parcerias com 
pesquisadores da Unicamp; ampliar as oportunidades de formação 
dos alunos da instituição; consolidar estruturas qualificadas de apoio 
administrativo às atividades de P&D; e apoiar projetos pré-residentes e 
de incubação de novas empresas.

Além de estreitar a interação universidade-empresa – nos 
laboratórios do Parque trabalham juntos pesquisadores das corporações 
e cientistas e estudantes da Unicamp –, o complexo de inovação cria 
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um ambiente multidisciplinar e sinérgico, propício à implementação 
de ações facilitadoras do desenvolvimento e da transferência de 
tecnologias. Os projetos sediados no Parque não só proporcionam 
recursos e infraestrutura de pesquisa como também trazem para dentro 
da Universidade demandas do mercado que incrementam a investigação 
científica e enriquecem a qualificação dos alunos que dela participam. 
Dissertações, teses e artigos derivam dos estudos e contribuem para 
compartilhar o conhecimento novo gerado nas bancadas.

A proposta de unir sob o mesmo teto competências empresariais 
e acadêmicas com vistas a potencializar iniciativas tecnológicas 
inovadoras não tardou a atrair interessados. Empresas tradicionalmente 
envolvidas em pesquisa em cooperação com a Unicamp se interessaram 
em obter um espaço específico para esta cooperação.

A IBM, por exemplo, faz pesquisa em colaboração com a Unicamp 
pelo menos desde o início dos anos 2000, quando foi inaugurado o 
Centro de Tecnologia em Linux (LTC) em Hortolândia, cidade adjacente 
a Campinas. O Centro foi originalmente pensado a partir de um acordo 
de dois anos entre a Unicamp e a IBM para financiar o trabalho de 10 
alunos do Instituto de Computação (IC) e da Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação (FEEC). A cooperação prosperou. Atualmente, 
empresa e universidade possuem laços tão fortes que metade dos 
engenheiros contratados para o LTC são oriundos dos cursos de 
graduação, mestrado ou doutorado da Unicamp.

Neste contexto de forte cooperação, levar uma célula de pesquisa 
para o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp foi natural. O 
primeiro núcleo dentro do campus foi hospedado no InovaSoft, prédio 
em área adjacente ao Parque, que serviu como piloto para este formato 
de parceria. Atualmente, o núcleo de cooperação com a IBM ocupa 
uma área de 50 m² dentro do Centro de Inovação do Parque, em duas 
principais frentes de pesquisa: computação na nuvem e aceleradores 
Capi (sigla que se refere a Coherent Accelerator Processor Interface).

Além das frentes de pesquisa, o laboratório hospeda outras 
iniciativas por meio de seu MiniCloud, que oferece acesso gratuito às 
máquinas virtuais IBM Power Systems® para usuários acadêmicos e 
para a comunidade Open Source. Dois docentes do IC, os professores 
Sandro Rigo e Rodolfo Azevedo estão envolvidos na cooperação.

A área de tecnologia da informação é uma das mais fortes no quesito 
cooperação universidade-empresa na Unicamp. Esta tendência fica 
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clara quando se observa outras três empresas presentes no Parque: a 
Samsung, a Lenovo e a MC1.

A parceria entre Unicamp e Samsung no Parque Tecnológico da 
Unicamp começa no ano de 2012, envolvendo pesquisadores do IC e da 
FEEC para o desenvolvimento de estudos no campo das plataformas 
computacionais móveis. No início de 2013, a empresa inaugurou no 
prédio da InovaSoft um laboratório, com o objetivo de promover 
pesquisas com foco em resultados científicos e técnicos a serem 
aplicados no curto e médio prazo entre as diferentes plataformas 
computacionais da Samsung. 

A parceria com a Universidade evoluiu a partir da implementação 
de diversos projetos nas áreas de engenharia e ciência de computação. 
Em 2015, o laboratório foi transferido para o Centro de Inovação do 
Parque, ocupando uma área aproximada de 100 m², onde trabalham de 
forma sinérgica pesquisadores da Samsung, alunos e pesquisadores da 
Universidade com o objetivo de aproximar demandas práticas, que vêm 
do mercado, com as áreas de competência científica existente na parceria 
e, desta forma, prover soluções de impacto para a sociedade. 

Se por um lado o grande diferencial do espaço inaugurado no 
Parque é o projeto arquitetônico diferenciado e inspirado nas temáticas 
de criatividade e de inovação, por outro os resultados da parceria 
já impactam no curto prazo em novas tecnologias patenteadas e 
licenciadas.

Em quatro anos de cooperação Samsung-Unicamp, ao redor de 
10 docentes e 50 alunos estiveram envolvidos. Foram assinados nove 
projetos de pesquisa colaborativa, sendo que dois deles estão em 
andamento em junho de 2016 e um décimo projeto está prestes a ser 
assinado. Os projetos renderam até o momento três depósitos de 
patentes no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), um 
depósito nos Estados Unidos e mais de 20 publicações em congressos 
e revistas científicas, tanto nacionais como internacionais. As três 
patentes depositadas foram também licenciadas para a empresa em 
2015, evidenciando a aplicabilidade das tecnologias desenvolvidas no 
escopo da parceria.

Em 2013 foi a vez de a Lenovo, maior fabricante mundial de 
PCs, anunciar o lançamento de um centro de P&D de software de 
última geração no Parque da Unicamp, após um rigoroso processo 
de concorrência que envolveu outros parques científicos vinculados 



Unicamp, 50 anos – Uma história de inovação e empreendedorismo130

a universidades no país. O apoio da Prefeitura de Campinas e do 
Governo Estadual, por meio da Investe São Paulo, a Agência Paulista 
de Investimentos e Competitividade, também foi essencial na tomada 
de decisão da empresa. Dois andares do Centro de Inovação foram 
reservados para a parceria, que incluiu o IC e a FEEC.

Em 2015, a empresa trouxe consigo mais dois importantes 
players para as atividades de pesquisa dentro do Parque Científico 
e Tecnológico da Unicamp. São elas: Motorola Mobility e Instituto 
Eldorado. Os projetos de P&D foram estabelecidos entre as três parceiras 
e o IC. O complexo de pesquisa abriga atualmente 126 pesquisadores.

A MC1 completa o grupo de empresas do setor de TIC instaladas 
no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Fundada em 2003 
a partir de um spin-off realizado entre a Mitsubishi e a Quadrata 
Telecomunicações, a empresa desenvolve software para dispositivos 
móveis com foco na automação de execução de serviços de campo, 
tal como as atividades realizadas por equipes de forças de vendas. 
Atualmente com 140 funcionários, a MC1 é uma empresa-filha da 
Unicamp, uma vez que um dos sócios-fundadores, César Bertini,  
é ex-aluno do curso de Engenharia de Computação.

Como outras empresas-filhas, a MC1 também mantém um 
relacionamento profícuo com a Universidade que inclui a contratação de 
alunos e ex-alunos. O diálogo para pesquisa em colaboração começou 
em 2012 e já no ano seguinte a empresa montou sua célula de pesquisa 
em parceria no InovaSoft. O objetivo era procurar novas soluções em 
um ambiente criativo e independente da rotina da empresa. O foco 
inicial da pesquisa era como dimensionar a necessidade de recursos 
computacionais na nuvem. O docente envolvido, o professor Luiz 
Fernando Bittencourt, do IC, é um especialista na área.

Os resultados positivos da colaboração, como o depósito de uma 
patente em cotitularidade com a Unicamp, levaram à continuidade na 
parceria, que em 2015 foi movida para ocupar um espaço de cerca de  
50 m² no Centro de Inovação do Parque e hoje reúne 13 pessoas, todas 
elas oriundas da Universidade.

Novos horizontes para o Parque
Nestes três anos de operação, é inegável a predominância de empresas 

do setor de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) no Parque 
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Científico e Tecnológico da Unicamp. Entretanto, o empreendimento 
já demonstrou vocação para abrigar atividades de PD&I em diferentes 
segmentos, com destaque para o setor de energia. Cameron do Brasil, 
Innova Energias Renováveis, Tecnometal e Petrobras foram algumas 
das empresas que sinalizaram o interesse em se estabelecer no Parque, 
em alguns casos articulando o convênio inicial de pesquisa. Contudo, a 
estagnação do setor de energia no Brasil nos últimos anos contribuiu para 
a não evolução ou rescisão de muitos desses contratos.

Além da questão da segmentação das empresas residentes, outro 
ponto também mereceu análise que impactou em uma proposta de 
alteração na política de residência do Parque. Uma das alterações 
importantes que deve ser implementada ainda em 2016 é a possibilidade 
de o Parque hospedar startups. O foco, no caso do Parque da Unicamp, 
são as empresas-filhas, principalmente as constituídas por alunos da 
Universidade. Esta abertura é inspirada em experiências bem-sucedidas 
de parques científicos e tecnológicos no exterior e objetiva criar um 
ambiente ainda mais próspero para novos negócios.
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Pioneiro no Brasil na área de plasma térmico e na tecnologia 
de tochas de plasma – tecnologia capaz de produzir novos materiais, 
como cerâmicas especiais nanométricas, e com inúmeras aplicações, 
principalmente nas engenharias – o professor Aruy Marotta (1941-
2014), do Departamento de Eletrônica Quântica do IFGW, ostenta em 
sua biografia um périplo singular: primeiro colocado no vestibular de 
matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), acabou 
cursando engenharia mecânica, porém resolveu depois fazer graduação 
e mestrado em engenharia física na Rússia, conseguindo a proeza de 
sair do Brasil em pleno golpe militar, em 1964, retornando apenas cinco 
anos mais tarde, sem despertar suspeitas no regime. Como pesquisador 
da Unicamp, é dele um outro feito inédito: uma bomba hidráulica 
por ele inventada tornou-se a primeira patente depositada pela 
Universidade. A data do depósito, registrada em documento do Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), é 14 de dezembro de 1984.

O equipamento criado por Marotta destinava-se a bombear líquidos 
corrosivos e/ou de alta pureza, considerados de difícil manipulação por 
exigirem um nível mínimo de contaminação. De acordo com o descritivo 
protocolado no Instituto sob o número “PI 8406439”, apresentava uma 
série de vantagens técnicas, práticas e funcionais em relação às bombas 
tradicionais. A principal delas era a utilização de um selo dinâmico 
para vedar a câmara da bomba do ambiente exterior, em vez de um 
sistema de selagem estático, o que evitava atrito entre as partes móveis e 
fixas da bomba, desgaste precoce e introdução de impurezas no fluido, 
problemas comuns nas bombas convencionais.

Desde o final da década em que o engenho de Marotta foi 
patenteado, o histórico de proteção de invenções na Unicamp, salvo 
breves oscilações, apresentou contínuo e expressivo progresso, não 
apenas em relação ao número de patentes requeridas (vide gráfico 1), 
mas também quanto à comercialização do resultado da pesquisa na 
Universidade. A longa evolução das políticas e práticas adotadas pela 
instituição para intensificar o relacionamento universidade-empresa, 
para cuidar da proteção de tecnologias criadas por seus cientistas e 
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para buscar converter o conhecimento gerado em bens e serviços – 
conforme visto anteriormente –, tornou a Unicamp modelo de gestão da 
propriedade intelectual e da transferência de tecnologias no país. 

No que tange à proteção da propriedade intelectual, é preciso 
ressaltar que a Universidade é favorecida por resultados de pesquisa 
de qualidade internacional, o que é matéria-prima essencial para 
patentes robustas, dados os requisitos de patenteabilidade. Não por 
obra fortuita, as unidades que detêm o maior número de patentes 
e licenciamentos possuem também conceitos de excelência no 
sistema de avaliação da pós-graduação, feita em âmbito nacional 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior 
(Capes), do Ministério da Educação.

O Instituto de Química (IQ), por exemplo, é o líder em número de 
pedidos de patentes entre as unidades da Unicamp. Com 182 pedidos 
de patentes entre os anos 2004 e 2015, o IQ foi premiado em 2015 e 
2016 como unidade destaque na proteção à propriedade intelectual. 
Adicionalmente, sua posição como unidade com o maior número 
de patentes é histórica – até 2003, a grande maioria dos depósitos de 
patente da Unicamp (ao redor de 50%) era originada deste Instituto, 
demonstrando sua grande capacidade de produção científica e, mais 
importante, sua elevada capacidade de estruturação da apropriação 
desta produção1. 

Além do IQ, outras unidades com proeminência na Unicamp 
por seus resultados de excelência em pesquisa vêm desenvolvendo 
cada vez mais a cultura de proteção da propriedade intelectual. 
A Faculdade de Engenharia Química (FEQ) é uma delas. Com 101 
pedidos de patentes desde o início das operações da Inova em 2004, 
a FEQ ocupa a segunda posição em número de pedidos de patentes 
neste período histórico, seguida pela Faculdade de Engenharia Elétrica 
e de Computação (FEEC), que fez 93 pedidos de patentes entre 2004 
e 2015. Logo, está clara a estreita relação entre a inovação oriunda da 
Universidade (materializada no número de patentes requeridas e de 
licenciamentos decorrentes) e a qualidade da pós-graduação oferecida 
nas unidades.

1 Alex da Silva Alves, Antônio Botelho, Micheline Cristophe e Simon 
Schwartzman, Universidades e desenvolvimento na América Latina: 
experiências exitosas de centros de pesquisa, Biblioteca Virtual de Ciências 
Humanas do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008.
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O que a Inova Unicamp faz muito bem é aproveitar esta matéria-prima 
de qualidade vislumbrando sua aplicabilidade industrial nos pedidos 
de patentes e na oferta para a indústria. Seu esforço deliberado elevou 
a Universidade ao topo do ranking de pedidos de patentes depositados 
no INPI mais de uma vez. Dados do Instituto relativos ao quinquênio 
1999-2003, divulgados em 2006, apontaram a Unicamp como líder 
nacional (somadas as requisições de instituições de ensino e pesquisa 
e de empresas), com 191 depósitos no período examinado, à frente da 
Petrobras, com 177 pedidos; da fabricante de eletroeletrônicos Arno, com 
148, e da Multibrás Eletrodomésticos, com 110. Entre os vinte maiores 
patenteadores, oito eram do setor público de pesquisa, em particular 
universidades públicas.

1984  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Pedidos de Patentes Depositados no INPI

10 12 13
10

22 22

39

61 60

53

67

56

50 52 52 52

68

74
71

78

58

27

18

9 7 55

CPPI

ETT

Edistec

Inova Unicamp

1

Fonte: Inova Unicamp

A façanha da Unicamp demonstrava seu protagonismo na geração 
tecnológica e atestava, em boa medida, a densidade alcançada por sua 
produção intelectual: à época, com 49% de seus alunos concentrados 
na pós-graduação, a Unicamp respondia por 15% de toda a pesquisa 
universitária brasileira e acumulava 10% das teses e dissertações 
produzidas no país2. O verso dessa moeda, todavia, expunha uma 
distorção da cultura de inovação no Brasil – nos países de economia 
avançada as patentes se centralizam no setor industrial privado, o 
principal responsável pela inovação. A boa notícia é que o ranking do 
INPI dos depositantes em 2015 já demonstra uma pequena alteração no 
que tange a esta idiossincrasia nacional: a presença de uma empresa – a 
Whirlpool – na liderança em número de pedidos de patente de invenção, 

2 A Unicamp em 2002-2004 - Relatório de gestão, 2005.
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seguida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 
segundo lugar e pela Unicamp em terceiro. 

O ranking de pedidos de patentes em 2015 vem em um momento 
no qual a Unicamp já está com seus indicadores de proteção por meio 
de patentes razoavelmente estabilizados. Depositando entre 50 e 70 
patentes ao ano nos últimos 10 anos, os processos para recebimento de 
comunicação de invenção, redação e depósito de patentes na Unicamp 
alcançaram uma maturidade singular no país. O foco estratégico do 
trabalho na Agência é, então, o de transportar esta excelência no trato do 
portfólio de patentes para a negociação e manutenção dos contratos de 
transferência de tecnologias, que incluem o licenciamento das patentes 
para a indústria, de modo que o conhecimento científico-tecnológico 
contido nas patentes venha a ser incorporado a produtos e processos e 
resulte em benefícios efetivos para a sociedade.

Curva ascendente
A trajetória ascendente da Unicamp no campo da transferência 

de tecnologias, após o advento da Inova, reflete de forma cristalina a 
evolução das estruturas organizacionais de apoio da Universidade à 
apropriação de seus resultados de pesquisa científica e tecnológica.

Até a criação da Agência, a Unicamp havia licenciado oito patentes. 
No primeiro biênio de seu funcionamento (2004 e 2005), foram 
efetivadas mais de duas dezenas de contratos para exploração comercial 
de 40 patentes em diferentes setores de mercado, de acordo com 
relatórios anuais do órgão. Algumas delas: método para teste de surdez 
de origem genética, processo de extração e transformação de isoflavonas 
glicosadas de soja em isoflavonas agliconas para tratamento hormonal 
feminino, tecnologia do interferon modificado, tratamento de efluentes 
industriais, compostos com propriedade inibidora de adenosina-cinases, 
receptor de radiofrequência, monitoramento de peso em esteiras de 
transporte e pigmento especial para tintas à base de nanopartículas de 
fosfato de alumínio.

O desempenho foi impressionante logo em seu primeiro ano 
de atividade: em apenas nove meses de trabalho, a equipe da Inova 
realizou um número de licenciamentos maior do que em toda a história 
anterior da Unicamp, considerando o fechamento de nove contratos 
envolvendo 22 patentes, após a seleção de empresas interessadas por 
meio de uma ação proativa de mercado. 
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Resultados tão positivos, alcançados em tão curto espaço de 
tempo, contribuíram para que a Inova, em 2006 (ano marcado 
também pela divulgação daquele levantamento do INPI), 
conquistasse, com justiça, o primeiro lugar no Prêmio Finep de 
Inovação Tecnológica – instituído para reconhecer e divulgar esforços 
inovadores realizados por organizações e pessoas físicas –, na Região 
Sudeste, na categoria Instituição Científica e a menção honrosa 
relativa ao segundo lugar na premiação Nacional. Nesse ano, 56 
invenções da Unicamp foram objeto de patentes depositadas no INPI 
e, mesmo com apenas dois novos licenciamentos, a Universidade 
atingiria o número de 30 licenciamentos vigentes, sendo que, 
destes, cinco contribuíram com royalties no valor total de R$ 213 
mil. Números ainda modestos? Sim, porém representativos de um 
substancial aumento em relação ao valor de R$ 65 mil recebido em 
2004 e frutos do empenho de uma aguerrida equipe.

A postura mais agressiva era a resposta ao desafio imediato de 
buscar transformar o elevado número de patentes da Unicamp em 
riqueza. Segundo o professor Roberto de Alencar Lotufo, com o apoio 
de um então enxuto e recém constituído grupo de colaboradores (e com 
poucos recursos financeiros), montou-se uma autêntica força-tarefa 
para a estruturação de todo o processo de licenciamento. A iniciativa 
compreendia a seleção prévia de patentes com maior apelo comercial em 
diversas áreas, a disponibilização desse portfólio em um banco de dados 
na internet e a prospecção de mercado para a identificação de potenciais 
interessados na transferência das tecnologias. Adicionalmente, a Inova 
se mobilizava, organizando palestras aos docentes sobre propriedade 
intelectual e acerca da importância de se fazer a patente, com 
esclarecimentos sobre legislação e vantagens para o inventor.

Já em 2007, após três anos de atuação, a Inova ostentava um 
desempenho – relativo ao número de licenciamentos de tecnologia – 
visivelmente superior ao que havia sido realizado nos últimos quinze 
anos na Universidade. Com dez novos contratos nesse ano, a Unicamp 
passou a contar com um total de 40 licenciamentos vigentes.

Nesse ano, dois fatos se destacaram no trabalho da Inova. Um 
deles foi a transferência, de forma inédita na Unicamp, de uma patente 
já associada a uma marca registrada, a do reagente químico Fentox 
e Fentox TPH, assim batizado pelos autores da invenção, o professor 
Wilson Jardim e o pesquisador Juliano de Almeida Andrade, do 
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Instituto de Química (IQ). Licenciado para uma empresa da região de 
Campinas, o produto permite a destruição de compostos tóxicos em 
áreas contaminadas. O ineditismo deu-se porque o usual é apenas a 
transferência da tecnologia, cabendo ao fabricante a sua denominação 
comercial. O outro foi o marco de 500 patentes vigentes registradas no 
INPI. O 500º depósito referiu-se a um creme à base de insulina para 
tratar lesões ulceradas principalmente em portadores de diabetes, 
desenvolvido na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) pelo médico 
Mário Saad e pela enfermeira Maria Helena Melo Lima.
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Fonte: Inova Unicamp

Conforme o gráfico 2, embora a trajetória de licenciamentos de 
tecnologia da Unicamp tenha apresentado variação negativa em 
alguns anos (por exemplo, 2008 e 2009), retomou-se o crescimento 
positivo predominantemente a partir do ano de 2010, com a adoção de 
recursos destinados a facilitar a comunicação com o docente inventor e 
ampliar a visibilidade e o acesso do mercado a tecnologias disponíveis 
para comercialização. Em 2011 o foco de melhoria foi simplificar 
o contato do pesquisador da Unicamp com a Agência. Neste ano, 
foi lançado o Sistema de Comunicação de Invenção online, serviço 
que possibilita a interação com o pesquisador da Unicamp em uma 
plataforma web, o que facilita o início do trâmite para solicitações de 
registro tanto de patentes como de programas de computador. Em 
2012, o eixo de atenção foi o mercado, com o lançamento da Vitrine 
Tecnológica, sistema que disponibiliza no site da Inova, para consulta 
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de qualquer interessado, perfis de tecnologias oriundas da Unicamp 
que estão protegidas – através de depósito de pedido de patente ou 
registro de programa de computador – e estão disponíveis para serem 
licenciadas por empresas.

A partir de 2013 foram revistas as estratégias de oferta tecnológica, 
que culminaram em quatro principais eixos, divulgados no 
relatório de atividades da Agência em 2015. O primeiro é a postura 
prioritariamente proativa da equipe, uma vez que o número de 
ofertas proativas (70% do total) superou o número de respostas a 
demandas de empresas. Em segundo lugar, alterou-se a estratégia de 
marketing das patentes. “Os perfis das tecnologias ganharam uma 
nova cara, priorizando uma linguagem mais acessível e um design 
moderno”, comenta a diretora de PI, Patrícia Gestic. Em terceiro 
lugar, as pequenas empresas passaram a ser objeto mais frequente 
de prospecção de parceiros. A nova orientação foi a de se apoiar de 
maneira sistemática pequenas empresas a estabelecerem projetos de 
cooperação com a Universidade. Por fim, o quarto eixo estabelecido 
foi o de ampliar o contato com empresas no exterior para a oferta de 
tecnologias Unicamp. O objetivo é oferecer a tecnologia diretamente 
para a área de P&D e inovação das empresas e, dessa maneira, ampliar 
a possibilidade de transferência destas tecnologias.

Com este quarto eixo de atuação, novamente a Agência é pioneira 
em suas estratégias, uma vez que a revisão do marco legal da 
inovação em janeiro de 2016 abriu o caminho para o licenciamento de 
tecnologias protegidas de universidades públicas diretamente para 
empresas no exterior. “Ter um primeiro caso de licença para uma 
empresa sediada fora do Brasil passou a ser uma das metas a serem 
perseguidas pela diretoria de parcerias”, afirma Iara Ferreira, diretora 
de parcerias da Inova Unicamp.

Quando se avalia a trajetória estratégica da Inova, é possível 
observar como a constante avaliação e evolução dos mecanismos de 
conexão com as empresas se reverteram em resultado positivo. No ano 
de 2015 a Agência alcançou o recorde no número de licenciamentos de 
tecnologias assinados no ano, posto mantido até então pelas 13 licenças 
de 2014, primeiro ano de funcionamento da Inova. Com 15 licenças 
assinadas em 2015, a Inova supera sua série histórica e também alcança 
as marcas de 71 licenças vigentes e 125 patentes licenciadas, mais de 12% 
de seu portfólio, que em 2005 era de 986 patentes ativas.
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Para além do número  
de licenças

A atividade de transferência de tecnologias universitárias é 
frequentemente criticada mesmo em universidades internacionais com 
tradição centenária de relacionamento universidade-empresa. Uma das 
críticas é o fato de que esta atividade não gera receitas suficientes para 
cobrir as despesas básicas do escritório, como os custos relacionados à 
equipe e à manutenção do portfólio de patentes3. Neste contexto, cada 
vez mais as universidades estão sendo cobradas a medir o impacto das 
atividades relacionadas à transferência de tecnologias para além do 
número de licenças.

O caso da Unicamp não é diverso. Embora seus resultados em 
termos de número de licenças sejam positivos – especialmente no 
contexto brasileiro, no qual apenas 25 Instituições de Ciência e 
Tecnologia (ICTs) afirmaram ter realizado contrato de licenciamento de 
tecnologia em 20134 –, no que tange aos ganhos econômicos relacionados 
à atividade de transferência de tecnologias, o resultado auferido ainda 
está muito aquém dos custos para a manutenção da Inova.

É importante, entretanto, fazer duas ponderações a este respeito. 
A primeira é a de que a Agência não trata somente da proteção 
e transferência dos resultados da pesquisa universitária. Como 
mencionado nos capítulos anteriores, outras áreas fazem parte do 
conceito de formação da Inova, que inclui uma visão ampla e sinérgica 
de como tratar a inovação a partir da universidade. O segundo ponto, 
que salta aos olhos, é a evolução ascendente na captação de recursos 
relacionados à atividade de transferência de tecnologias, especialmente 
nos últimos dois anos. Conforme gráfico 3, no ano de 2014, pela primeira 
vez os ganhos econômicos resultantes da atividade ultrapassam  
R$ 1 milhão. Já em 2015, o resultado quase dobra, chegando a R$ 1,9 
milhão de ganhos relacionados, que incluem royalties, taxa de acesso à 
tecnologia e outros. 

3 Walter D. Valdivia: University Start-Ups: Critical for Improving Technology 
Transfer. November 2013.

4 Relatório FORMICT 2013, MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO, Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.
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Verifica-se claramente que há um amadurecimento dos processos 
relacionados à transferência de tecnologia e a opção por uma estratégia 
que também garanta retorno financeiro à Unicamp nas atividades em 
parceria com as empresas. Deve-se pontuar, de qualquer maneira, que a 
política de propriedade intelectual da Universidade prevê que os ganhos 
econômicos relacionados à transferência de tecnologias sejam divididos 
em três partes: para os inventores, para o departamento de origem e 
para a reitoria. Atualmente, a parte da reitoria é redirecionada para a 
Inova reinvestir nas atividades da Agência.

Da cultura da propriedade intelectual ao 
diferencial de inovação

O balanço de treze anos de existência da Inova demonstra de 
maneira insofismável o vigoroso crescimento de todas as atividades em 
inovação, com desempenhos sem precedentes em contratos de licença 
de tecnologia, em patentes de invenção concedidas e com performances 
igualmente consideráveis em outros indicadores.

Se os resultados quantitativos por um lado corroboram a 
eficiência do modelo de gestão adotado pela Inova na proteção e na 
disponibilização para a sociedade da competência desenvolvida pela 
Universidade, por outro manifestam a enorme importância do seu 
perseverante trabalho de propagação da inovação junto aos institutos 
e faculdades, bucando mostrar aos pesquisadores e professores 
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a necessidade de proteção de suas invenções e a possibilidade de 
transferência para a indústria.

No ambiente acadêmico, a proteção da propriedade intelectual 
apresenta significativas vantagens, argumenta o professor Milton 
Mori, docente da Faculdade de Engenharia Química (FEQ) e atual 
diretor-executivo da Inova: representa um estímulo à inovação; 
proporciona maior visibilidade para os resultados da pesquisa e 
facilita sua eventual comercialização por uma agência de inovação, 
com isso aumentando as chances de a tecnologia ter um destino útil 
à sociedade; e torna-se um mecanismo formal de relacionamento 
universidade-empresa.

“Especialmente na Unicamp, é vasta a geração de pesquisas com 
aplicação industrial. As patentes referentes a essa robusta produção 
acadêmica concentram expressivo potencial inovativo. Os mecanismos 
de proteção visam a assegurar que essas tecnologias constituam reais 
oportunidades de negócios e possam contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social através de sua efetiva transferência”, salienta Mori. 

É no expediente de conscientização da comunidade acadêmica, 
cumprido de forma resoluta e metódica pela Agência desde a sua 
criação, que reside muito do êxito expresso em seus demonstrativos de 
desempenho. Mas não é só isso. Em paralelo a essa missão de fomentar 
a política de inovação, há o compromisso de facilitar as iniciativas dos 
professores nessa empreitada. 

No caso da Unicamp, acrescenta o professor Mori, a condução 
de todo o processo pela Inova interfere minimamente na rotina 
acadêmica: o pesquisador não precisa despender tempo para 
entender da legislação, nem ser um bom negociador. Técnicos 
especializados cuidam da documentação dos requerimentos de patente 
e da negociação nos licenciamentos, livrando os pesquisadores de 
tarefas burocráticas com as quais não estão familiarizados e que os 
desviariam da geração de conhecimento.

Resumo da ópera: ao proporcionar suporte qualificado aos cientistas 
da Unicamp, a Inova contribuiu para encorajá-los a proteger as tecnologias 
geradas a partir das pesquisas que desenvolvem – e viu praticamente 
triplicar o depósito de patentes da Unicamp em pouco mais de uma década.

A respeito do reflexo dessa retaguarda no corpo docente da 
Unicamp, é contundente o testemunho do professor Nelson Durán, do 
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IQ. Responsável por 31 patentes vigentes – entre depósitos e patentes 
concedidas – Durán é o inventor com o maior número de patentes 
na Unicamp. Ele explica a proeminência do Instituto em matéria de 
pesquisas patenteadas “pela ‘consciência’ existente entre seus professores 
de que não basta publicar artigos em revistas científicas”. De acordo com 
ele, é preciso pensar também na aplicabilidade e a preocupação com 
patentear alinha-se com esse entendimento. Segundo Durán:

“Ao longo das últimas duas décadas, a mentalidade entre os 
pesquisadores foi mudando. Hoje em dia, mesmo alunos de pós-
graduação já analisam a possibilidade de patentear resultados de 
pesquisa. (...) A Inova estimulou a mudança de mentalidade, por 
meio do trabalho da Agência. Em dois ou três meses o pesquisador 
tem garantido o privilégio sobre sua descoberta. Antes, esse 
trabalho era feito diretamente pelos pesquisadores (que têm menos 
expertise no assunto e outras tarefas a desempenhar); a demora 
na obtenção do privilégio atrasava a publicação dos resultados em 
revistas científicas até por dois anos – o que se constituía em um 
desestímulo ao patenteamento”5.

Durán e seus colegas do IQ não são os únicos a atestar os benefícios 
propiciados pela Inova, como revelam as recentes histórias dos 
pesquisadores Renato Grimaldi e José Augusto Mannis.

O laboratório do professor Grimaldi, na FEA, desenvolveu um 
produto para uso em recheios diversos pela indústria alimentícia 
que tem composição química similar à de um óleo, porém apresenta 
comportamento de uma gordura em relação às características físicas. 
A tecnologia permite incorporar importante benefício nutricional à 
produção de bolachas, bolos, biscoitos e sorvetes, entre outros, pois 
a fórmula do óleo estruturado (denominação técnica da substância) 
contém baixo teor de ácidos graxos saturados.

Além da grande vantagem de poder substituir a gordura saturada 
no processamento desses alimentos, sem prejuízo da textura ou 
da consistência, a inovação – licenciada pela Inova para a Cargill – 
consegue reduzir em até 7% o custo de produção quando comparada à 
matéria-prima convencional, sem a necessidade de qualquer mudança 

5 Alex da Silva Alves, Antônio Botelho, Micheline Cristophe e Simon 
Schwartzman, Universidades e desenvolvimento na América Latina: 
experiências exitosas de centros de pesquisa, Biblioteca Virtual de Ciências 
Humanas do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008.
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do processo industrial. Apenas um fabricante nacional consome 600 
toneladas mensais do insumo.

O caminho das pedras do sucesso da tecnologia da FEA tem muito 
do esforço laboratorial – foram cinco anos investidos em pesquisa –, mas 
também da perspicácia de quem se preocupa em aliar a competência 
científica à vivência dos meandros do mercado.

“Custo é o ponto-chave”, frisa Grimaldi. “Jamais peça para a 
indústria fazer qualquer investimento. Ela só vai se interessar por 
uma novidade tecnológica se, além de oferecer custo inferior, puder 
ser utilizada sem que seja necessário trocar um parafuso sequer das 
máquinas. E nós conseguimos cumprir com esses requisitos”.  

Desde a bancada até a aplicação em escala industrial, foram 
intensos nove meses de testes e de validação do know how pela 
empresa. Todo o processo contou com a orientação e a supervisão da 
Inova, a quem Grimaldi atribui, entre outros benefícios, o condão de 
ter adequado o timing da academia a prazos mais factíveis em relação 
às expectativas da indústria.

“Muitas oportunidades foram desperdiçadas porque um contrato 
de confidencialidade, que é o primeiro que se faz para início de  
uma parceria, antes levava doze meses ou até mais para ser assinado 
na Universidade. Nenhuma empresa aguenta esperar por  
tanto tempo assim. Hoje, o prazo de dois a três meses é normal”, 
afirma o pesquisador.

Já o professor José Augusto Mannis, do Instituto de Artes (IA), 
concebeu uma tecnologia de baixo custo para difusores sonoros 
utilizados no tratamento acústico de auditórios, estúdios musicais e 
salas de concerto. De acordo com ele, a técnica, em comparação a similar 
disponível no mercado, proporciona maior espalhamento e difusão 
das ondas sonoras incidentes, sem o inconveniente da absorção de 
energia, contribuindo para a manutenção do preenchimento do som na 
performance musical.

A inovação consiste na montagem de um conjunto de canos de 
PVC de diferentes diâmetros, cortados em meia-cana, preenchidos 
com algum tipo de argamassa e dispostos na parede segundo uma 
sequência obtida a partir de um cálculo matemático que leva em conta 
as dimensões do ambiente e sua finalidade.
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Como é típico ocorrer nas grandes invenções, foi por acaso o 
insight para a utilização dos dutos, relata Mannis. Preso em um 
congestionamento atrás de um caminhão carregado com os tubos em 
uma rodovia, ele teve a ideia após ficar um bom tempo matutando sobre 
como as variações diametrais dos cilindros poderiam proporcionar a 
irregularidade que buscava para o design da superfície do difusor.

“Ao incidir na superfície irregular de um difusor, as ondas sonoras 
se abrem como um buquê e se propagam por todo o ambiente. Por isso, a 
irregularidade da geometria de contorno de um revestimento é de suma 
importância para o equilíbrio sonoro e para a qualidade acústica. Meu 
projeto foi proporcionar essas irregularidades por meio das variações de 
diâmetros dos canos plásticos”, explica o músico.

Como o sistema de superfícies seriais com elementos semicilíndricos 
pode ser montado artesanalmente no próprio canteiro de obras,  
estima-se que seu custo seja cerca de 30% inferior ao do concorrente 
importado. A tecnologia foi desenvolvida como parte de um estudo 
de doutorado. Ao perceber o potencial de mercado da invenção, o 
pesquisador bateu às portas da Inova antes mesmo de defender a tese 
em busca do patenteamento. Em pouco tempo, já estava até licenciada 
para uma empresa de Londrina (PR).

“A Inova foi muito solícita e deu suporte total. O pesquisador está 
na bancada, fazendo o trabalho dele, e não tem a menor ideia dos 
procedimentos necessários. Algo que era muito específico, a consulta 
de similaridade em bases de patentes internacionais, eles pediram que 
eu fizesse. O processo administrativo, no entanto, foi todo conduzido 
pela Agência”, conta Mannis. “As facilidades que a Inova oferece são 
muito motivadoras para quem busca assegurar a propriedade intelectual 
de uma pesquisa. Não sei se teria seguido adiante com a intenção da 
patente sem esse amparo”, admite o docente.

Depoimentos como esse evidenciam o mérito do empenho 
da equipe da Inova em ajudar os pesquisadores da Unicamp nos 
processos de patenteamento e licenciamento de inovações. O fato 
de ter se consolidado, graças a ações dessa natureza, como ícone do 
crescimento do número de patentes acadêmicas no Brasil, chamou a 
atenção também fora do país.

No relatório OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008, a 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
– do inglês Organisation for Economic Co-operation and Development 
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(OECD), entidade sediada em Paris e que reúne 30 das nações mais 
industrializadas do mundo –, examinou o cenário de PD&I em 
diversos países. Ao abordar o impulso registrado pelo patenteamento 
acadêmico no Brasil, sublinhou o exemplo da Inova por patentear 
crescente número de tecnologias e pelo aumento de receitas derivadas 
de licenciamentos.

Um justo reconhecimento às iniciativas da Unicamp para fazer 
chegar à sociedade os avanços do conhecimento novo logrados por seus 
pesquisadores.

Professor Galembeck,  
o promotor de inovações

O compromisso da Universidade Estadual de Campinas 
com as atividades de desenvolvimento tecnológico do Brasil foi 
o diferencial que trouxe o professor Fernando Galembeck ao 
Instituto de Química da Unicamp, na década de 1980, mesmo 
depois de ter lecionado por 15 anos na USP (Universidade de São 
Paulo) e, em acumulação, por sete anos na Unesp (Universidade 
Estadual Paulista). 

Um dos primeiros exemplos lembrados por ele em relação 
a essa vocação da Unicamp foi o projeto em colaboração com a 
Unido (United Nations Industrial Development Organization), 
pelo qual ficou responsável. “Essa foi uma iniciativa de 
extrema importância, uma vez que promovia cursos e concedia 
bolsas para incentivar o desenvolvimento de atividades 
de química tecnológica ao lado da química fundamental”, 
relembra o docente.

Entre as lembranças de boas práticas da Universidade, o 
professor Galembeck realça um marco importante: a portaria 
do então reitor Paulo Renato Costa Souza, que determinava que 
qualquer resultado de pesquisa passível de desenvolvimento 
tecnológico e aplicação prática tivesse proteção de propriedade 
intelectual, antes de ser publicado. “Essa portaria foi muito 
inovadora, criou uma atmosfera favorável na Universidade. E eu 
decidi levar isso a sério”, afirma.
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À época em que a Universidade passou a incentivar 
formalmente os pedidos de patentes, a legislação brasileira de 
patentes ainda estava restrita a processos industriais, lembra o 
pesquisador. “Só depois, com uma nova legislação, esse escopo foi 
ampliado”.

Na visão do professor Galembeck, essa portaria surgiu 
inspirada no “Bayh-Dole Act” – legislação americana que atribuiu 
às universidades e aos inventores o direito à titularidade da 
patente, quando resultasse de pesquisa financiada por órgãos 
de fomento. Até então, o direito à PI ficava para a agência 
financiadora da pesquisa. “Antes, não tinha razão para que o 
professor americano patenteasse. Graças à lei, grandes cientistas 
conquistaram espaço como grandes inventores. Foi uma tremenda 
mudança de cenário”, avalia.

Um dos projetos do qual se lembra pela relevância foi o 
convênio de pesquisa e desenvolvimento que a Universidade 
firmou com a Pirelli Cabos, hoje conhecida como Prysmian Cabos 
e Sistemas. Entre 1986 e 1992, o professor Fernando Galembeck 
atuou diretamente no desenvolvimento de cabos de alta tensão 
para 440 quilowatts, que, segundo o docente, foram vendidos para 
implantação no Eurotúnel, que liga a França e a Inglaterra. “Esse 
é um exemplo de sucesso na interação universidade-empresa, que 
culminou em um novo produto”. 

Outro caso importante foi o desenvolvimento de matéria-prima 
para fibras de carbono, projeto do Centro Tecnológico da Marinha, 
em São Paulo. Uma notícia importante sobre as consequências 
deste projeto é que o Brasil exportou urânio enriquecido para a 
Argentina, pela primeira vez, em 2016. Também atuou por vários 
anos como conselheiro científico e consultor da Oxiteno, uma 
empresa conhecida pelos lançamentos bem-sucedidos de produtos 
inovadores no mercado.

O docente também é responsável por pelo menos quatro 
contratos de licenciamento de tecnologias desenvolvidas no 
escopo de sua pesquisa na Unicamp: um para a Orbys, empresa de 
base tecnológica, e outro para uma grande empresa, a Bunge, com 
a qual o professor manteve convênios de pesquisa por diversos 
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anos e hoje aplica os resultados nos Estados Unidos, como Bunge 
Amorphic Solutions. Houve outros contratos de pesquisa, com a 
Indústria Química Taubaté (IQT), que colocou um látex especial 
no mercado, com a Rhodia-Ster, hoje MG, e com a Oxiteno.

A experiência no contato com as empresas o leva a observar 
que, para fortalecer essa estrutura de cooperação, o país necessita 
urgentemente de mais maturidade e continuidade nas políticas 
públicas de ciência, tecnologia e inovação. “O Brasil precisa 
de planos para o seu desenvolvimento econômico, passando a 
oferecer melhores condições para a população”, diz o professor 
Galembeck. 

Por parte da Universidade, uma evolução pertinente seria 
estabelecer metas claras, baseadas em linhas de pesquisa 
relevantes que efetivamente produzissem resultados positivos 
para a sociedade. Para o professor Galembeck, focalizar esforços – 
como ocorreu no passado, nas primeiras décadas da Universidade 
– e incorporar progressos dos últimos anos renovaria a identidade 
da Unicamp como uma escola inovadora.

“A Universidade deve estar preparada para negociar a 
titularidade das patentes, assim que tiver razoável garantia de 
esforço de desenvolvimento na empresa. O que interessa não é 
sonhar com os royalties e, sim, ter um ambiente atrativo para  
os contratantes. A Universidade pode ser o núcleo de um 
grande processo de inovação atraindo e respeitando parceiros”, 
afirma o docente.
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No ecossistema de empreendedorismo da Unicamp, além de 
estruturas típicas de ambientes voltados à criação e ao desenvolvimento 
de empresas de base tecnológica (incubadoras, aceleradoras, organismos 
dedicados ao registro de patentes e à transferência de tecnologia), 
chama a atenção a existência de ações colaborativas que visam à 
sustentabilidade e à expansão das atividades empreendedoras. Essas 
iniciativas se sustentam em redes de cooperação, por meio das quais 
se promove o relacionamento entre empreendedores de diferentes 
gerações, veteranos e iniciantes (ou ainda candidatos a empreendedores), 
e o estreitamento das relações destes com a Universidade. Há também 
o exemplo de empresas que se aglutinam para buscar o aprimoramento 
mútuo em um ambiente de aprendizagem coletiva, visando ao aumento 
da competitividade individual e a potencializar a sinergia entre elas com 
o propósito de multiplicar as oportunidades de mercado, amparadas 
no compromisso da confiança mútua e do engajamento em prol do 
crescimento coletivo.

Em ordem cronológica, verifica-se que a primeira iniciativa de 
congregar empresas no ecossistema empreendedor da Unicamp foi a 
criação do Grupo de Exportação do Núcleo Softex Campinas, em 2003, 
com a intenção de consolidar as ações de exportação empreendidas 
isoladamente pelas empresas associadas em uma ação única, com  
mais foco e força.

No diagnóstico que balizou a formação e as ações do grupo, foram 
identificados problemas comuns enfrentados pelos integrantes, como o 
porte pequeno das empresas; a falta de capital para manter e divulgar 
suas operações no país e muito menos para qualquer iniciativa de 
marketing no exterior; e a repetição de ações de outras empresas e 
duplicação de custos quando tentavam mostrar seus produtos e serviços 
em feiras e eventos no exterior.

O principal entrave, contudo, era o preconceito de não enxergar as 
outras empresas como parceiras, mas, sim, como concorrentes, observa 
o cientista da computação e à época empresário da área de software 
Renato Toi, responsável pela organização do projeto.
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A decisão do grupo foi a de adotar uma marca única, somando 
qualidades e competências dos participantes. Este posicionamento 
permitiu a redução substancial dos custos com divulgação da marca, 
produção de material e com a participação em feiras e eventos 
internacionais. Mas que isso: a marca única favoreceu a união, pois 
todos passaram a trabalhar sob uma mesma denominação, razão que 
também contribuiu para a alta coesão entre os participantes.

Desse modo surgiu, em abril de 2004, o consórcio Actminds, 
iniciativa apoiada pela Universidade, pelo CNPq e pela Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), 
constituído por dez empresas de TI da região de Campinas, inclusive 
“filhas da Unicamp”: BluePex, CI&T, Fitec, HST, IPS, MATERA Systems, 
Prógonos, Programmers, SER e Teledesign.

Apresentando-se nos EUA como uma joint venture, o consórcio, 
apenas em seu primeiro ano de vida, conseguiu alavancar negócios que 
somaram quase R$ 24 milhões em exportações e novos contratos.

“Antes da marca gastávamos bastante tempo explicando o que 
exatamente nós éramos. Não era fácil explicar o que fazia lá um grupo 
de empresas de um país que não é conhecido como ‘tecnológico’, 
com diferentes portes e perfis, patrocinadas por uma entidade 
governamental e sem uma oferta clara”, lembra Fábio Pagani, então 
consultor do consórcio. “Com a marca única e, mais importante, com a 
abertura da Actminds Inc., várias explicações tornaram-se dispensáveis. 
Na conversa inicial bastava dizer que éramos uma empresa americana, 
sediada na Filadélfia, especializada em desenvolvimento de software. 
A especialização variava conforme o evento. Caso a conversa avançasse 
e fosse necessário, explicávamos que nossa base de desenvolvimento 
ficava no Brasil”.

Toi observa que, no final das contas, o grupo funcionava como 
uma área de marketing compartilhada. Pela maneira como conduziu 
seus trabalhos e solucionou os problemas encontrados, e pelo sucesso 
alcançado, o Actminds tornou-se uma referência nacional como 
exportador de software e serviços de tecnologia.

De acordo com Toi, o fato de os empresários terem se convencido 
da necessidade de trabalhar juntos deixou um legado de cooperação 
que teria desdobramentos em duas outras ações importantíssimas para 
o fortalecimento do ecossistema: a fundação do Unicamp Ventures e a 
criação do fundo de investimento Inova Ventures Participações (IVP).
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“Foi do consórcio que vieram os primeiros participantes dessas 
iniciativas, como Cesar Gon, da CI&T, e Carlos Augusto Leite Netto, 
da MATERA”, exemplifica Toi, atualmente sócio fundador da Baita 
Aceleradora.

Uma rede de alumni empreendedores
Em novembro de 2006, a Inova lançou a sua rede alumni de 

relacionamentos Unicamp Ventures. O lançamento ocorreu durante o 1º 
Encontro de Empreendedores da Unicamp, evento realizado no Centro 
de Convenções como parte do encontro de ex-alunos em comemoração 
aos 40 anos da Universidade. A rede nasceu com cerca de 130 empresas 
“filhas da Unicamp”, incluindo desde empresas com mais de vinte anos 
de atuação até pré-incubadas na Universidade. A proposta de reunir as 
“filhas da Unicamp” no mesmo dia em que houve o encontro dos  
ex-alunos partiu do então diretor executivo da Inova, o professor 
Roberto Lotufo, que acalentava essa vontade havia algum tempo. 

A rede consiste em um espaço de colaboração, por meio do qual se 
promove o relacionamento entre os empreendedores e o estreitamento 
das relações destes com a Universidade, visando, entre outros objetivos, a 
potencializar a sinergia entre as diversas empresas na busca por inovação 
tecnológica e à geração de novos negócios; divulgar para a sociedade 
parte do impacto econômico e tecnológico, resultante da contribuição  
da Unicamp, para o desenvolvimento socioeconômico do país;  
aumentar a interação do relacionamento universidade-empresa, 
contribuindo para o aprimoramento do ensino e pesquisa na Universidade;  
intensificar a participação de empreendedores na mentoria dos 
ambientes de pré-incubação.

A função principal da Inova em relação ao Unicamp Ventures está 
em articular as diferentes ações, cabendo aos empresários o papel de 
coordenação da iniciativa. Isso ficou evidente logo no primeiro encontro 
de empreendedores: nomeado presidente da comissão organizadora 
do evento, o ex-aluno Cesar Gon tornou-se o primeiro presidente da 
rede. Na ocasião, os próprios empresários providenciaram o logotipo do 
evento e sugeriram a criação da rede de alumni, inclusive o nome.

Em 2015, o Encontro Unicamp Ventures, que é realizado anualmente 
com o intuito de consolidar e ampliar a rede de empreendedores 
oriundos da Universidade, chegou à décima edição. Networking, 
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debates, apresentação de cases de sucessos, palestras e intercâmbio de 
conhecimento e experiência são a tônica do evento.

“A rede Unicamp Ventures consiste em um espaço de colaboração, 
por meio do qual fomenta-se a busca de conhecimento e a troca de 
informações sobre empreendedorismo. Todos têm uma base comum, 
que é a Unicamp. Isso gera confiança. E esse vínculo de confiança abre 
inúmeras possibilidades para a concretização de parcerias”, analisa 
Cesar Gon. Após a sua gestão (de 2006 a 2009), foi sucedido por Fabrício 
Bloisi (2009-2011) e Alexandre Picchi Neves (2011-2013).

Empossado na vice-presidência da rede em 2013, Renato Toi 
considera que, após o então reitor da Unicamp Brito Cruz cunhar 
o termo “filhas da Unicamp” para empresas criadas por ex-alunos 
e professores, essas organizações passaram a se sentir de fato 
identificadas com a Universidade. Em sua opinião, esse foi um dos 
fatores que ajudou a nuclear o Unicamp Ventures.

“As empresas estavam isoladas e o evento permitiu que esses  
ex-alunos e agora empresários pudessem se aproximar e compartilhar 
suas experiências”, argumenta Toi, cujo nome é frequentemente 
associado a iniciativas para o fortalecimento do ecossistema 
empreendedor da Unicamp e para a aglutinação de pessoas em torno 
desse objetivo. Ele, por exemplo, integrou o grupo organizado pelo 
professor Brito Cruz para discutir o modelo de criação da agência de 
inovação da Unicamp. “A rede tornou-se um fator multiplicador.  
A partir dela as empresas-filhas começaram a se manifestar”, afirma, 
lembrando que uma das atribuições do Unicamp Ventures foi atualizar 
o cadastro dessas empresas na Inova. 

Dois outros movimentos subsequentes à criação do Unicamp 
Ventures, a criação do Conselho de Startups e a constituição do fundo 
de investimento Inova Ventures Participações, demonstram a virtuosa 
capacidade de o ecossistema se realimentar, avalia Rosana Jamal 
Fernandes, presidente da rede empossada em 2013.

Formada em Ciência da Computação pela Unicamp, executiva do 
mercado de telecomunicações e sócia fundadora da Baita Aceleradora, 
ela sublinha que, ao disponibilizar para startups a orientação de 
empreendedores mentores bem-sucedidos e a possibilidade de até 
financiar seus projetos, o grupo contribui para o desenvolvimento 
do potencial de geração de novos e promissores negócios no interior 
dessa mesma comunidade empreendedora. E, ao fomentar a criação de 
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mais e melhores startups – ou seja, startups com mais valor –, todo o 
ecossistema se beneficia e se expande.

“Eu gostaria de ter tido essa capacitação e esse apoio. Provavelmente 
a minha empresa teria chegado em seis anos aonde demorou doze para 
chegar”, acredita Alexandre Neves, fundador da Kaizen e ex-presidente 
da rede. “É difícil ter certeza disso, é claro, mas certamente o auxílio 
teria sido de grande utilidade. Sem muito incentivo, orientação e 
fomento, o que eu alcancei como empreendedor foi à base de tentativa e 
erro”, afirma Neves, atualmente um dos mentores da rede.

Em 2011, a criação de oportunidades para o surgimento de empresas 
de base tecnológica no ecossistema também ganhou um importante 
estímulo com o lançamento do Desafio Unicamp de Inovação 
Tecnológica. É uma competição anual de empreendedorismo tecnológico 
promovida pela Inova ao longo de quatro meses, destinada a estudantes 
de graduação e pós-graduação, vinculados ou não à Unicamp, com o 
objetivo de capacitar as equipes participantes a desenvolverem modelos 
de negócios a partir de tecnologias protegidas – patentes e programas de 
computadores – concebidas por pesquisadores da Universidade. 

“A Unicamp, como se sabe, gera um grande volume de patentes. 
A proposta foi então pegar essas tecnologias e tentar levar para o 
mercado pelas mãos dos estudantes. Eles participam de workshops, 
palestras e mentorias para ajudá-los a conseguir elaborar um modelo de 
negócios capaz de demonstrar a viabilidade comercial das patentes. É 
um treinamento em empreendedorismo tecnológico em cima de casos 
reais, em que as equipes são acompanhadas por um mentor acadêmico, 
que é o criador da patente, e por um empreendedor que exerce a função 
de mentor empresarial. O amadurecimento dos participantes ao longo 
da prova é muito grande, em que se percebe desde a incipiência até a 
elaboração de projetos muito consistentes”, explica Alexandre Neves, 
mentor da competição.

A metodologia aplicada à realização do Desafio Unicamp conta 
com várias etapas: capacitação empreendedora, escolha e análise de 
tecnologias depositadas pela instituição de pesquisa, desenvolvimento 
de modelos de negócios para as tecnologias escolhidas, teste e validação 
das hipóteses que suportam os modelos de negócios criados, elaboração 
de uma apresentação final, premiação dos melhores trabalhos e suporte 
pós-programa aos melhores projetos.
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Esses procedimentos, segundo Virgilio Ferreira Marques dos 
Santos, autor de uma tese de doutorado sobre a competição defendida 
na Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) em 2014, constituem um 
modelo de estímulo à transferência de tecnologia por meio da criação 
de spin-offs acadêmicos que pode ser replicado por instituições de 
ensino e pesquisa dentro e fora do Brasil. À época vice-presidente da 
Unicamp Ventures e coordenador técnico do evento, ele salienta que a 
metodologia tem o grande mérito de permitir a avaliação e a proposição 
de modelos de negócios pelos quais as patentes poderiam ser exploradas 
comercialmente, tarefa que raramente os próprios pesquisadores que 
criaram as tecnologias conseguem executar devido a restrições inerentes 
à sua formação ou atividade acadêmica.

Desde a sua primeira edição, o Desafio Unicamp reuniu perto de mil 
participantes e propiciou o desenvolvimento de mais de duas centenas 
de modelos de negócios inovadores.

O olhar de quem está de fora
O Conselho de Startups é um processo de mentoria, no qual 

empreendedores mais experientes atuam de maneira voluntária no 
desenvolvimento e alavancagem de empresas de base tecnológica em 
estágio inicial e com alto potencial de crescimento.

O programa nasceu de uma iniciativa do Unicamp Ventures em 
conjunto com a Inova Unicamp e traz, como principal benefício às 
empresas acompanhadas, a visão de fora do problema que possibilita 
ao mentor observar soluções que os empreendedores envolvidos não 
conseguem ver. A atuação do conselheiro e de sua rede de contatos 
permite perceber quais são as reais necessidades e validar mais 
rapidamente o modelo de negócio da empresa assistida.

As startups selecionadas recebem apoio estratégico, de mercado 
e de gestão, de acordo com suas necessidades e pelo tempo que os 
conselheiros acharem necessário. As inscrições, gratuitas, estão abertas 
o ano todo a qualquer startup interessada e a participação depende de 
aprovação em um processo seletivo e da disponibilidade de mentores.

Muito mais que o apoio financeiro
A Inova Venture Participações S.A. (IVP) – empresa criada para 

investir em empresas nascentes de base tecnológica e alto potencial 
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de crescimento, preferencialmente do ecossistema da Unicamp – foi 
um spin-off do Unicamp Ventures. Lançada em 2010, durante o quinto 
encontro do grupo e na gestão de Fabrício Bloisi, CEO da empresa 
Movile, teve o propósito de preencher uma lacuna no apoio às 
startups após a fase de incubação, quando, para se alavancarem mais 
rapidamente, ainda precisam de apoio financeiro e em gestão.

Segundo Toi, a ideia da IVP nasceu de uma conversa entre Jorge 
Salomão Pereira, fundador da Padtec, e o então diretor executivo da 
Inova, o professor Roberto Lotufo. A Padtec recebera investimentos do 
Fundo Flynet, do Banco Pactual, e Jorge entendia que a existência de um 
fundo para apoiar startups locais, que em raríssimos casos conseguem 
apoio de grandes investidores, poderia contribuir para alavancar o 
potencial do empreendedorismo de base tecnológica regional. Lotufo 
gostou da sugestão e convocou empresários do Unicamp Ventures para 
ajudar a criar o que seria a IVP.

No primeiro encontro compareceram Fabrício Bloisi, Alexandre 
Neves (Kaizen), Cesar Gon (CI&T) e John Lima Forman, cofundador 
da Cyclades, empresa de TI vendida em 2006 e dono da Coffee Bean 
Technology, especializada em marketing nas redes sociais. Toi, que 
também estava presente, foi encarregado de organizar o fundo e 
mobilizar o Unicamp Ventures para a captação do capital.

“Entre outubro e dezembro de 2010 realizamos reuniões todas as 
segundas-feiras, às 8h00, na Inova, para estruturar o nosso modelo. 
Convidávamos representantes dos mais diferentes tipos de fundos 
para conhecer como trabalhavam. Definimos que seria uma sociedade 
anônima de participações e em um mês conseguimos 48 acionistas 
fundadores”, conta. Ainda de acordo com ele, o nome originalmente 
escolhido, Unicamp Ventures Participações, recebeu objeções da 
Procuradoria da Universidade. Adotou-se então a denominação 
homônima da Agência de Inovação.   

A captação do capital para o fundo compreendeu valores entre 10 e 
100 mil reais por investidor, totalizando recursos de R$ 2,5 milhões, e 
foram selecionadas quatro empresas para receber investimentos.

Um diferencial importante é que a IVP alia o capital financeiro 
investido na empresa ao capital de conhecimento dos empresários do 
grupo, destaca Toi. Ou seja, o desenvolvimento da startup não se dá 
apenas por meio do financiamento, mas também pelo aproveitamento 
da experiência, das redes, da gestão de competências e da experiência 



Unicamp, 50 anos – Uma história de inovação e empreendedorismo160

de internacionalização dos empresários mais experientes e investidores 
da IVP. Segundo ele, tão importante quanto o capital investido é a 
participação ativa dos investidores, que são em sua maioria empresários 
de sucesso do grupo, com muita experiência de mercado.

Após selecionar as empresas para investir, a IVP designa um ou 
dois conselheiros que, além de participarem do conselho da investida, 
fazem a ligação com os demais sócios, buscando apoio necessário em 
cada momento, seja na análise de uma questão específica de marketing, 
operação ou vendas, ou mesmo a ativação da rede de contatos. A IVP 
permite que a empresa investida amadureça seus produtos e serviços de 
forma acelerada, até atingir o breakeven (momento em que o negócio passa 
a ser rentável) e/ou tornarem-se atrativas para venture capital (venda da 
empresa por um valor substancialmente maior ao do investimento).

Amadurecimento com os pares
Se os responsáveis pela constituição do Unicamp Ventures podem 

ser chamados de empreendedores da “primeira geração” oriunda da 
Unicamp, uma “segunda geração” de ex-alunos da instituição acabou por 
surgir como resultado do legado deixado por eles e também inscreveram 
seu nome na história do ecossistema empreendedor da Universidade ao 
fundar, em 2010, a Associação Campinas Startups (ACS).

A ACS foi constituída com o propósito principal de elevar o grau  
de maturidade de empresas nascentes de base tecnológica com algum 
vínculo com a região de Campinas. Sua origem está na constatação 
de que um dos maiores fatores de mortalidade deste tipo de 
empreendimento é a inexperiência das startups com aspectos essenciais 
de gestão e negócios. Compartilhar experiências e resultados, sejam 
bem ou malsucedidos, é um processo que o grupo adota para auxiliar 
seus membros a aprimorarem a condução de seus negócios e, com 
isso, contribuir para o fortalecimento e a evolução das empresas – e do 
ecossistema como um todo.

A ata de fundação da Associação Campinas Startups foi assinada 
de forma bastante efusiva sobre a mesa de uma tradicional cervejaria 
do distrito de Barão Geraldo. Porém, a entidade começou a ser gestada 
a quase 250 quilômetros de distância desse conhecido reduto de 
universitários da Unicamp. Foi em Ribeirão Preto (SP), durante um 
encontro promovido pela Finep, que um grupo de empreendedores de 
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Campinas acabou se encontrando e decidiu manter contatos regulares 
para resolver problemas comuns relativos às suas empresas.

O evento reuniu quase uma centena de empreendedores nascentes 
de São Paulo, beneficiados pelo programa Primeira Empresa Inovadora 
(Prime). Por meio do Prime, a Finep destinava a pequenas empresas 
tecnológicas recursos de R$ 120 mil não reembolsáveis, em duas 
parcelas. A turma de Campinas era constituída por representantes de 
dez startups, que estavam distribuídas pelas incubadoras do município.

Um dos assuntos que mais mobilizava o grupo então era a 
pesadíssima e complicada prestação de contas do Prime, lembra uma 
das participantes, a bióloga formada pela Unicamp Taíla Andrade 
Lemos, sócia-fundadora e diretora administrativa da Gentros, empresa 
da área de biotecnologia direcionada ao mercado de saúde humana, 
animal e agricultura, fundada em 2008 em sociedade com Paula Araújo, 
também doutora em biologia molecular e celular pela Universidade.

“Passamos a trocar experiência sobre como lidar com o Prime e aí 
começamos a ver que, apesar de serem empresas com atividades distintas, 
as dificuldades e os problemas eram os mesmos: ninguém entendia sobre 
fluxo de caixa, sobre como dimensionar o mercado, sobre como buscar 
investidor, sobre como vender, enfim, nada”, recorda-se Taíla.

Os conceitos de gestão de micro e pequenas empresas que buscaram 
no Brasil para auxiliar na administração de suas empresas acabaram 
não servindo de referência para as startups de base tecnológica, pois 
se aplicavam a negócios tradicionais, que não envolviam riscos de 
desenvolvimento de produto ou a necessidade de desenvolver novos 
mercados, lembra a empreendedora. 

“Acabamos aproveitando modelos diferenciados de gestão que já 
vinham sendo aplicados com muito sucesso no exterior. Começamos 
a usar o Business Model Canvas em nossas empresas quando ninguém 
falava sobre isso no Brasil”, conta Taíla, referindo-se à ferramenta de 
gerenciamento estratégico que permite esboçar e desenvolver modelos 
de novos negócios, hoje bastante difundida entre as startups.

As primeiras reuniões em Campinas, ainda bastante informais e 
com a participação basicamente dos que haviam estado em Ribeirão 
Preto, ocorriam nas dependências da incubadora do Softex, nas salas 
que os próprios empresários cediam em sistema de rodízio para os 



Unicamp, 50 anos – Uma história de inovação e empreendedorismo162

encontros. O espírito de cooperação – que se tornaria o core da entidade 
– era o que mantinha o grupo unido.

“Eu perdi a conta do número de projetos com pedidos de 
financiamento que escrevi para os meninos”, afirma Taíla. Além de 
ser a única mulher no grupo à época, era também a que tinha mais 
experiência na elaboração desse tipo de proposta, acumulada durante o 
período em que escrevia e gerenciava projetos de inovação com agências 
governamentais para uma empresa de biotecnologia de Campinas, onde 
também veio a conhecer a sua futura sócia.

Quando as adesões aumentaram, decidiram pela formalização 
de uma entidade representativa, a Associação Campinas Startups. O 
primeiro presidente foi Igor Santiago, fundador e diretor executivo 
da I. Systems, empresa que desenvolve metodologias matemáticas e 
algoritmos para a automação de sistemas, e o vice André Paraense, 
da Mobwise, especializada no desenvolvimento de aplicações móveis, 
ambos engenheiros da computação graduados pela Unicamp.

Com a sua empresa incubada no Softex, Igor, bastante comunicativo, 
relembra a dificuldade inicial de compartilhar suas angústias de jovem 
empreendedor com os colegas:

“Nem na hora do cafezinho a gente conseguia encontrar o pessoal 
das outras empresas. Todo mundo se entocava em sua sala, fazia o 
trabalho e ia embora. Aquela falta de comunicação me deixava agoniado. 
Aí comecei a convidar um ou outro para tomar uma cerveja após o 
expediente e, no meio da conversa, a gente acabava falando sobre os 
problemas que enfrentávamos e trocávamos informações sobre os 
nossos negócios”.

A proposta de compartilhar conhecimentos, vivências e ajudar uns 
aos outros transferiu-se dos descontraídos happy hours para sessões 
formais promovidas pela entidade, focadas em gestão empresarial e 
resultados de negócio, onde os associados têm a oportunidade de trocar 
experiências entre si, sejam elas positivas ou negativas. A confiança, 
fundamental para a qualidade de qualquer relacionamento, aqui 
também está na essência do processo.

“O melhor aprendizado ocorre pelo reconhecimento das falhas e 
não dos acertos. E a confiança é fundamental para alguém abrir as suas 
deficiências e dar a oportunidade para o grupo discutir, de maneira 
sóbria, proativa e colaborativa, como melhorar aquilo”, observa Igor.
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A resistência do empreendedor em assumir erros, medos e até 
mesmo a ignorância em relação a aspectos da gestão corporativa foi 
outra barreira que precisou ser demolida na disseminação da cultura 
da ACS, explica Wilson Campanholi Jr., criador da Cotexo, plataforma 
online para compra e venda de autopeças, e que já ocupou os cargos de 
presidente e vice da entidade.

“Nosso esforço foi mostrar que no ambiente da ACS podiam falar 
de maus resultados e admitir o medo de que seus negócios talvez 
pudessem não dar certo sem receio de ser recriminados. Por causa disso 
teve até quem achasse que fôssemos um grupo de autoajuda”, ironiza 
Wilson, cujo vínculo com a Unicamp deu-se curiosamente pela sua 
formação em processamento de dados no Colégio Técnico da instituição 
em Limeira, já que a graduação ocorreu em outra escola.

A opção pela mentoria pareada, processo em que os empreendedores 
aprendem uns com os outros, portanto, com os seus pares, foi a que 
proporcionou os melhores resultados para o aprimoramento das startups, 
explica Kleber Teraoka, ex-presidente da associação e fundador da 
Strategy Manager, empresa de software para apoio à gestão de pessoas.

“Quem é de fora nem sempre pode ajudar a empresa nascente no dia 
a dia da operação. Quem é mais capaz de fazer isso é uma outra empresa 
que esteja na mesma fase, no mesmo grau de maturidade, que tenha os 
mesmos desafios, independentemente do tipo de negócio. Posso resolver 
um problema da minha empresa com um simples telefonema para um 
colega. Se um mentor não tiver vivência disso ele não saberá ajudar. 
Portanto, compartilhar as práticas, resultados, erros e acertos permite que 
duas ou mais empresas possam padronizar procedimentos e, ao longo do 
tempo, isso faz com que o negócio ande mais rápido”, explica.

Um exemplo do reconhecimento e do prestígio que a ACS granjeou 
com apenas dois anos de existência foi o encontro promovido pela 
entidade em 2012, em Campinas, para que empreendedores associados 
apresentassem seus negócios a investidores de São Paulo que poderiam 
vir a apoiar financeiramente suas ideias. A rodada de pitches atraiu, 
entre outros, o fundo Pitanga (criado em 2011 pelo biólogo Fernando 
Reinach em sociedade com o banqueiro Pedro Moreira Salles, do Itaú 
Unibanco, e dos donos da Natura, Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro 
Passos), que acabou investindo na empresa de Igor.

A ACS também passou a ter vez e voz na definição de políticas 
públicas municipais em relação a startups em Campinas, conquistando 
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assento no Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CT&I), relacionado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Social e Turismo. Constituído em 2014, o Conselho é 
formado por representantes de diversos segmentos, como institutos de 
pesquisa, associações e universidades do município. Cabe ao Conselho 
assessorar a gestão da política municipal de ciência, tecnologia e 
inovação. Um marco relevante dessa participação foi a contribuição da 
ACS para a criação de uma lei de incentivos fiscais para startups, entre 
outras empresas, com a redução de 5% para 2% de ISS.

Responsável pela organização da Conferência Campinas Startups, 
encontro anual que reúne palestras, debates e apresentação de cases de 
empreendedores de diferentes setores, a ACS, em cinco anos de vida, 
quintuplicou o seu número de associados. A taxa de sobrevivência das 
startups dentro da entidade, em uma avaliação conservadora de seus 
dirigentes, está acima de 60%.

Outros números da associação

 Faturamento conjunto obtido pelos 
 associados em 2015 R$ 15 milhões
 Meta de faturamento conjunto 
 dos associados para 2016 R$ 26 milhões
 Montante recebido de fomento R$ 6,88 milhões
 Startups associadas que 
 geram faturamento 70%
 Startups associadas que 
 receberam fomento 29%
 Startups que receberam 
 investimento privado 32%

Fonte: ACS – Indicadores de 2016

Além dos componentes já abordados neste e em outros capítulos 
deste livro (a Agência de Inovação Inova Unicamp, a rede Unicamp 
Ventures, o Conselho de Startups, a ACS, a IVP, o Desafio Unicamp, 
o Núcleo Softex e a Incamp), o ecossistema de empreendedorismo da 
Unicamp é integrado ainda pelo conjunto das empresas juniores (mais 
detalhes na página 167), pela incubadora do Ciatec, gerida pela Prefeitura 
Municipal de Campinas, e pela incubadora do Núcleo Softex. 

Pode também ser considerada parte desse ecossistema a Faculdade 
de Ciências Aplicadas (FCA), fundada pela Unicamp em Limeira. Por ter 
uma série de cursos de graduação em gestão em diferentes áreas, leva-se 
em conta que as capacitações de uma escola de gestão e negócios podem 
contribuir para estimular atividades empreendedoras entre seus alunos.
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Um tipo de instituição de apoio ao empreendedorismo que mais 
recentemente passou a integrar ecossistemas empreendedores, 
as chamadas aceleradoras de startups, também está presente no 
ecossistema da Unicamp. A Aceleradora Municipal se utiliza da 
metodologia de outra aceleradora da região, a Baita, que possui caráter 
privado. Ambas foram inauguradas em 2013 e têm como objetivo 
preparar as empresas para um segundo ciclo de crescimento, após a 
fase de incubação, colaborando para que o negócio ganhe escala mais 
rapidamente.

Comunicação intergeracional 
O ecossistema empreendedor da Unicamp mereceu um estudo 

publicado em 2012 pelo economista Paulo Lemos no livro Universidades 
e ecossistemas de empreendedorismo: a gestão orientada por ecossistemas e 
o empreendedorismo da Unicamp (Editora da Unicamp). Na obra, cuja 
origem foi a pesquisa que resultou em sua tese de doutorado em 
Empreendedorismo Tecnológico e Política Científica e Tecnológica 
pela Unicamp, o autor aborda aspectos da gestão de atividades de 
empreendedorismo tecnológico em universidades de pesquisa, com 
foco em algumas atividades da Unicamp e em uma perspectiva 
comparada, a partir de exemplos de três universidades norte-americanas 
(Universidade de Utah, Universidade de Stanford e MIT) e da 
Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

Entre as atividades de empreendedorismo enfocadas no caso da 
Unicamp e que apresentam características verificadas nas experiências 
internacionais descritas pelo trabalho, Lemos se deteve em analisar 
especialmente a rede Unicamp Ventures e as atividades dela derivadas, 
como a IVP e o Conselho de Startups.

Em relação à Unicamp Ventures, ele ressalta que pode ser 
considerada recurso raro e de difícil imitação, já que não há, pelo 
menos no Brasil, nenhuma universidade de pesquisa com uma 
rede de empreendedores com o mesmo nível de sistematização e 
desenvolvimento de atividades. Muito das intenções e práticas da rede 
Unicamp Ventures pode ser visto como influência das atividades de 
relacionamento com o alumni empreendedor desenvolvidas por outros 
ecossistemas relevantes como MIT e Stanford, constata o pesquisador.

A respeito do Conselho de Startups, o autor destaca que os processos 
de aconselhamento produzidos pelos mentores em suas interações com 
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as startups orientadas é um efeito ecossistêmico positivo, característico 
de poucos ecossistemas, como, por exemplo, aqueles relacionados ao 
Vale do Silício. Isso porque, explica ele, só é possível haver um processo 
de aconselhamento a partir do momento em que há ciclos de gerações 
diferenciadas de empreendedores, o que denota um desenvolvimento 
histórico do ecossistema.

“O que faz ecossistemas de novos negócios funcionarem são 
pessoas que de alguma forma, em algum momento, se encontram, 
se interagem. No caso da Unicamp, a comunicação intergeracional, 
entre empreendedores estabelecidos e candidatos a empreendedor, foi 
preponderante para o desenvolvimento e para o grau de maturidade 
alcançados pelo seu ecossistema. Poderia até existir essas gerações; 
se não conversassem, nada aconteceria”, argumenta Lemos. Ele 
também credita o êxito desse processo à qualidade das pessoas que a 
Universidade conseguiu atrair desde os seus primórdios.

Ainda segundo o autor, quando os empreendedores da Unicamp 
Ventures se tornam potencialmente investidores ou fonte de 
conhecimento de negócios para as startups oriundas da Unicamp, 
através de veículos como a Inova Ventures Participações e o Conselho 
de Startups, manifesta-se uma característica típica de ecossistemas 
tidos como virtuosos, como são os casos do Vale do Silício e da região 
de Boston nos EUA e de Cambridge na Inglaterra, onde esse tipo de 
interação é frequente, disseminada e tem uma escala considerável.

De acordo com Lemos em sua obra, “esse movimento de 
empreendedores bem-sucedidos que passam ao ‘outro lado do balcão’ e 
acumulam funções de investidores e conselheiros” estabelece a relação 
do verdadeiro “capital empreendedor” com a universidade, como fonte 
de três recursos-chave para o empreendedorismo: capital, conhecimento 
e conexões. Junto a essa conexão entre universidade e empreendedores, 
aponta ele, “somam-se ganhos de conhecimento de mercado 
compartilhado entre empreendedores mais experientes e startups e 
melhorias nos processos de networking, características fundamentais 
para aumentar as chances de viabilidade de novos negócios tecnológicos”.

Como decorrência desses efeitos sinérgicos, observa Lemos, um 
efeito maior ainda passa a fazer parte da realidade do ecossistema da 
Unicamp, que é a possibilidade de criação, pelo ecossistema, de um 
“meio ambiente de oportunidades de negócios”. Não há inovação nem 
empreendedorismo sem novas oportunidades de negócios.
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Estímulo à vocação empreendedora  
na graduação 

Com o fim de estimular a vocação empreendedora, aproximar 
o aluno de graduação do mercado de trabalho e complementar o 
ensino com experiências práticas, as unidades da Unicamp têm 
favorecido o desenvolvimento de um amplo leque de empresas 
juniores – 16 ao todo – em diferentes áreas do conhecimento. Essas 
estruturas estudantis contribuem para a formação profissional 
dos estudantes e têm se constituído em vetores da promoção da 
cultura da inovação e do empreendedorismo na Universidade.

As juniores são organizações juridicamente autônomas, 
dirigidas por alunos sob supervisão docente, aptas a prestar 
consultoria, apoio técnico, realizar estudos e desenvolver projetos 
para empresas, entidades e, em alguns casos, para a própria 
universidade. Sem fins lucrativos, o capital reunido com a 
execução de seus projetos é usado no pagamento de estagiários e 
na manutenção da própria empresa. Um requisito importante é 
que os projetos tenham a ver com as atividades curriculares do 
aluno. Surgido no interior das universidades francesas, o modelo 
das juniores migrou para o Brasil e, na Unicamp, encontrou 
terreno propício e prosperou.

A primeira empresa júnior da Unicamp foi criada em 1990 na 
Engenharia de Alimentos. Três anos depois, fundou-se o Núcleo de 
Empresas Juniores da Unicamp com o objetivo de promover a troca 
de experiências entre as empresas e aperfeiçoar seus processos. A 
capacidade de liderança e de empreendedorismo dos alunos das 
juniores da Unicamp é corroborada pelas sucessivas vezes em que 
eles estiveram no comando das duas entidades mais representativas 
do setor: a Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil 
Júnior) e a Federação das Empresas Juniores de São Paulo – Fejesp.

Pouco depois de sua criação, a Inova implantou, em 2005, 
o que denominou Ambientes de Pré-Incubação de Projetos de 
Negócios. O propósito do projeto foi estimular a cultura do 
empreendedorismo entre os alunos de graduação e pós-graduação 
da Unicamp e fomentar a geração de novos empreendimentos a 
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partir de conhecimento e tecnologia produzidos na Universidade. 
As equipes de alunos recebiam o apoio científico e tecnológico 
de um professor orientador (o mentor acadêmico), enquanto 
que a orientação mercadológica era prestada por executivos e 
empresários com grande experiência no mercado (os mentores 
empresariais).

O relacionamento da Inova com os alunos ocorria por meio 
da oferta de workshops, seminários, palestras e estímulos ao 
desenvolvimento de cursos de empreendedorismo integrados 
formalmente à grade curricular das unidades de ensino e 
pesquisa. A Agência também buscava intensificar o processo de 
integração das empresas juniores aos processos de pré-incubação, 
estimulando a conversão de ideias e pesquisas em oportunidades 
de negócios em seus próprios ambientes.

Em dois anos de programa, doze projetos estiveram  
pré-incubados, envolvendo cerca de trinta alunos de diferentes 
áreas do conhecimento na Unicamp, como Faculdade de 
Engenharia Elétrica e Computação (FEEC), Instituto de Computação 
(IC), Instituto de Ensino de Línguas (IEL), Faculdade de Engenharia 
Química (FEQ), Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) e 
Instituto de Física (IF). Como resultado da iniciativa, duas empresas 
acabaram sendo incubadas.

Em outra vertente, a Inova organizou em conjunto com 
as empresas juniores os Fóruns de Empreendedorismo. Por 
meio de palestras também abertas à comunidade externa à 
Unicamp, o evento tinha como objetivo colocar em debate 
temas de interesse dos acadêmicos e da sociedade, difundindo a 
cultura, o conhecimento e as ações empreendedoras. A atividade 
integrava o projeto Fóruns Permanentes criados em 2003 e sob a 
responsabilidade da Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) 
e da Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais 
(Cori). Além do empreendedorismo, os Fóruns abordavam 
temas como agronegócios, saúde, arte e cultura, conhecimento 
e tecnologia da informação, energia e ambiente, extensão 
universitária e desafios do magistério. Os eventos continuam 
sendo promovidos pela Unicamp.
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Entre o final dos anos 1990 e o início da década seguinte, 
estudantes de graduação da Unicamp se viram às voltas com matérias, 
temas para trabalhos em grupo e bibliografia bastante incomuns em 
relação ao cotidiano das atividades curriculares dos cursos de exatas 
que frequentavam. Aulas sobre métodos para identificar oportunidades 
de mercado para produtos e serviços, gestão estratégica de empresas 
e técnicas para a elaboração de planos de negócios – assuntos que 
mais lembravam o currículo de uma faculdade de administração – 
foram ministradas para alunos, sobretudo das áreas de Engenharia da 
Computação e Ciência da Computação, interessados em se tornarem 
empresários. Despertada para uma atividade que talvez nem fizesse 
parte de seu horizonte profissional, boa parte deles pendurou o diploma 
na parede após a formatura e virou patrão de si mesma.

As aulas constituíram uma experiência pioneira de ensino de 
empreendedorismo na Unicamp e ocorreram no bojo de um projeto 
operado pela Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de 
Software (Softex) denominado Gênesis – acrônimo de Geração de Novas 
Empresas em Software, Informação e Serviços –, apoiado em recursos 
do CNPq e da Finep. Instituição de direito privado sem fins lucrativos, 
a Sociedade Softex respondia desde 1997 pela gestão do Programa 
Softex, criado pelo CNPq na década de 1990 como o mais importante 
instrumento de apoio à produção e ao comércio do software brasileiro.

A principal premissa para a criação da Softex foi a necessidade 
de estimular o surgimento de uma indústria brasileira de software 
voltada para a exportação. O Projeto Gênesis era uma das vertentes 
do programa, destinado a fomentar, em âmbito nacional, a criação de 
empresas a partir de instituições de ensino. Por meio da disseminação 
da cultura do empreendedorismo, buscava-se a geração de novas 
empresas de software e de TI a começar de jovens profissionais 
recém-graduados nas universidades brasileiras. Se por um lado eles 
dominavam a tecnologia necessária para desenvolver software com 
padrão internacional de competitividade, por outro eram totalmente 
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desprovidos de conhecimentos relativos à gestão empresarial, como 
capacitação gerencial e mercadológica.

“Os jovens não eram preparados para empreender, para assumir 
uma atividade que envolvesse riscos. Conseguir um emprego sólido, 
estável e fazer carreira em uma grande organização constituíam as 
ambições de quem não escolhia a área acadêmica depois de formado”, 
observa Fábio Pagani, então coordenador executivo de desenvolvimento 
de negócios da Sociedade Softex. O desafio, portanto, era inocular o 
vírus do empreendedorismo nos estudantes de graduação.

Na Unicamp, o projeto foi elaborado por uma equipe composta por 
professores do Instituto de Economia (IE), Instituto de Computação 
(IC) e Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação (FEEC), além 
de gestores e técnicos do Softex e de alunos das empresas juniores do 
IC (Conpec) e FEEC (Jr3E). Foram estruturados programas para duas 
disciplinas semestrais. Encadeadas, elas responderiam pela preparação 
dos alunos para o processo empreendedor e, em seguida, pelo seu 
treinamento na elaboração e redação de planos de negócios para criar 
empresas no setor de software e de serviços de informática, dedicadas 
ao suprimento de bens e/ou serviços, concebidos pelos próprios 
empreendedores e desenvolvidos, preliminarmente, ao longo do próprio 
curso, a partir da especialização técnica e conhecimento de mercado dos 
participantes.

De 1998 até 2002 foram oferecidas sete turmas das disciplinas 
“Empreendedores e Empreendimentos em Software e Serviços de 
Informática I e II”, de caráter eletivo, para cerca de 220 alunos, quase todos 
matriculados nos cursos de Ciência da Computação (do IC) e Engenharia 
da Computação (oferecido em conjunto pelo IC e pela FEEC), além de uma 
pequena proporção de alunos de Ciências Econômicas (oferecido pelo IE).

O coordenador das disciplinas era o cientista da computação e 
doutor em economia Luiz Antonio Vasconcelos, o “Vasco”, integrante  
da área de economia de empresas do IE, grupo egresso do Centro  
Técnico-Econômico de Assessoria Empresarial (CTAE), histórica 
experiência pilotada pelo reitor Zeferino Vaz nos primórdios da 
Unicamp e cujas atividades foram descritas no Capítulo 3 desta obra.

Um dos propósitos do projeto era levar à identificação de possíveis 
novos empreendimentos no escopo do Gênesis. Contudo, de acordo 
com o professor Vasco, o curso na Unicamp teve a peculiaridade de 
aceitar todo aluno interessado nas disciplinas e não somente aqueles que 
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pudessem demonstrar alguma propensão ao tipo de empreendedorismo 
que o projeto pretendia estimular.

“Percebemos que havia uma demanda reprimida por aquele tipo 
de formação e achávamos que não tinha o menor cabimento filtrar 
interessados e cercear o impulso de alguém que se dispusesse a participar. 
Se o aluno estava a fim, isso para nós bastava. Mesmo que depois 
mudasse de ideia, seria compreensível, pois se tratava de um grupo muito 
jovem ainda”, defendia o docente, avesso à ideia preconcebida de que 
saber empreender era dom que vinha do berço. “Além disso, existia a 
dificuldade de se conseguir identificar previamente o empreendedor com 
o perfil desejado pelos organizadores”, argumenta.

O sonho de ser maior que Bill Gates
O conteúdo programático das disciplinas versava sobre temas como 

conceitos de empresas e mercado, gestão estratégica de empresas, tipos 
de empreendimentos nas áreas de fronteira de inovações tecnológicas 
e métodos para identificação de oportunidades de negócios, entre 
outros. Em grupos de estudo, os alunos tinham ainda que mapear e 
verificar a viabilidade técnica de suas ideias, bem como caracterizar o 
produto ou o serviço idealizado em termos das necessidades atuais e 
potenciais, e em relação à concorrência. Também aprendiam passo a 
passo a desenhar um plano de negócios para novos empreendimentos 
ou para firmas eventualmente já estabelecidas, com foco nos interesses 
do empreendedor-proprietário e do investidor externo.

De acordo com Vasco, a heterogeneidade do grupo discente impunha 
a necessidade de conduzir o curso em um ritmo que respeitasse os 
diferentes perfis de alunos. Aqueles dotados de veia empreendedora já 
chegavam empolgados e com propostas bastante maduras. Um deles, 
recorda-se o professor, era Fabrício Bloisi, um aluno segundo ele tão 
determinado a ser empresário quanto impagável na resposta que trazia 
na ponta da língua quando perguntado perante a classe sobre as razões 
que o impeliam ao empreendedorismo.

“Ele dizia que desejava ter uma empresa maior que a do Bill Gates. 
A sala de aula toda caía na gargalhada. Os colegas achavam um 
atrevimento. Predominava a irreverência típica dos jovens daquela 
idade e o Fabrício se divertia quando faziam troça com essa história”, 
conta Vasco. Brincadeiras à parte, àquela altura Fabrício e outro aluno 
da turma, Fábio Póvoa, já haviam arregaçado as mangas e incubavam a 
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startup Compera no Ciatec, em busca do ousado sonho que um dia  
também fora perseguido pelo fundador da Microsoft: ser um 
empreendedor reconhecido mundialmente pelo seu sucesso.

Embora em pequeno número, alunos que mantinham um negócio 
incubado procuravam no curso o embasamento em gestão capaz de 
substituir decisões empíricas na condução de suas empresas nascentes. 
Outros, segundo Vasco, traziam somente uma ideia, guardada a sete 
chaves como se fosse o invento do século, e relutavam em socializá-la com 
o grupo, temerosos que os colegas pudessem vir a copiá-la. O docente 
estimulava constantemente a autorreflexão de cada um e, no decorrer do 
curso, assim como desabrochavam propostas de negócios em potencial 
em quem acreditava não ter qualquer boa sugestão, também afloravam as 
diferentes expectativas, frustrações e dificuldades da classe. 

“Mesmo aqueles que já empreendiam acabavam reconhecendo 
suas limitações. Eram muito capazes do ponto de vista técnico, porém 
carentes em relação ao domínio fora da área tecnológica, em funções 
como planejamento, finanças e marketing”, comenta o coordenador. 
“Para os que abandonavam o curso por não se identificarem com aquilo 
eu tentava mostrar que, mesmo como profissionais no mercado, também 
poderiam adotar uma postura empreendedora, no sentido de contribuir 
com propostas inovadoras para melhorar produtos e processos de 
organizações onde estivessem trabalhando. Enfim, procurava lhes 
abrir a mente para que pudessem enxergar o espírito empreendedor em 
diferentes situações e não somente como donos de um negócio próprio”.

Tão ou mais concorridas que as aulas eram os seminários e 
palestras promovidos com empresários oriundos da Unicamp sobre o 
funcionamento de empresas nos segmentos-alvo do curso.

“O pessoal vinha sedento por informação e nos torpedeava com 
perguntas sobre a nossa carreira empreendedora e sobre os nossos 
negócios”, revela Fábio Pagani, presença frequente nos encontros. 
Atualmente na presidência da Informática de Municípios Associados 
(IMA), de Campinas, ele próprio foi um empreendedor serial, tendo 
aberto sete empresas, a primeira delas com 17 anos, quando ainda 
cursava Ciência da Computação na Unicamp.

“Eu me lembro de ver gente sentada no chão”, testemunha 
Carlos André Guimarães, sócio da atual MATERA Systems, à época 
denominada Software Design, outro palestrante muito requisitado 
pelos alunos. “Uma pergunta bastante comum era se havia alguma 
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fórmula para dar certo. Eu respondia que o sucesso dependia muito 
de persistência, pois se erra muito. Quem desistia fácil diante de uma 
dificuldade não iria ser empresário”, aconselhava.

Um balanço dos resultados obtidos revela que foram criadas ou 
impulsionadas a partir da vigência do curso na Unicamp pelo menos 
dez empresas. Algumas delas iniciaram processo de incubação, após 
terem projetos aprovados, enquanto outras se encontravam em estágio 
de incubação e algumas já graduadas ou em fase de pós-incubação, 
nas três incubadoras do município. Pelo menos 26 empreendedores se 
estabeleceram a partir desses empreendimentos, representando uma 
proporção em torno de 12% dos estudantes envolvidos diretamente 
nas disciplinas de empreendedorismo. As empresas constituídas após 
o curso foram Conceptia Consulting, Tempo Soluções, Brainweb, 
Inmetrics, Inovace, Instruct Informática e Onirium Sistemas. Além da 
Compera, aquelas que já estavam em funcionamento ou em fase de 
implantação eram Ram Computer Systems e Infosoftware1.

A disciplina “Empreendedor em Informática” foi implantada em 100 
Departamentos de Ciência da Computação e cursada por mais de quatro 
mil alunos em faculdades de todas as regiões do país. Em 1997, foram 
graduadas 10 empresas; em 1998, 39; em 1999, outras 69 graduadas; 
e em 2000, 103 novas empresas. Em 2002, 102 novas empresas foram 
incubadas e 46 foram graduadas2.

O professor Vasco considera que os alunos da Unicamp com 
os quais conviveu por ocasião do curso traziam características que 
considerava fundamentais para o sucesso como empresários: espírito 
independente e capacidade de adaptação, além do fato de já ingressarem 
na universidade com bom preparo devido à concorrência no vestibular.

Ele experimenta um certo orgulho de ser “pai” de empreendimentos 
pioneiros e, sobre o desempenho de seus pupilos, tem a seguinte definição:

“Eles não sabiam pilotar, apenas decolar. Caíram algumas vezes, 
aprenderam com seus erros e acertos até que conseguiram seguir seu rumo”.

Empresas que ele ajudou a gerar, entre outras germinadas no caldo 
do empreendedorismo que se formou na Universidade, compõem o 
universo das chamadas “filhas da Unicamp”. 

1 Luiz Antonio T. Vasconcelos e Miguel Juan Bacic, Relatório final – Softex Brasil, 
2003.

2 Idem.
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Na Copa do Mundo Fifa de 2014, disputada no Brasil, a 
seleção brasileira deu aquele vexame histórico ao ser massacrada pela 
Alemanha com uma goleada de 7 a 1 em jogo da semifinal, derrota 
que tirou o país da cobiçada decisão do torneio. Se no que dependia 
do futebol o Brasil foi um completo fiasco, no campo da alta tecnologia 
um outro time também constituído por brasileiros realizou um feito de 
repercussão global digno de merecer a taça de campeão da competição. 

Uma equipe da CI&T, empresa especialista em soluções e inovações 
digitais sediada em Campinas, construiu o software responsável por 
coletar as mais de 200 mil fotos postadas via redes sociais por pessoas 
de 175 países utilizadas na confecção do “Bandeirão de Todo Mundo”. 
O trabalho, encomendado pela Coca-Cola, resultou na maior bandeira 
em mosaico produzida digitalmente, formada por 192 painéis de 
náilon impressos e costurados para compor uma obra de arte de 3.015 
metros quadrados, que cobria quase a totalidade do gramado da Arena 
Corinthians, em São Paulo, onde foi exibida antes do jogo de abertura da 
Copa, para um público estimado em mais de um bilhão de pessoas ao 
redor do mundo.

A CI&T e centenas de outras empresas de alta tecnologia sediadas 
sobretudo em Campinas e em seu polo regional têm algo em comum, 
além de colecionarem conquistas de impacto planetário em suas 
trajetórias, como a descrita acima. Parte delas nasceu e cresceu com uma 
velocidade espantosa pelas mãos de alunos, ex-alunos e professores 
da Unicamp, em uma demonstração inequívoca da capacidade de seus 
empreendedores de gerar negócios inovadores a partir do conhecimento 
científico e tecnológico acumulado nas salas de aula da Universidade 
ou de oportunidades percebidas durante estudos e experimentos nos 
laboratórios da instituição.

Dado este movimento empreendedor, a Unicamp criou o termo 
empresas-filhas. São conceituadas como empresas-filhas da Unicamp 
aquelas cujo sócio fundador ou sócio atual são pessoas relacionadas à 
instituição dentro de uma das seguintes características: alunos ou  
ex-alunos de graduação ou pós-graduação da Unicamp; professores 
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ou ex-professores; funcionários ou ex-funcionários; incubadas ou 
graduadas na Incamp; ou mesmo empreendedores que tenham 
licenciado tecnologia da Universidade e essa tecnologia seja parte 
fundamental da empresa.

A expressão “filhas da Unicamp” foi cunhada pelo então reitor 
professor Carlos Henrique de Brito Cruz. Entusiasta e incentivador de 
atividades empreendedoras, ele cultivava o hábito de chegar para os 
almoços com os pró-reitores na Universidade brandindo entusiasmado 
notícias sobre o bom desempenho de empresas-filhas publicadas na 
mídia. O assunto geralmente se estendia até o cafezinho servido depois 
da sobremesa, tamanha era a sua empolgação com o tema.

“Eu gostava de conversar sobre coisas boas na hora do almoço; 
problemas ficavam para as reuniões no gabinete. Então, sempre que 
encontrava alguma informação sobre as empresas-filhas, eu levava 
para compartilhar com a equipe”, conta o professor Brito. “Estávamos 
no início das atividades da Inova Unicamp e muito animados com a 
evolução dos números relativos a patentes, transferência tecnológica e 
empreendedorismo”.

Comenta-se que em uma dessas ocasiões, o entusiasmo do grupo 
com as perspectivas de crescimento das empresas-filhas teria dado 
origem a uma provável aposta entre o professor Brito e seu vice-reitor 
à época, o professor José Tadeu Jorge, sobre quanto tempo levaria até o 
faturamento das empresas-filhas ultrapassar o orçamento da Unicamp. 
Ambos alegam não se lembrar de terem aventado essa previsão. De 
qualquer maneira, ela concretizou-se.

Faturamento superior a R$ 3 bilhões
Levantamento realizado pela Inova em 2016 apontou que o 

faturamento anual somado das 434 empresas-filhas ativas no mercado  
e cadastradas pela Agência ultrapassa R$ 3 bilhões, cifra superior aos  
R$ 2,74 bilhões do orçamento da Unicamp previsto para 2016.

O crescimento de 51,7% no número de companhias ativas 
cadastradas – de 286 empresas-filhas em 2015 para 434 em 2016 – 
assim como o aumento dos postos de trabalho diretamente ligados às 
empresas-filhas – de 19,2 mil para 21,9 mil vagas em 2016 – é resultado 
de um esforço deliberado da Inova Unicamp para identificar ex-alunos 
empreendedores e começar a se relacionar com eles.
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Em 2016, esse esforço foi impulsionado por uma parceria entre a 
Agência de Inovação e a DAC (Diretoria Acadêmica) da Unicamp, que 
permitiu o envio de um questionário para mais de 61 mil contatos 
presentes na base de dados de egressos da Universidade. Entre os dados 
revelados nas respostas dos alunos egressos despontam elementos que 
comprovam a força do movimento empreendedor ao redor da Unicamp. 
Com efeito, 7,7% do total de respondentes – que, em números, significam 
537 ex-alunos – são empreendedores.

Esses números não deixam margem de dúvida sobre a importância 
econômica e social da Unicamp como geradora de novos negócios 
empresariais, particularmente nos múltiplos campos da alta tecnologia. 
De fato, as empresas-filhas constituem a face empreendedora da 
Universidade e, ao lado de institutos, faculdades, departamentos de P&D 
de diversas grandes empresas e outros centros de pesquisa, compõem o 
mosaico de organizações dedicadas à inovação no ecossistema ao redor 
da Unicamp.

Quanto ao perfil dos empreendedores relacionados às empresas-filhas, 
a pesquisa da Inova constatou que 71% dos sócios egressos são ou 
foram alunos da graduação da Universidade, 25% da pós-graduação, 2% 
docentes e 1% funcionário. Em relação à origem, 23,3% vieram da FEEC 
(Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação), 18,2% do IC (Instituto 
de Computação), 10,9% da FEM (Faculdade de Engenharia Mecânica), 
6,6% do IMECC (Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica), 5,9% da FEA (Faculdade de Engenharia de Alimentos), 4,9% 
da FEC (Faculdade de Engenharia Civil), 3,8% do IFGW (Instituto de 
Física), 3,3% do IE (Instituto de Economia), 2,9% do FT (Faculdade de 
Tecnologia) e 2,8% do IB (Instituto de Biologia). 

O Estado de São Paulo concentra as sedes de 91% de todas as 
empresas-filhas cadastradas, sendo que 64% estão localizadas na 
Região Metropolitana de Campinas (RMC), 17% na capital e 11% em 
outros municípios do Estado. Os demais estados com presença de 
empresas-filhas são Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Distrito 
Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Espírito Santo, 
Tocantins, Bahia e Piauí.

No que se refere ao segmento de atuação, 38% do total das firmas 
dedicam-se a atividades de TI, que reflete não só a maior facilidade 
tecnológica hoje existente para se criar uma empresa de software e 
desenvolver um programa ou um aplicativo, como também o aumento 
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da demanda por recursos de TI para melhorar a produtividade nas 
empresas. Em seguida, aparecem as áreas de consultoria (28%), 
engenharia (19%), educação (10%) e saúde e bem-estar (8%).

O poder das � lhas

 Empresas cadastradas: 514
 Empresas ativas: 434
 Empresas vendidas: 29
 Empregos criados: 21.995
 Faturamento: mais de R$ 3 bilhões
 Localização: 91% no Estado de São Paulo 
  (57% em Campinas)
 Principais áreas de atuação: Tecnologia de informação (38%)
  Consultoria (28%)
  Engenharia (19%)
  Educação (10%)
  Saúde e Bem-estar (8%)

Fonte: Inova Unicamp – Indicadores de 2016

Internacionalização e resiliência
Chama a atenção o esforço envidado pelas empresas-filhas para a 

internacionalização de suas operações: 25,6% das empresas respondentes 
desenvolvem atividades fora do país, seja por meio da exportação de 
produtos e serviços, seja por meio de filiais abertas no exterior. Esse 
empenho em fincar suas bandeiras no mercado internacional, não raro 
ombreando-se (e até desbancando) grandes corporações de tecnologia 
consolidadas em seus segmentos, tem resultado em cases formidáveis de 
sucesso, como o da CI&T.

Outro exemplo vem da Movile, empresa-filha da Unicamp que integra 
o grupo de companhias líderes no segmento de mobile commerce, dona 
do PlayKids, serviço de streaming de desenhos infantis presente em mais 
de uma centena de países, e do serviço de entrega iFood, um dos dez 
maiores do mundo em número de pedidos.

A Griaule é mais um caso de empresa-filha que ultrapassou 
fronteiras e tornou-se competidora global. O seu software de 
reconhecimento de impressões digitais é a tecnologia responsável por 
milhares de operações realizadas diariamente no mundo inteiro.

Entre os egressos da Unicamp, não faltam histórias de profissionais 
que, movidos por seus sonhos e por uma energia inata a todo 
empreendedor (ou mesmo quando imprevistos tornaram a iniciativa 
de empreender uma opção de vida), não sossegaram até conseguir tirar 
do papel os seus projetos. E como situações de crise são inerentes à 
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trajetória de qualquer empresa, ainda tiveram de aprender a exercitar 
uma outra qualidade do empreendedor: a capacidade de enfrentar 
adversidades, reconhecer erros (e aprender a não os repetir), rever 
estratégias e até mesmo reinventar os seus negócios para superar o 
desafio de permanecer no mercado.

Foi o que ocorreu com Rogério Gabriel, empreendedor na área 
de educação e fundador do Grupo Prepara. Na década de 1990, viu 
desmoronar a rede de lojas de informática que fundara no interior de 
São Paulo e acumulou dívidas na casa dos R$ 10 milhões. No entanto, 
teve uma visão de oportunidade dentro da crise e foi capaz de se 
reinventar, conseguindo sair mais experiente e fortalecido da queda.

Influências da Unicamp
Além da formação acadêmica que proporciona aos alunos sólida 

base teórica e competência em tecnologias que poderão se constituir 
na gênese de futuras startups inovadoras, a Unicamp também fornece 
outras ferramentas que contribuem para a evolução daqueles que 
seguem pelo caminho do empreendedorismo. Ter visão ampla do 
mundo que os cerca, capacidade de aprender coisas novas (e, é claro, 
abandonar velhas práticas) e a ousadia de romper com paradigmas são 
exemplos de virtudes cultivadas no ambiente da Universidade que os 
donos de empresas-filhas citam em uníssono.

“O que distinguiu nosso negócio no mercado foi a metodologia 
individualizada. Isso constituiu uma ruptura com o modelo então 
predominante nas escolas profissionalizantes. Os concorrentes nos 
olhavam desconfiados, achavam que não iria funcionar e hoje somos 
benchmarking. Porém tive a coragem de inovar. E a formação na 
Unicamp privilegiou-me com essa capacidade de olhar diferente e 
romper com estruturas preestabelecidas”, afirma Rogério Gabriel, do 
Grupo Prepara.

De acordo com Kleber Stroeh, da Icaro Tech Technologies, a 
Unicamp transforma o aluno em alguém que aprende a aprender e que 
não teme encarar o novo:

“É uma grande lição que eu trago até hoje comigo. O que fazemos 
atualmente na empresa é diferente do que fazíamos no início. Tivemos 
que nos reinventar várias vezes ao longo do processo. Ou seja, não 
tivemos medo nem de aprender nem de fazer algo novo”.
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Ainda segundo Kleber, essa cultura da Unicamp, mesmo que de 
maneira não explícita, colabora para encaminhar o aluno na direção do 
empreendedorismo:

“O cara vai atrás do que tiver, não tem coisa impossível para ele”.

Já Marcos Ferretti, cofundador da Pósitron, do grupo PST Eletrônica, 
enfatiza que, tipicamente, o aluno da Unicamp aprende a buscar 
informação e a encontrar soluções por seus próprios meios, característica 
da proatividade que o empreendedor precisa ter.

“A maioria dos professores ensina os fundamentos e cobra os 
resultados, restando aos alunos desenvolver os próprios caminhos. Isso 
me ajudou a acreditar que eu poderia buscar e implementar soluções 
sem necessariamente ser guiado ou conduzido por alguém. Podemos 
dizer que isso contribui para aumentar a autoconfiança e a autoestima”, 
salienta.

Ele também aponta que, no seu caso, a localização da empresa no 
entorno da Unicamp auxiliou na contratação e retenção de pessoas em 
diversos setores da companhia, principalmente na área de P&D. Outros 
funcionários, após o ingresso, passaram a fazer cursos de graduação, 
pós-graduação e especialização na Universidade.

Para outros ex-alunos empreendedores, a formação oferecida pela 
Unicamp foi fundamental para acompanhar a evolução tecnológica que 
dita o ritmo do mercado.

“A universidade nos ensinou a continuar aprendendo sempre”, diz 
Cesar Gon, um dos proprietários da CI&T.

“Aprendemos muito no próprio mercado, mas nossa base está na 
formação acadêmica”, diz Carlos André Guimarães, um dos sócios da 
MATERA, fornecedora de sistemas e serviços para o mercado financeiro. 
“A tecnologia evolui muito rapidamente e ninguém sobrevive nesse 
setor sem capacitação técnica”, completa.

É necessário destacar também a importância que o parque industrial 
nas imediações da Unicamp desempenhou no processo de sustentação 
das primeiras empresas-filhas. Representantes de uma época em que 
não dispunham de investimentos externos para conseguir decolar, essas 
empresas se mantiveram em pé em seus primeiros anos de vida graças 
a contratos de prestação de serviços firmados com as indústrias locais, 
sobretudo as de alta tecnologia, e também com as da chamada velha 
economia, como fábricas de componentes automotivos. 
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Há casos em que a iniciativa para empreender surgiu de alguma 
oportunidade identificada no ambiente de trabalho por ex-alunos da 
Unicamp contratados por essas corporações. Trabalhar como empregado 
durante o dia e tocar o negócio próprio à noite, investindo parte do 
salário na empresa, foi a rotina de muitos empreendedores.

“As grandes companhias não só absorviam a mão de obra formada 
pela Unicamp como também demandavam serviços das primeiras 
startups e, de certo modo, catalisaram o processo de crescimento delas. 
As empresas nascentes forneciam e emparceiravam com os grandes 
clientes e, dessa maneira, conseguiam fôlego para poder crescer, porque 
a remuneração dos serviços prestados era então o único meio de se 
autofinanciarem”, comenta Kleber Stroeh.

Ele próprio vivenciou tal situação, beneficiando-se em especial 
do fenômeno de terceirização dos grandes conglomerados nos anos 
1990. Na chamada reengenharia corporativa, algumas companhias 
chegaram a terceirizar departamentos inteiros que participavam 
indiretamente da produção, abrindo oportunidades para micro e 
pequenas empresas em geral atuarem na prestação de serviços em 
várias áreas, como a informática, segmento de origem de grande 
parte das empresas-filhas da Unicamp. Na região de Campinas, a 
IBM, lembra Kleber, foi uma companhia em que esse processo teve 
importante impacto na vida das startups.

“A IBM foi uma grande compradora de serviços dessas empresas. 
Muitas atenderam a multinacional por um tempo relativamente 
importante para ajudar a rampar suas atividades. Institucionalmente, ter 
um cliente desse porte ajudava a abrir outras portas e algumas foram 
bem-sucedidas em ampliar a carteira e a diversificar suas atividades”, 
observa o sócio da Icaro Tech.

Nas páginas a seguir, reunimos as histórias de alguns dos bem-sucedidos  
empreendedores oriundos do ecossistema de inovação da Unicamp e de 
suas empresas de alto impacto. A escolha foi orientada pela preocupação 
de apresentar um sucinto porém denso painel desse rico universo. Estão 
representadas companhias fundadas por egressos de diferentes áreas do 
conhecimento, entre docentes ou ex-alunos. São negócios que foram criados 
por aspirações e impulsos diversos – existem casos em que foram depois 
vendidos em transações milionárias –, e que estão presentes em distintos 
setores econômicos.
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Há desde filhas pioneiras, como a AsGa, constituída no final da 
década de 1980 para produzir lasers semicondutores e outros produtos 
de microeletrônica na esteira do domínio da tecnologia de fibras ópticas 
pelo Brasil, e outras mais contemporâneas, como a GranBio, criada em 
2011 e que desenvolve pesquisa biotecnológica de ponta no melhoramento 
genético da cana-de-açúcar para a produção de combustível a partir de 
biomassa da planta.

Há também outras em ramos mais tradicionais, como o Grupo 
Kairós, formado por onze fábricas de alimentos, e que nem por isso 
deixam de ser inovadoras: a Alibra, integrante do conglomerado, foi a 
primeira indústria nacional a fabricar um alimento análogo ao queijo, 
com as mesmas características físicas e sensoriais do laticínio, mas 
cuja matéria-prima usada na formulação não é o leite. Também saiu 
na frente de suas concorrentes ao desenvolver o primeiro óleo em pó 
do país, uma opção para indústrias que buscam ingredientes ricos em 
ácidos graxos essenciais. E, mais recentemente, inovou ao elaborar 
uma linha de sorvetes fortificados, formulados com nanopartículas de 
ferro e vitamina C.

Independentemente do tipo de atividade desenvolvida, as 
empresas-filhas vêm conseguindo fazer chegar à população os 
benefícios proporcionados pelo avanço do conhecimento, seja por meio 
da geração de emprego, renda e riqueza, seja melhorando a qualidade 
de vida dos usuários de seus produtos e serviços inovadores.  
Em outras palavras, por meio desses exitosos empreendimentos, a 
Unicamp também retorna para a sociedade os expressivos resultados 
dos recursos públicos nela aplicados.

AsGa, a obra de um pioneiro da  
fibra óptica no Brasil 

Convidado a proferir a palestra de encerramento de um seminário 
sobre empreendedorismo promovido pela empresa júnior do ITA, o 
empresário da área de telecomunicações e ex-aluno do instituto José 
Ellis Ripper Filho chegou mais cedo ao evento. Acomodou-se em uma 
das cadeiras no fundo do auditório e acompanhou com atenção a 
explanação de uma professora da USP sobre um estudo comparativo das 
características de empreendedores em diferentes países.
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Quando chegou a sua vez de assumir o microfone, Ripper 
dirigiu-se à plateia fazendo blague de sua própria experiência como 
empreendedor:

– Após ouvir a apresentação anterior, confesso que quase fui-me 
embora, porque nenhuma das características que ela disse que um 
empreendedor precisa ter eu tenho – gracejou. – Portanto, a minha 
palestra a vocês tem três possíveis títulos: “Como virar um empreendedor 
sem querer”, “Como tomar as decisões certas pelos motivos errados” e 
“Como aproveitar as decisões que a vida toma por você”.

Pilhérias à parte, a verdade é que a trajetória – não só empreendedora 
– do presidente da empresa AsGa no universo da ciência e da 
tecnologia é bastante insólita. Seu nome está intrinsecamente ligado 
ao desenvolvimento da fibra óptica brasileira no Instituto de Física da 
Unicamp. Ripper, contudo, jamais estudou física ou quis ser físico.

Formado em engenharia eletrônica, em 1961 foi para os Estados 
Unidos fazer mestrado no MIT. Pretendia retornar em menos de 
um ano, após concluir a dissertação: ficara noivo antes da viagem 
e tinha planos de se casar na volta. Em novembro, a noiva recebeu 
uma ligação de Ripper. Do outro lado da linha, ouviu a proposta 
de casamento, já para o Natal, bem como a recomendação de que 
deixasse malas prontas, pois voltaria com ele para Boston. Lá, Ripper 
ingressou no doutorado e depois foi trabalhar no Bell Labs, no grupo 
dedicado ao desenvolvimento do laser para telecomunicações. Só 
pisou novamente no Brasil dez anos depois, quando Zeferino Vaz o 
convenceu a vir para a Unicamp.

Sua migração da academia para a iniciativa privada – e depois para 
a constituição de seu próprio negócio – também teve a influência do 
imponderável. Ao contrário do que imaginava, acabou sendo preterido 
para a direção do CTI quando a instituição foi fundada em Campinas, 
em 1982. Visto que o convite era tido como praticamente certo, passou 
a preparar a sua saída do laboratório na Unicamp: transferiu a chefia 
ao professor Navin Patel, seu braço direito científico, e começou a se 
afastar do dia a dia no Instituto de Física. A frustração por não ter 
sido convidado para dirigir o CTI (ele diz que jamais procurou saber 
os motivos) só não foi pior que a constatação de que as suas decisões, 
naquela altura, haviam minado qualquer intenção de volta.

“Passei um ano bastante depressivo. Psicologicamente, não 
tinha mais motivação para voltar a dirigir o laboratório. Ademais, 
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eu era um pesquisador tão conhecido pelo meu trabalho que não 
conseguiria mudar de área no Brasil, só recomeçando do zero no 
exterior. E concluí que a minha vida como cientista brasileiro havia 
acabado”, afirma Ripper.

Foi aí que resolveu mudar de carreira. Aposentou-se da Unicamp 
e em 1983 assumiu o cargo de diretor de desenvolvimento da Elebra, 
fabricante de equipamentos de telecomunicações e periféricos de 
computadores. Quando a empresa foi restruturada como uma holding, 
ele chegou a ser presidente de uma de suas subsidiárias, a Elebra 
Microeletrônica, que produzia componentes, além de diretor de 
tecnologia da holding. Novamente, as circunstâncias dariam nova 
conformação aos destinos de Ripper.

“Durante o Plano Cruzado, a Elebra endividou-se. A direção 
decidiu então vender a unidade de microeletrônica e perguntaram 
se eu acreditava no negócio. Disse que sim e eles pediram para eu 
arranjar um sócio”, conta. “Eu encontrei esse sócio por acaso, em uma 
festa de casamento que reuniu colegas de turma do ITA. Contei a 
história e um deles perguntou de quanto dinheiro eu precisava. Eu 
respondi no mínimo 1 milhão de dólares. Para a minha surpresa, ele 
topou participar. Investiu metade e a outra metade eu consegui com o 
adiantamento da herança de uma tia. Compramos o projeto da Elebra e 
foi assim, quase sem querer, que virei empresário”.

Com o nome AsGa, inspirado em um composto químico 
semicondutor utilizado na fabricação de componentes eletrônicos (o 
arsenieto de gálio), a empresa de Ripper e mais dois sócios (Francisco 
Mecchi e Francisco Prince, também oriundos do Instituto de Física 
das Unicamp) começou a operar em 1989. Em instalações próprias em 
Paulínia e com funcionários absorvidos do quadro da Elebra, nasceu 
focada no desenvolvimento e na fabricação de componentes ópticos. 
Assim como na vida pessoal, o histórico empreendedor de Ripper foi 
marcado por revezes – mas também pela sabedoria de aprender a tirar 
proveito das adversidades e buscar novas oportunidades de negócios.

Quando o processo de abertura do mercado protagonizado pelo 
presidente Fernando Collor, nos anos 1990, inviabilizou a produção de 
componentes, a AsGa migrou para uma bem-sucedida fabricação de 
equipamentos ópticos e rádios digitais. A diversificação de atividades 
veio com a criação da AsGa Sistemas, dedicada ao desenvolvimento 
de software para sistemas de operadoras de telecomunicações, e 
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da AG Placas Eletrônicas, sediada em Santa Rita do Sapucaí (MG). 
O faturamento da unidade com a fabricação para terceiros acabou 
superando o volume com demandas do próprio grupo.

Ao fazer um balanço das principais decisões que tomou em sua vida 
como pesquisador, professor, executivo e, finalmente, empreendedor de 
sucesso, Ripper avalia que elas deram certo não necessariamente pelas 
razões pelas quais as tomou. 

“Não estou dizendo que tive apenas sorte. Certamente nunca fiz um 
grande planejamento para a minha vida, mas tive o talento de perceber 
a hora em que uma circunstância mudou para também mudar e saber 
aproveitar a oportunidade”, reconhece.  

Em tempo: Ripper e outros três alunos do ITA (Fernando Vieira 
de Souza, Alfred Wolmer e András Vásárhelyi), orientados pelo 
professor Richard Wallauschek, chefe da Divisão de Eletrônica do 
instituto, desenvolveram nos anos 1961-1962 o protótipo pioneiro 
de um computador brasileiro como trabalho de conclusão de curso. 
Esse computador didático, que realizava operações muito simples, 
semelhantes às de uma calculadora eletrônica, recebeu o carinhoso 
nome de “Zé” ou “Zezinho”. Por que o nome? Dizem que foi uma alusão 
a José Ellis Ripper Filho.

Como Alexandre Neves fez da internet  
uma aliada de sucesso

O início da década de 1990 marcou a chegada da internet no 
Brasil. Após um período em que sua utilização se restringiu a um 
pequeno número de universidades e outras instituições de pesquisa, 
surgiu, a partir de 1995, a oportunidade para que usuários fora dos 
centros acadêmicos também obtivessem acesso à rede mundial de 
computadores. Iniciativas no âmbito governamental estabeleceram 
as políticas de implantação de um modelo de serviços de internet no 
país que assegurasse cobertura nacional e ampla gama de aplicações. 
É criada a figura do provedor de acesso privado à rede e liberada a sua 
operação comercial no Brasil. 

Alexandre Picchi Neves era nesse período um matemático  
recém-formado pela Unicamp. Fora aprovado para o curso de Matemática 
Aplicada e Computacional no primeiro vestibular independente da 
Fuvest organizado pela Universidade. Ingressara em dois programas de 
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trainee e tornou-se instrutor autônomo de uma das empresas, contudo, 
estava inquieto em relação ao seu futuro profissional. Pensara em seguir 
a carreira docente, mas também sempre considerara a opção de se tornar 
empreendedor, montar algum negócio fora de sua área de formação, 
talvez no setor de bares e restaurantes... O advento da internet no país o 
tirou da encruzilhada em que se encontrava.

“Eu atuava como instrutor de desenvolvimento de software na 
Unisys quando começou o assunto da internet no Brasil. Aquilo me 
pareceu a oportunidade que eu procurava para empreender e montei 
um provedor de internet em Indaiatuba. Aluguei uma sala, comprei 
equipamentos e passei a trabalhar na venda de acesso discado à rede”, 
descreve Alexandre.

Porém ele não ficou só nisso. Resolveu enveredar também por 
outro caminho, o do treinamento e desenvolvimento de software para 
a internet, lançando as bases de um segundo negócio. A atividade de 
consultoria então constituída tornou-se a célula embrionária de uma 
empresa reconhecida no mercado especialmente pelo seu premiado 
ambiente corporativo: a Kaizen Consultoria e Serviços. A companhia 
cresceria de forma vívida principalmente após Alexandre vender 
as operações do provedor, com cerca de dois mil usuários, ao grupo 
Terra, que estava em fase de expansão pelo interior de São Paulo, e 
concentrar investimentos em seu novo negócio a partir da segunda 
metade dos anos 1990.

Empresa de serviços de tecnologia, especializada na integração 
de sistemas e no desenvolvimento de soluções de TI para companhias 
de médio e grande porte, a Kaizen atuava com produtos próprios 
e de parceiros em seis áreas (soluções de negócios, infraestrutura, 
continuidade de negócios, outsourcing, educacional e consultoria), 
focada na filosofia de que as organizações precisam aperfeiçoar 
processos para reduzir custos – que não é outra senão a essência 
do célebre método japonês de melhora contínua da eficiência pela 
eliminação de desperdícios do qual emprestou o nome.

A Kaizen cresceu sabendo apropriar-se do favorável momento 
em que investimentos no setor de TIC no Brasil apresentaram 
aumentos históricos, estimulados pela Lei nº 10.176, de 11 de janeiro 
de 2001, também conhecida como a nova Lei de Informática, e que 
beneficiou segmentos de alta tecnologia que produziam bens e serviços 
demandados por demais setores da chamada “velha economia”, como 
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as indústrias. Empresas de consultoria, desenvolvimento e internet 
foram as que apresentaram as mais expressivas taxas de crescimento de 
receitas como reflexo dessas mudanças institucionais na última década.

No entanto, não foi somente devido às médias de crescimento anual 
superiores a 40% em faturamento sustentada por anos seguidos, nem 
por causa de sua destacada atuação em mais de meia centena de países, 
que a Kaizen ganhou projeção. A empresa se evidenciou também por 
valorizar o capital humano como seu principal diferencial competitivo, 
adotando práticas internas singulares desde a sua criação, com o 
propósito de torná-la um lugar de trabalho capaz de encantar seus 
funcionários. Na verdade, segundo Alexandre, a vontade de trabalhar 
em um lugar onde as pessoas se sentissem contentes – a começar pelo 
próprio dono – é que motivou a adoção de uma política organizacional 
voltada não só à oferta de empregos bem remunerados, mas, acima 
de tudo, preocupada em proporcionar desenvolvimento profissional e 
pessoal às equipes.

Atividades como festivais de rock em que as estrelas no palco eram 
os próprios funcionários, do diretor ao estagiário; animados happy 
hours na própria empresa; personal trainer para treino de corrida; 
parceria com salões de beleza; incentivo a ações de voluntariado e 
filantropia; e divisão de 20% de todo o lucro da empresa entre os 
empregados foram algumas ações que levaram a Kaizen a receber 
diversos prêmios de melhor empresa para se trabalhar no Brasil e na 
América Latina em TI e telecom, além de liderar rankings das melhores 
companhias brasileiras no segmento de alta tecnologia.

Em 2010, ao ser vendida para um grupo chileno, a Kaizen contava 
com cerca de 200 funcionários distribuídos em unidades em São Paulo, 
Porto Alegre e Indaiatuba, além de uma subsidiária na Venezuela e nos 
EUA, e contabilizava um faturamento anual de R$ 35 milhões.

No ano seguinte, Alexandre já engatilharia um novo projeto, em 
que aplicou a expertise adquirida com as atividades de treinamento 
da antiga empresa, tendo a internet novamente como aliada. Ao lado 
de mais dois sócios, fundou o MBA60, plataforma na web que reúne 
conteúdo gratuito voltado para autodesenvolvimento profissional no 
formato de vídeos educativos com duração de 60 segundos. A empresa 
foi a primeira brasileira a receber aportes do Harvard Business School 
Alumni Angels do Brasil, uma rede de investidores composta por  
ex-alunos de Harvard.
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No site é possível encontrar mais de 2.000 vídeos sobre gestão e 
negócios em temas como marketing e vendas, finanças e planejamento, 
empreendedorismo e inovação, entre outros. O material é gravado com 
professores e executivos conceituados. A empresa também disponibiliza 
outros meios e formatos para transmitir conhecimento, como cursos 
online de 60 minutos e programas de formação de 60 dias, apostilas em 
formato de revista, games interativos e aplicativos para smartphones e 
tablets, customizados para clientes de diferentes segmentos.

Alexandre se reconhece como um empreendedor nato e, como 
muitos outros de uma geração que não dispunha do arsenal de 
orientação, incentivo e fomento atualmente ao alcance de qualquer 
startup, conquistou seu lugar ao sol na base da tentativa e erro. “A 
maneira como começamos é exatamente como não se deve fazer hoje”, 
admite Alexandre.

Sua história, no entanto, é um belo case de sucesso, digna de figurar 
no portfólio de vídeos sobre empreendedorismo que sua empresa 
divulga.

Da Xylella nasceu a Alellyx
Anunciado no início de 2000, o primeiro sequenciamento genético 

de um organismo vivo realizado no Brasil foi proeza que ombreou 
o país às principais potências mundiais em genômica, conforme 
salientou a revista Nature, entre outras publicações que repercutiram 
internacionalmente o feito. A conquista sem precedentes no Hemisfério 
Sul tratou-se do mapeamento genético da Xylella fastidiosa, bactéria 
causadora da praga conhecida como “amarelinho” que atacava os 
laranjais do Estado de São Paulo. O projeto Genoma-Xylella teve custo de 
US$ 15 milhões financiado pela Fapesp, então o maior financiamento de 
sua história a um projeto científico. 

Eram conhecidas apenas 24 sequências completas de genomas 
microbianos, porém nenhuma delas elaborada fora do eixo Estados 
Unidos-Europa-Japão. A façanha levaria o celebrado grupo de cientistas 
responsáveis pela coordenação da pesquisa a fundar dois anos depois 
a Alellyx Applied Genomics, primeira empresa nacional de capital 
privado especializada em genética molecular para a geração de 
tecnologias destinadas a impulsionar o agronegócio, com ênfase nas 
culturas de laranja, cana-de-açúcar, eucalipto, uva e soja.
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Também líderes do sequenciamento da bactéria Xanthomonas citrii 
e da cana-de-açúcar, os professores Paulo Arruda, João Carlos Setúbal, 
João Paulo Kitajima, todos da Unicamp, Ana Claudia Rasera da Silva,  
da USP, e Jesus Aparecido Ferro, da Unesp de Jaboticabal, foram 
os sócios-fundadores da Alellyx – nome derivado da inversão da 
palavra Xylella, apenas com a troca de posição das letras l, e também 
do termo científico alelo, que designa a forma alternativa de um gene. 
Os recursos para o empreendimento vieram da Votorantim Novos 
Negócios, um fundo de capital de risco criado pelo grupo Votorantim 
para financiar projetos de tecnologia avançada, que também se associou 
ao projeto. O sucesso da parceria gerou em 2003 a spin-off CanaVialis, 
igualmente patrocinada pelo conglomerado empresarial, para operar 
com melhoramento genético de variedades da cana-de-açúcar e que se 
transformou em principal empresa privada do mundo no segmento.

Ao longo de seis anos, a Votorantim investiu US$ 50 milhões nas 
operações de ambas as empresas. Em 2008, foram vendidas por um 
valor quase seis vezes maior (US$ 290 milhões) para a norte-americana 
Monsanto, uma das líderes globais em biotecnologia para a agricultura. 
O principal ativo envolvido na negociação: um portfólio de cerca 
de 28 patentes originais de variedades agrícolas desenvolvido pelos 
pesquisadores brasileiros, destinadas principalmente ao aumento da 
produtividade da lavoura canavieira.

O percurso narrado até aqui retrata a bem-sucedida experiência 
empreendedora de um grupo de cientistas que antes jamais deixara 
as instalações de seus laboratórios para vivenciar uma empreitada 
pioneira no universo corporativo. Tão importante quanto os resultados 
financeiros que conseguiram gerar para suas empresas foram os 
ensinamentos que a imersão no mundo dos negócios proporcionou.

Aliás, a interação dos pesquisadores com o setor produtivo já 
começara quando do projeto da Xylella, por meio do Fundo de Defesa 
da Citricultura (Fundecitrus), associação privada mantida pelos 
citricultores e pela indústria de suco. Além do aporte de recursos 
que complementaram a verba destinada pela Fapesp, o amplo 
conhecimento sobre a fisiopatologia da doença acumulado pela 
entidade foi repassado ao grupo e subsidiou o desenvolvimento da 
pesquisa, lembra o biólogo e geneticista Paulo Arruda, do Centro de 
Biologia Molecular e Engenharia Genética (CBMEG) da Unicamp e que 
também foi diretor científico da Alellyx.
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“Na busca da solução de um problema por meio de uma pesquisa 
básica inédita no país, foi bastante peculiar a existência desse  
ambiente de interação entre a academia e o setor produtivo”, observa  
o professor Arruda.

Assim como na pesquisa do sequenciamento, em que todo o trabalho 
foi estruturado a partir do zero, o quinteto fundador da Alellyx também 
precisou aprender a como pôr uma empresa tecnologicamente complexa 
em pé e, no papel de empreendedores, a transformar em produtos a 
competência adquirida no campo da genômica e da bioinformática.

“Tínhamos toda a expertise necessária para operar a empresa com 
um padrão científico de altíssimo nível, porém não sabíamos fazer 
a gestão do negócio, algo do qual a gente passa longe no ambiente 
acadêmico. Nesse quesito, a nossa falta de familiaridade foi compensada 
com um suporte muito grande do Votorantim”, conta o biólogo.

Com foco na exploração comercial do know how científico, a questão 
da propriedade intelectual constituiu o ponto fulcral do êxito do 
empreendimento. Assessorado por um dos mais importantes escritórios 
norte-americanos de patentes, especializado em biotecnologia vegetal, 
o grupo construiu um portfólio de tecnologias bastante robusto e gerou 
valor para a companhia.

“Da academia levamos somente o cérebro. As patentes foram 
resultado de todo o conhecimento novo gerado por nossas pesquisas 
nos laboratórios da empresa”, salienta o professor Arruda. De acordo 
com ele, a obtenção de patentes era parte indissociável do processo de 
desenvolvimento científico – “investíamos em torno de US$ 1 milhão 
por ano em processos de depósito internacional de patentes” –, por 
isso foi também necessário mudar a postura de se fazer ciência apenas 
pela ciência.

“Havia na empresa um grupo de patent science que monitorava o 
desenvolvimento da tecnologia, desde a sua ideia original, de olho nos 
bancos privados internacionais de patentes. Ao menor sinal de risco de 
determinada pesquisa não gerar a propriedade para a empresa, esse 
grupo imediatamente mandava abortar o trabalho, porque quanto antes 
se interrompe um projeto sem futuro comercial menos ele custará para a 
companhia. E, no setor privado, isso é questão de vida ou morte”, relata. 
Ele prossegue:
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“É claro que no início essa conduta gerou conflito e frustração entre 
os cientistas, porque o pesquisador tem um ego muito grande. Acha 
que a ideia dele é fantástica, o que pode até ser verdade do ponto de 
vista científico, mas que pode não ser do ponto de vista do business. O 
desafio foi internalizar na equipe, toda oriunda do ambiente acadêmico, 
esse conceito de inovação focado na geração de valor, e aprender que 
é assim que as coisas funcionam nas empresas que são extremamente 
dependentes de patentes”.

Do grupo inicial de cerca de 50 pesquisadores, ao serem vendidas 
as duas empresas contavam com aproximadamente 250 funcionários 
distribuídos nas sedes em Campinas e em estações experimentais em 
várias regiões do Brasil.

“Foi uma experiência única e privilegiada poder continuar a 
desenvolver a pesquisa de alto nível que realizávamos na academia 
em um ambiente corporativo, com foco no business, conseguindo 
gerar valor com nosso trabalho científico em uma área extremamente 
arriscada que é a biotecnologia”, diz Arruda.

Ele era diretor científico da operação e cuidava também da parte 
referente à propriedade intelectual. Após a venda da empresa, voltou 
a atuar em tempo integral na Unicamp, em 2009, e buscou trazer para 
o seu dia a dia na Universidade o aprendizado da enriquecedora 
experiência empresarial, incorporando processos de gestão ao cotidiano 
de seu laboratório e procurando mostrar aos seus alunos a importância 
do conceito da pesquisa voltada para a geração de valor.

GranBio está “plantando petróleo”
O fato de nascer pelas mãos de geneticistas da Unicamp e atuar 

em um mesmo segmento de mercado não é a única coincidência 
entre as companhias do histórico anterior e aquela cuja trajetória será 
narrada a seguir. A criação da GranBio – empresa de biotecnologia 
industrial especializada na transformação de biomassa em produtos 
renováveis, como biocombustíveis e bioquímicos – foi também resultado 
de uma bem-sucedida simbiose entre o know how acadêmico e o 
empreendedorismo. Pioneira no Hemisfério Sul na produção de etanol 
celulósico, ou de segunda geração (obtido a partir da palha da cana), foi 
eleita uma das dez empresas mais inovadoras do país pela revista Forbes 
Brasil em 2015.
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O diretor científico e um dos sócios-fundadores da GranBio é o 
professor do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp Gonçalo Amarante 
Guimarães Pereira, formado em Engenharia Agronômica pela 
Universidade Federal da Bahia e doutor em Genética Molecular pela 
Universidade de Düsseldorf (Alemanha). Os estudos no campo da 
bioenergia e da petroquímica verde que estão na gênese da GranBio 
foram desenvolvidos no Laboratório de Genômica e Expressão (LGE) 
coordenado por Gonçalo desde 1997. E aqui está mais uma coincidência 
nas duas histórias: o trabalho de seu grupo de pesquisa ganhou impulso 
depois de integrar a rede Onsa (Organização para Sequenciamento 
e Análise de Nucleotídeos, do inglês Organization for Nucleotide 
Sequencing and Analysis), um conjunto de 35 centros de pesquisa 
paulistas responsáveis por sequenciar pedaços do genoma da bactéria 
Xylella fastidiosa.

Natural da Bahia, Gonçalo talvez herdara do pai – dono de uma 
rede de armarinhos em Salvador e depois investidor imobiliário – e da 
mãe – uma professora universitária – as influências que o levaram a 
transitar com desenvoltura pelos dois mundos, o dos negócios e o da 
ciência. Quando esteve na Alemanha, surpreendeu-se ao descobrir que 
seu orientador, chefe do Instituto de Microbiologia, era dono de uma 
empresa de biotecnologia que empregava muitos de seus colegas de 
doutorado. Foi aí que despertou para a importância da interação entre 
aqueles dois mundos para a inovação tecnológica.

“Ali eu pude perceber a geração de riquezas a partir das ideias 
provenientes dos laboratórios. Aquilo mudou a minha ideologia, que eu 
absorvera por osmose da conservadora cultura acadêmica brasileira, de 
que a universidade tem seu fim em si mesma. Demorou até eu entender 
que isso era um absurdo”, conta o docente. 

A partir desse episódio, Gonçalo decidiu pautar sua atuação 
científica pelo princípio de buscar compreender os fundamentos 
de fenômenos e processos biológicos – por exemplo, a regulação da 
expressão gênica, que é a possibilidade de modificar a função de uma 
célula – que tivessem importância econômica, “pois o resultado dessa 
compreensão levaria a melhoras de processos biotecnológicos e, desse 
modo, conseguiríamos auxiliar o setor produtivo”, argumenta.

Após a participação no projeto Genoma-Xylella, a oportunidade 
de colocar a sua filosofia em prática foi proporcionada por meio de 
um amigo, que lhe trouxe o desafio de ajudar a erradicar uma praga 
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que estava assolando a região cacaueira da Bahia. Causada pelo 
fungo Moniliophthora perniciosa, a vassoura-de-bruxa era a doença 
que atacava frutos, brotos e almofadas florais do cacau, provocando 
desenvolvimento anormal da planta, seguido da morte das partes 
infectadas. Em uma década, a infestação derrubara a produção de 400 
para 100 mil toneladas do produto.

Com recursos do MCT e do governo da Bahia, Gonçalo assumiu 
a missão e à frente de uma rede de pesquisadores e produtores – ele 
próprio comprou uma fazenda para experimentar os resultados dos 
estudos e poder ganhar legitimidade perante a comunidade produtora 
– empregou a expertise adquirida no projeto da Xylella para elaborar o 
genoma do fungo, identificar os mecanismos bioquímicos da doença 
e conceber um plano de erradicação. Coincidentemente, um produtor 
acabara encontrando um modo alternativo de impedir o avanço da 
praga apenas com a antecipação da poda, o que evitava novos ataques 
aos frutos novos por parte dos esporos do fungo presentes no ar. A 
união do saber científico com a prática empírica conseguiu restaurar a 
normalidade da produção cacaueira.

“Essa experiência me permitiu enxergar a força da pesquisa quando 
ela está conectada ao setor produtivo”, afirma Gonçalo.

Depois do cacau, foi a cana-de-açúcar que representou a 
possibilidade mais efetiva de Gonçalo vir a trabalhar diretamente com 
a iniciativa privada. Em 2007, ele coordenou um projeto do programa 
Parceria para Inovação Tecnológica (Pite) da Fapesp, sobre estudos 
com propeno (matéria-prima para produção de plásticos) renovável 
produzido a partir da cana-de-açúcar entre a Unicamp e a Braskem 
– empresa do ramo químico e petroquímico considerada a maior 
produtora de resinas termoplásticas nas Américas. 

Na ocasião, seu laboratório também havia desenvolvido processos de 
melhoramento genético para a produção da chamada cana-energia, uma 
variedade específica para aproveitamento em projetos agroenergéticos. 
Com baixa concentração de açúcar e elevado número de fibras, a 
“supercana” proporciona maior volume de biomassa, capaz de prover 
quantidades superiores de etanol em relação à gramínea que não é 
geneticamente modificada.

“A densidade de energia da variedade é tão grande que equivale 
a plantar petróleo”, compara Gonçalo. “Outro aspecto tão importante 
quanto é a sua sustentabilidade”.
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Na produção do etanol celulósico, a matéria-prima é um subproduto 
das atividades agrícolas, não apresentando utilidade para a 
alimentação dos humanos e possuindo poucos nutrientes para ser 
destinada aos gados. Portanto, o aproveitamento desses resíduos para 
a fabricação de combustível é uma forma extremamente útil para a 
destinação final da biomassa.

A migração da tecnologia de seu laboratório para o mercado deu-se 
de um encontro entre o pesquisador e o então presidente da Braskem, 
Bernardo Gradin. Ambos haviam sido colegas durante o serviço militar 
na Bahia. O executivo se desligara recentemente da empresa e Gonçalo 
soube que estava interessado em investir em biotecnologia. Depois de 
ouvir do pesquisador o arrojado e instigante plano de negócios de uma 
startup para explorar a tecnologia da cana-energia, Gradin lhe propôs 
sociedade no empreendimento. Nascia a GranBio.

Além da planta produtora do etanol 2G em São Miguel dos Campos 
(Alagoas), a GranBio mantém um centro de P&D em Campinas, 
próximo à Unicamp. Ali, a maior parte dos mais de 20 cientistas é de 
alunos e ex-alunos do laboratório de Gonçalo. Ele cita esse detalhe com 
indisfarçável satisfação, pois emula a situação que tanto o surpreendeu 
em Düsseldorf. Assim como aquele seu orientador, ele agora, trinta 
anos depois, também tinha a sua empresa e alunos trabalhando em 
tecnologias geradas em seu laboratório na Universidade.

“O Brasil soube converter dinheiro em ciência de alto nível, mas 
ainda não aprendeu a converter ciência em riqueza. Esse é o nosso maior 
desafio. É isso o que a nossa empresa está buscando”, resume Gonçalo.

Tecla backspace foi a origem da CI&T
Com jeito de quem está fazendo apenas um gracejo, é assim, 

com a frase do título acima, que Cesar Gon, cofundador e CEO da 
CI&T, resume a história de criação dessa multinacional brasileira 
de TI, especialista global em soluções digitais, com mais de dois mil 
funcionários na sede em Campinas e em mais de uma dezena de 
escritórios e centros de desenvolvimento nas cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, e em países como Estados Unidos, Inglaterra, 
China e Japão. No entanto, a gênese conceitual dessa multinacional 
brasileira, que atende empresas líderes para conduzir suas iniciativas 
mais inovadoras e tem no mercado internacional 40% de sua receita, 
reside, por incrível que pareça, na maneira como foi encontrada a 
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solução para um problema de compatibilidade de software: com um 
simples toque na tecla backspace.

Diferentemente de uma geração que hoje nasce plugada com a mais 
alta tecnologia, Cesar Gon nasceu numa época em que computadores 
ainda eram raros e muito pouco acessíveis, principalmente no Brasil. 
Por sorte, veio a conhecer um computador pela primeira vez aos 11 
anos, no verão de 1982. O equipamento, um Commodore 64 (que 
precisava ser conectado à televisão para exibir imagens), era de um 
garoto rico de São Paulo que costumava passar as férias em Amparo 
(SP), sua cidade natal. 

Cesar ficou fascinado com o aparelho a ponto de deixar o futebol, 
então a sua grande paixão (“jogava bola de manhã à noite”, conta), em 
segundo plano. Como seus pais não tinham dinheiro para comprar 
uma engenhoca como aquela, o jeito foi saciar o interesse pela novidade 
comprando edições da revista Micro Sistemas, a primeira publicação 
brasileira especializada em microcomputadores, muito popular à época. 
Até que a mãe conseguiu comprar um computador de um dentista 
amigo da família, um TK83. O espírito empreendedor aflorou.

“Foi a minha máquina de empreendedorismo. Eu aprendi 
a programar lendo a revista e passei a fazer e a vender jogos e 
programas para a própria publicação e para conhecidos na cidade. 
Queria ganhar dinheiro para poder comprar um computador melhor. 
Essa era a minha motivação”, conta. Na hora do vestibular, estava 
muito claro que desejava fazer Ciência da Computação. Passou na 
USP, já estava até careca após o trote, mas optou pela Unicamp, onde 
também fora aprovado.

Na Universidade, Cesar ajudou a fundar a empresa júnior Compec, 
na década de 1990, e lá estava quando um job contratado pela equipe de 
vendas trouxe um desafio. A Compec tinha três semanas para resolver 
a dificuldade de uma fábrica alemã sediada em Campinas de rodar 
em workstation um programa em linguagem Fortran originalmente 
elaborado para mainframe. 

Técnicos da empresa há seis meses tentavam solucionar a falha 
sem sucesso. Com cara e coragem, ele e um colega, Fernando Carolo, 
aceitaram a tarefa, porém não sem antes consultar dois docentes tutores 
do curso acerca do contratempo. Um deles, Nelson Machado, cantou a 
bola: poderia ser um problema de precisão numérica, que geralmente 
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ocorria com aquela linguagem quando da mudança de máquina. E 
sugeriu que começassem a investigação por aí.

Não deu outra. Ao chegarem na empresa e verificarem os manuais 
dos computadores, constataram o que passara despercebido pelos 
analistas da multinacional: havia, sim, a diferença de uma casa decimal 
na precisão numérica entre os equipamentos. O que fizeram? Apagaram 
na tecla backspace do terminal o algarismo excedente responsável pela 
incompatibilidade e (bingo!) conseguiram rodar o software.

“Olhamos um para o outro e começamos a rir: em meia hora 
havíamos resolvido o problema. Aí ficamos pensando sobre como contar 
aquilo para o cliente”, recorda-se Cesar Gon.

Para não causar constrangimento àqueles engenheiros que não 
tinham conseguido resolver o problema, decidiram enrolar por alguns 
dias, simulando dificuldades, até que finalmente revelaram o segredo. 
Satisfeito, o cliente manteve o contrato até o final e, com o dinheiro 
da consultoria, Cesar comprou seu primeiro carro, um Fusca. Porém 
a experiência rendeu um dividendo ainda mais importante, conforme 
ele próprio conta:

“Percebi que utilizar conhecimento intensivo para ajudar companhias 
estrangeiras a resolver grandes problemas era algo que o mercado 
remunerava muito bem. Por isso digo que esse é o conceito por trás da 
criação da CI&T. Ela já nasceu como exportadora de software, focada 
em oferecer soluções para o mercado internacional. Esse foi o nosso 
diferencial desde o início”.

O negócio, entretanto, ganharia vida um pouco mais tarde, quando 
Cesar fazia mestrado e prestava consultoria para a IBM. Planejara fazer 
doutorado nos EUA e precisava de dinheiro. A multinacional o convidou 
a treinar a equipe que ganhasse a concorrência para executar um projeto 
de sua subsidiária francesa. Com a mesma convicção de quem havia 
encarado o problema lá na Compec, perguntou se poderia participar da 
seleção caso tivesse uma empresa. “Claro que sim” foi a resposta. Mas 
cadê a firma? Cesar chamou dois amigos da sua turma na Unicamp, 
Bruno Guiçardi e Fernando Matt, e foi atrás de um professor do curso, 
Célio Guimarães.

“Ele tinha uma empresa de consultoria, em vias de fechar, porque 
queria voltar a ser professor em tempo integral. Já havíamos trabalhado 
juntos e tínhamos um ótimo relacionamento, então ele aceitou transferir a 
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firma para o nosso nome. Além disso, para dar uma encorpada no perfil 
da equipe, pedi permissão para incluir o currículo dele como se fizesse 
parte do time e melhorar as nossas chances na concorrência”, explica 
Cesar. A empresa chamava-se Consultoria Informática & Tecnologia e a 
sigla original CI&T foi mantida pelos novos proprietários. E, quinze anos 
depois, ganhou um novo significado: Colabore, Inove & Transforme.

Os três amigos iniciavam assim, em 1995, uma trajetória 
empreendedora. Cada um com o seu computador pessoal (PC, personal 
computer), enfiaram-se em um quartinho da casa onde ficava a antiga 
firma do professor. Pequena ali só não era a ambição.

“Durante o mestrado, eu interagia com cinco universidades  
norte-americanas e isso me fez ver que não havia nenhum gap naquilo 
que eu fazia em relação ao resto do mundo. Quando criamos a empresa, 
essa percepção deu-me a confiança necessária para querer participar do 
jogo global, porque tínhamos toda a qualificação para isso”, diz Cesar.

O que se segue é uma inusitada jornada de 21 anos consecutivos 
de crescimento e conquistas marcantes. A abertura de unidades 
nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia são alguns dos feitos 
internacionais da CI&T, constantemente reconhecida como uma das 
companhias brasileiras mais inovadoras e uma das líderes mundiais em 
seu segmento de atuação por rankings como o da Fundação Dom Cabral 
e da Fortune Magazine.

A multinacional brasileira foi apontada em um relatório 
da Forrester Research como uma das melhores empresas de 
desenvolvimento móvel. Outro feito foi figurar entre os “20 Mais 
Promissores Provedores de Soluções de Tecnologia Google”, em um 
levantamento da CIOReview. A Google também elegeu a CI&T como 
“Most Google Cloud Platform Partner”.

São resultados tão surpreendentes quanto saber que a história dessas 
conquistas começou com uma tecla backspace.

Movile, a empresa que sempre  
pensou grande

Com mais de 1.400 funcionários em 15 escritórios no Brasil, na 
Colômbia, na Argentina, no Peru, no Chile, no México e nos Estados 
Unidos, a Movile faz parte do grupo de empresas que lideram o 
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segmento de mobile commerce. O iFood, seu principal serviço de 
entrega, conta com 80% de participação no mercado brasileiro e 
tornou-se um dos dez maiores do mundo em número de pedidos. 
A empresa também é a criadora do PlayKids, serviço de streaming 
de desenhos infantis presente em mais de 100 países e que superou 
em audiência os gigantes YouTube, Netflix e Disney. Calcula-se que 
mais de 70 milhões de pessoas pelo mundo utilizam os serviços 
da companhia. Por sua cintilante trajetória até se tornar um player 
global em menos de duas décadas, é considerada uma candidata em 
potencial a ingressar no restrito clube dos unicórnios, nome do seleto 
grupo de pouco mais de uma centena de startups mundiais com valor 
de mercado acima de US$ 1 bilhão – feito ainda não alcançado por 
nenhuma empresa brasileira.

Quem é o dono desse império tecnológico com futuro tão promissor? 
Lembra-se do aluno do curso de empreendedorismo da Unicamp 
(Capítulo 14) que desejava ter uma companhia que superasse a de 
Bill Gates? Ele próprio: Fabrício Bloisi é o fundador e CEO da Movile, 
avaliada em mais de R$ 1 bilhão (segundo projeção da revista Exame), 
sediada em Campinas e que tem suas origens na Unicamp.

Fabrício já trazia em seu DNA o gene do empreendedorismo quando 
decidiu deixar Salvador (BA), onde morava com a família, para cursar 
Ciência da Computação na Unicamp, em 1994. Foi por isso que preferiu 
abrir mão da vaga conquistada no vestibular do ITA e matricular-se 
em Campinas. Ele considerava a Unicamp mais pluralista na formação 
proporcionada aos alunos e, portanto, mais adequada aos seus  
propósitos de buscar conhecimento também em outras áreas, além 
daquela relativa ao seu curso. 

A tradição da Universidade no relacionamento com o setor 
produtivo era um diferencial que também poderia criar condições 
favoráveis aos seus propósitos empresariais. Tanto que logo ingressou 
na Compec, a empresa júnior da Ciência da Computação, para começar 
a vivenciar o mais cedo possível a gestão de uma atividade corporativa. 
Ficou lá por três anos, ocupando diferentes cargos: foi desenvolvedor de 
projetos, gerente, diretor comercial, assessor da diretoria e conselheiro. 
Quando saiu, foi montar a sua própria empresa.

“Ocupei praticamente todos os cargos e fiquei bastante envolvido 
com a administração da júnior. Foi um desafio e também um grande 
aprendizado: eu tinha de liderar pessoas, relacionar-me com as 



Capítulo 15 – Filhas da inovação 201

empresas para vender nossos serviços e cuidar das finanças. Tudo isso 
com apenas 19, 20 anos. Veio daí o conhecimento e a experiência para 
começar um negócio próprio. Essa vivência de operar uma empresa 
durante três anos foi tão importante quanto a formação acadêmica e 
fundamental para que a Movile pudesse hoje existir. Quando saí, pensei: 
não tem como não fazer a minha empresa. Eu sei como isso funciona”, 
relata Fabrício.

Para a empreitada, convidou o colega de empresa júnior Fábio 
Póvoa, aluno de Engenharia de Computação (que em 2009 vendeu 
sua participação na sociedade). “Nas atividades da júnior nós nos 
completávamos: eu era melhor desenvolvedor e ele vendia melhor 
do que eu”, justifica Fabrício. Escreveram 15 páginas de um plano de 
negócios e mandaram para a incubadora da Ciatec. Foram aprovados 
e, desse modo, em 1998, começou a ser construída a história da startup, 
inicialmente com o nome de Intraweb e com foco na criação de intranet 
para empresas.

“Começamos a empresa do nada, em uma sala de quatro metros 
quadrados na incubadora, com duas mesas, dois computadores e capital 
inicial zero, mas poder chamar aquele espaçozinho de 'nossa empresa' já 
dava um orgulho e uma autoafirmação danada”, relembra Fabrício.

Empreendedores de startups utilizam o verbo “pivotar” – termo 
derivado do inglês to pivot (“mudar” ou “girar”) – para designar uma 
mudança importante no rumo do negócio depois de ter testado uma 
estratégia e não ter obtido os resultados almejados. Foi o que ocorreu 
cerca de quatro anos depois, quando a dupla tomou a decisão de 
mudar o modelo de negócios, que passou de software para serviços. 
O foco deixou de ser o mercado corporativo para os clientes finais 
das operadoras, com serviços como vídeos, jogos e música para o 
celular. Eram os primeiros passos no mercado de mobile, que viria a se 
constituir no grande filão da empresa.

Nessa época, a empresa, então com o nome Compera (do latim 
comperiun, que significa elucidar), ocupava um prédio de mil metros 
quadrados, dispunha de uma equipe de 35 funcionários – boa parte 
deles também ex-alunos da Unicamp – e já se evidenciava como 
uma das líderes no segmento de internet móvel no Brasil – fornecia 
software para 60% das operadoras de telefonia celular no país, 
incluindo serviços de SMS. Com faturamento de R$ 3,5 milhões, 
começava o seu processo de inserção global, entabulando negócios 
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com a Espanha e o Peru enquanto desenhava a rota para chegar aos 
mercados asiático e norte-americano.

Dois eventos de importância estratégica para a empresa foram o 
investimento do fundo de private equity Rio Bravo, que em 2008 vendeu 
sua fatia para o conglomerado de mídia sul-africano Naspers, e o aporte 
realizado em 2014 pelo fundo Innova Capital (que tem entre seus sócios 
ninguém menos que o bilionário Jorge Paulo Lemann). Os recursos 
turbinaram um intenso processo de uma dezena e meia de fusões e 
aquisições, que culminou, entre outros negócios, com a compra de 
serviços de entrega de comida, como o iFood e o RestauranteWeb, de 
fretes, como o Rapiddo, guias de lojas e serviços, como o Apontador, e 
de ingressos, como o Cinepapaya, além da pequena Movile, uma startup 
de ex-alunos da Unicamp, e que hoje dá nome ao conjunto de empresas. 

A busca incansável por inovações é o que mantém a Movile no topo, 
afirma Fabrício. De quase uma dezena de novos serviços criados a cada 
trimestre pelo time de colaboradores, a maioria dá errado e é descartada.

“Erra-se muito. Porém esse é o ritmo”, diz o presidente. “Uma empresa 
que compete em âmbito global precisa criar e testar uma infinidade de 
produtos de forma ininterrupta para, de vez em quando, lançar coisas 
boas e subir de nível”.  

Fabrício revela que a leitura, na adolescência, de obras sobre a 
relação entre pessoas bem-sucedidas e suas metas de curto, médio e 
longo prazos, ajudaram a forjar a determinação com que se lançou na 
perseguição de seu objetivo.

“As metas ousadas eram aquelas que, se fossem contadas aos seus 
amigos, eles iriam rir na sua cara de tão absurdas e ainda diriam que 
você estava enlouquecendo”, enfatiza.

Se isso lhe soou familiar a algum episódio das aulas de 
empreendedorismo, saiba que não é mera coincidência: não é de hoje 
que Fabrício surpreende por pensar tão grande.

Tecnologia da Griaule deu acesso ao mundo
A curiosidade (mãe de todas as invenções) e a persistência (uma 

das principais virtudes de um empreendedor de sucesso) de um 
estudante de graduação deram origem a uma empresa cujos produtos 
são utilizados em escala global em pontos de venda, controle de 
acesso, sistemas de proteção, entre várias outras aplicações baseadas 
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na identificação de impressões digitais. Considerada referência 
internacional em reconhecimento digital por meio de tecnologia 
biométrica, a Griaule Biometrics integrou o grupo pioneiro de nove 
startups incubadas na Incamp, em 2003. De acordo com Iron Daher, 
fundador e CEO da Griaule, o suporte proporcionado pela Unicamp 
foi fundamental para ajudar a companhia a desenvolver uma ideia 
inovadora e a se projetar no extremamente concorrido e seletivo 
mercado internacional de produtos e serviços de alta tecnologia.

Iron cursava Engenharia Elétrica em Goiás, no final dos anos 1990, 
e foi a um evento de apresentação de um sistema de reconhecimento 
óptico de caracteres em textos digitalizados. Alguém da plateia 
perguntou se a tecnologia também permitia reconhecer impressão 
digital. A resposta negativa deixou um inquietante ponto de 
interrogação na cabeça do terceiranista de graduação.

Apaixonado por ficção científica, ele passou a pensar em conceber 
um sistema em que a unicidade dos datilogramas fosse uma espécie 
de “chave mágica” intransferível, capaz de controlar acessos e proteger 
espaços. Mergulhou então em uma extensa e exaustiva pesquisa: 
estudou fichas datiloscópicas, devorou apostilas de curso de formação 
de peritos, artigos científicos e livros técnicos sobre o tema, enfim, 
buscando entender como se davam os processos de identificação 
biométrica já existentes no período.

Permaneceu perseguindo o seu objetivo após a graduação, quando 
abriu uma pequena empresa para prestar serviços de assistência técnica 
em informática, “para poder pagar as contas”, confessa Iron, que desde 
essa época incorporou uma outra virtude essencial ao empreender: 
foco naquilo que se deseja alcançar. Todo o tempo livre era dedicado a 
pesquisas e a ensaios de seu projeto com ares futuristas.

Ele verificara que os sistemas até então propostos no mundo para 
reconhecimento digital eram dedicados, ou seja, hardware (o leitor da 
impressão digital) e software só funcionavam se fossem do mesmo 
fabricante. Havia ainda problemas como lentidão e imprecisões no 
processo de captura de imagem, decorrentes, conforme constatara, 
do fato de as empresas decidirem produzir juntos componentes que 
exigiam competências distintas e acabavam não conseguindo fazer nem 
um nem outro bem feito.

De acordo com Iron, isso deixou claro que o diferencial seria 
centrar esforços no desenvolvimento de um software tecnologicamente 
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inovador, constituído de algoritmos robustos, capaz de funcionar 
com independência de hardware e adaptável a diversos cenários e 
orçamentos. E foi o que ele fez.

“Priorizamos o software, que é onde está toda a complexidade de 
um sistema de reconhecimento digital. Chegamos a nos aventurar 
pelo hardware, mas descartamos continuar, até porque os recursos 
não são infinitos. Portanto, é preciso ter disciplina para manter o foco 
e conseguir se desviar dos ímpetos de querer fazer tudo o que aparece 
pela frente, como tentações que nos assediam a todo momento”, ensina 
o empresário.

Concebida a tecnologia, faltava desenvolvê-la e torná-la um produto, 
o que Iron acreditava não ser possível em Goiânia. A chance apareceu 
em uma notícia sobre o primeiro edital de incubação da Incamp, 
publicada por um jornal de economia de circulação nacional. 

“Lembro-me que era final de 2002, perto do Natal. Enviei o projeto e 
fui selecionado logo em seguida. Deixei tudo para trás e mudei-me com 
a esposa para Campinas no ano seguinte. Usamos nossas economias 
para nos mantermos na cidade enquanto eu estava incubado e até 
que entrassem os recursos da Finep e da Fapesp, o que só ocorreu um 
ano mais tarde. O período inicial foi bastante difícil”, conta Iron, que 
permaneceu na Incamp até o final 2005.

No último ano de incubação, a Griaule já dispunha de receita 
própria, oriunda de um produto que conseguia vender para o mundo 
inteiro pela internet. Era a licença de seu software, que permitia a 
desenvolvedores e a integradores de programas criar aplicativos de 
reconhecimento de impressões digitais customizados para as mais 
diferentes finalidades, segundo as necessidades de seus clientes e 
independentemente do hardware a ser utilizado, fosse uma grande 
corporação, um órgão governamental ou uma escola.

A precisão da tecnologia da Griaule no reconhecimento de milhões 
de impressões digitais com rapidez e confiabilidade foi atestada por 
organizações internacionais, como o Instituto Nacional de Padrões 
e Tecnologia (Nist, na sigla em inglês), nos EUA, o Federal Bureau of 
Investigation (FBI), a polícia federal norte-americana, e o Departamento 
de Justiça do Governo Americano. No Brasil, uma das mais recentes 
conquistas da empresa foi ter desbancado multinacionais estrangeiras 
e vencido a concorrência, em 2014, para fornecer ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) o sistema responsável por concentrar o cadastro de 
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impressões digitais de todos os 160 milhões de eleitores brasileiros e por 
assegurar a unicidade de cada um deles.

A Griaule mantém uma filial em San Jose, na Califórnia, e tem 
clientes em mais de 50 países. A forte inserção internacional é resultado 
do pensamento global que acompanha a empresa desde os seus 
primórdios. Segundo Iron, o protótipo do software já foi projetado com 
o mercado externo em vista.

Nesse aspecto, ele afirma que as condições proporcionadas pela 
incubação na Unicamp contribuíram para que o desenvolvimento 
tecnológico do produto ocorresse em um ambiente compatível com os 
mais avançados centros internacionais de pesquisa, o que acabou por 
impactar a qualidade do trabalho executado pela empresa.

“Tivemos acesso a pesquisadores de altíssima qualidade, bem 
como a uma abundante e qualificada oferta de mão de obra. Alunos da 
Unicamp, que ao longo de suas graduações acumulam riquíssima  
bagagem técnica, sempre fizeram parte do nosso time e, consequentemente, 
do nosso sucesso”, salienta o empreendedor, cuja equipe de mais de  
uma dezena de funcionários é formada em quase a sua totalidade por 
egressos da Universidade.

Ao criar um negócio de projeção mundial, Iron demonstrou que 
é possível, sim, dar asas à imaginação para inovar tecnologicamente. 
Da ficção científica restou apenas a inspiração para a denominação da 
empresa: Griaule, nome do dragão de um conto ficcional que leu em 
uma popular revista em sua juventude.

Alibra alimentou o sonho de empreender
A vontade de ganhar dinheiro e ser dono de um negócio próprio 

seduzia Humberto Salvador Afonso ainda menino. Aos sete anos, 
era para o bar dos pais que ele corria quando voltava da escola e lá 
ficava o resto do dia atrás do balcão, ajudando no caixa. Recebia o 
pagamento dos clientes e seus olhos brilhavam com os maços de notas 
que conseguia juntar nas mãos. A precoce ligação com o comércio de 
produtos alimentícios influenciou a sua escolha no momento de cursar 
uma faculdade e o objetivo de ser empreendedor fez com que recusasse 
um tentador convite para assumir a presidência da filial brasileira de 
uma multinacional. Hoje, está à frente de um grupo com oito negócios 
em diversas vertentes da indústria alimentícia.
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Carioca criado em Campinas, Humberto graduou-se em Engenharia 
de Alimentos pela Unicamp, em 1977, nos primórdios do curso. Logo 
de cara, abriu mão de um estágio no ITAL porque não queria seguir 
carreira acadêmica. A estratégia já estava desenhada e ele não pretendia 
desviar-se um milímetro dela: iria para o mercado ganhar experiência, 
juntar recursos trabalhando como empregado e tão logo fosse possível 
seria o seu próprio patrão.

“Eu pensava: não quero chegar aos 50 anos e ainda precisar da 
ajuda de outras pessoas para conseguir trabalho. Se eu tiver um negócio 
próprio, vou depender mais do meu esforço do que de um emprego para 
poder trabalhar”, conta Humberto.

Estagiou em um frigorífico, ocupou funções técnicas em fábricas 
de massas e de chocolate e identificou-se com a atividade de vendedor 
técnico na filial brasileira de uma multinacional dinamarquesa que 
produzia matéria-prima para a indústria alimentícia. Foi aí que descobriu 
ser capaz de aliar o sólido conhecimento técnico proporcionado pelo 
curso na Unicamp a um talento que julgava não possuir, o da negociação 
comercial, muito provavelmente herdado do pai, imigrante português que 
se especializara em comprar bares em mau estado, reformá-los e depois 
revendê-los após formar nova clientela.

Quando cursou pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
foi um dos oito gatos pingados, de uma turma superior a 200 alunos, 
que optou pela área de empreendedorismo. Os alunos, em sua maioria, 
buscavam qualificação para serem executivos. O plano de negócios que 
montou como parte do trabalho de conclusão de curso já antecipava o 
que viria a ser o seu primeiro empreendimento, constituído em 1988, 
após demitir-se da multinacional: uma empresa de ingredientes para 
sorveterias artesanais, confeitarias e panificadoras de pequeno porte, em 
geral discriminadas pelos grandes fabricantes de insumos.

“Eu viajava pelo Brasil inteiro e avaliava esse nicho como muito 
promissor”, explica Humberto. A esposa, nutricionista, apoiou a 
iniciativa, porém os pais ficaram apreensivos por ver o filho largar 
um emprego consolidado em uma grande companhia. “Se não saísse 
naquele momento, poderia acabar me acomodando ao bom salário e às 
conveniências oferecidas pela empresa. A hora era aquela”.

Fundada em Campinas, com cerca de 50 mil dólares, fruto de 
algumas economias dele e de um sócio, a Star & Arty pôs à prova a 
persistência de Humberto perante as agruras de um pequeno negócio 
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em que o dono acaba tendo de fazer um pouco de tudo no início: ele 
visitava os clientes para tirar os pedidos, comprava as matérias-primas, 
ajudava a produzir os produtos finais e os entregava em seu próprio 
carro. Contudo, havia também a satisfação de constatar o crescimento 
da carteira de clientes. Logo, foram abertos distribuidores em várias 
capitais para atender à demanda.

Tal desempenho aguçou o interesse da gigante irlandesa Kerry, 
que em 1997 comprou a empresa por R$ 12 milhões à época. Humberto 
só aceitou o negócio porque não tinha mais recursos para crescer – “o 
BNDES emprestava apenas para grandes empresas” – e ainda precisou 
permanecer por dois anos como diretor comercial da Kerry por força 
contratual, já que a multinacional dependia da experiência dele para 
se familiarizar com o mercado brasileiro. Humberto contava os dias 
para sair e investir o dinheiro da venda em um novo empreendimento. 
Por isso, sequer titubeou quando a matriz lhe ofereceu a cadeira de 
presidente da companhia no Brasil: “Disse não antes mesmo de saber 
quanto iria ganhar”, recorda-se.

No mesmo ano do seu desligamento, começou a montar uma 
nova empresa, a Alibra, e recomeçou seu projeto empreendedor. 
Com unidades em Campinas e no Paraná, a Alibra, fabricante de 
produtos lácteos, é comandada por Humberto e mais dois sócios, João 
Bosco e Roberto, também egressos da Engenharia de Alimentos da 
Unicamp. Assim como a Alibra, outras sete empresas fazem parte do 
Grupo Kairós, dedicadas a um extenso portfólio de negócios que vão 
da fabricação de concentrados e de bebidas variadas à produção de 
ingredientes para indústrias alimentícias, passando pelo processamento 
de pescados enlatados e pela inovadora produção de bebidas e alimentos 
funcionais e nutracêuticos com recursos de nanotecnologia, em plantas 
localizadas no interior de São Paulo, em Manaus e no Rio de Janeiro, 
contando com um total de 900 funcionários.

Humberto revela que os vínculos com a FEA se mantêm mesmo 
após quase quatro décadas desde a sua graduação. Sempre que 
possível, procura retribuir a excelência da formação técnica recebida 
na Unicamp, à qual atribui parcela importante de seu êxito profissional 
e empresarial. Além de depoimentos sobre a sua trajetória e sobre o 
mercado, organizou com a ajuda de profissionais de seu relacionamento, 
a pedido de alunos da FEA, um conjunto de concorridas palestras sobre 
temas relacionados à gestão de empresas, para enriquecer a formação 
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dos estudantes com informações sobre marketing, contabilidade, 
administração e direito comercial, entre outras.

Aliás, foi por causa da empresa júnior da Faculdade que a sua 
trajetória empreendedora sofreu uma significativa guinada quando 
da aquisição da Star & Arty pela multinacional irlandesa, conforme o 
empresário veio a saber depois. Ele conta:

“A minha empresa patrocinava o Gepea (Grupo de Estudos e 
Projetos em Engenharia de Alimentos) desde o início dos anos 1990. 
Quando a Kerry pensou em se instalar no Brasil, seus executivos 
procuraram pela FEA para recrutar recém-formados e treinar no 
exterior com vistas a uma futura contratação. Como também estivessem 
prospectando o mercado para adquirir uma companhia e iniciar 
operações no país, acharam interessante o apoio que dávamos às 
iniciativas da empresa júnior e foram em busca de mais informações a 
nosso respeito. Não fosse isso, talvez a nossa história tivesse sido outra”.

Icaro Tech alça voos cada  
vez mais altos

Os pais desejavam ver o filho com um bom emprego assegurado em 
uma multinacional ao sair da Unicamp. Kleber Stroeh pegou o diploma 
de engenheiro de computação e foi trabalhar na filial da IBM na região 
de Campinas. Dois anos e meio depois e atendida a vontade paterna, 
comunicou à família que estava guardando a carteira profissional no 
fundo de uma gaveta e iria ganhar a vida como patrão de si mesmo a 
partir daquele momento. Não se tratou, contudo, de uma decisão súbita. 
Ele retomava um projeto gestado ainda na cantina da faculdade com um 
colega de curso, Laerte Chagas Sabino, de juntos abrirem uma empresa. 

Reconheciam, no entanto, que ainda estavam muitos crus para 
empreender. Combinaram de ir para o mercado ganhar experiência depois 
de formados (Laerte empregou-se na Siemens, em Curitiba) e voltar a 
conversar sobre o assunto mais à frente. Quando se reencontraram, em 
1997, desengavetaram a ideia de empreender. Contaram ainda com a 
experiência de Cyd Marques Delgado (falecido em 2013), que viria a ser o 
terceiro mosqueteiro a se unir à dupla, para juntos fundarem a empresa. E 
a Icaro Tech Technologies começou a alçar voo. 

Empreendedorismo era assunto que não estava em voga. O 
investimento inicial veio do self funding, em outras palavras, do 
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próprio bolso, com algumas economias que cada um conseguiu reunir. 
A exemplo de outras empresas-filhas da Unicamp geradas no final dos 
anos 1990, a Icaro Tech começou prestando serviços de informática 
calcados na expertise de seus fundadores, desenvolvendo software para 
gerência de redes.

“Essa estratégia parecia muito boa. Afinal, havia na região 
indústrias compradoras desse tipo de serviço, como IBM, Motorola, 
Nortel, Lucent. Era o plano perfeito, não fosse uma variável nova 
chamada Lei de Informática. Motivadas pelos incentivos desta lei, essas 
empresas criaram seus institutos de P&D para, entre outras coisas, 
desenvolver sistemas de gerência de redes. De repente, tínhamos  
know how, mas não mais para quem vender”, explica Kleber.

Saber mudar a estratégia no momento certo pode ser o divisor entre 
o sucesso e a estagnação de um negócio. O movimento de pivô – para 
usar um jargão atual – que garantiu a permanência da Icaro Tech no 
jogo foi mudar o foco de vendas: substituiu os fabricantes de sistemas 
pelos clientes destes, ou seja, as operadoras de telecomunicações criadas 
à época na privatização do sistema Telebras.

“Elas passaram a ser os nossos clientes-alvo e isso nos levou a um 
processo de reinvenção. Como demandavam resultados rápidos, a 
produção de software ficou em segundo plano e nos especializamos 
como uma integradora de sistemas de terceiros. Essa atividade acabou 
ganhando mais espaço dentro da companhia e trouxemos desse 
período a configuração ainda predominante na empresa, embora 
tenhamos criado mais tarde uma área de P&D com produtos próprios”, 
narra o fundador.

Esta área de P&D, criada em 2013, veio agregar às operações um 
diferencial competitivo ancorado em inovação tecnológica e tornou-se 
fundamental para elevar seu patamar de atuação, conforme argumenta 
Kleber:

“Quando iniciamos a Icaro Tech, o mercado de tecnologia era bem 
menos maduro. Quem abrisse uma empresa para prestar serviços e 
fosse minimamente qualificado poderia ganhar dinheiro, porque o 
mercado aceitava ofertas de menor valor agregado. À medida em que o 
mercado se tornou mais competitivo, a possibilidade de êxito com uma 
empresa de baixo valor agregado reduziu. Ao mesmo tempo, a evolução 
tecnológica criou oportunidades para o lançamento de negócios de alto 
valor agregado e ganhos de escala que antes não existiam. Então, ter 
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tecnologia de ponta, algo que diferenciasse a sua atividade, passou a ser 
pré-requisito para o sucesso”.

Em 2006, Kleber decidiu voltar a beber da fonte acadêmica em 
busca de conhecimento novo capaz de gerar a diferenciação tecnológica 
pretendida: retornou para a Unicamp como aluno de mestrado. A pós-
graduação acabou em grande parte propiciando o ingresso da Icaro 
Tech na área denominada big data analytics, que consiste no trabalho 
analítico e inteligente de grandes volumes de dados – incluindo 
informações capturadas por sensores conectados à chamada “internet 
das coisas” –, coletados, armazenados e interpretados por softwares 
de altíssimo desempenho para entregar relatórios, pesquisas, análises 
sofisticadas e dashboards em tempo real. O processo é cada vez mais 
utilizado por organizações de diversos portes e segmentos como 
ferramenta de apoio estratégico.

“A minha dissertação versou sobre segurança de dados com a 
utilização do aprendizado de máquinas, que é um dos pilares de  
big data analytics. Na verdade, mirei no que vi e acertei no que não 
vi: essa tecnologia foi um tema subjacente no meu estudo, porém 
transformou-se em uma oferta importante e bastante promissora na  
empresa”, revela o CTO da Icaro Tech. “Essa área reposicionou a 
companhia de uma forma muito especial, fez crescer o volume de 
negócios e gerou melhores margens”.

Este foi mais um exemplo da inovação constante que faz parte da 
história da Icaro Tech, que se especializou em auxiliar grandes empresas 
a terem operações mais eficientes, enxergando que, ao possibilitar 
melhoria na qualidade de serviços e redução de custos a seus clientes, 
está impactando positivamente milhões de pessoas. “Isto traz senso 
de propósito não somente para nós, mas também para todos os nossos 
colaboradores”, comenta Laerte, atualmente o COO da empresa.

À Unicamp, mais especificamente a dois professores de Kleber na 
graduação, pode ser atribuída também a influência pela sua opção de 
virar empresário, recorda-se o sócio da Icaro Tech. Os docentes eram 
Oswaldo Franzin e Miguel Taube Netto, que se distinguiam no corpo 
docente por terem empresas nos segmentos de rede de computadores 
e de aplicação de modelagem matemática para atividades industriais, 
respectivamente.

“Eles eram bem-sucedidos, tinham uma importante vivência de 
mercado e traziam um pouco dessa experiência para dentro da sala 
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de aula, de certo modo servindo de inspiração para os alunos. Eu, por 
exemplo, me enxergava fazendo aquele tipo de trabalho”, lembra-se  
Kleber. “E também havia na vizinhança os exemplos de empresas 
abertas por colegas da faculdade. Pensávamos: se eles estão fazendo, nós 
também podemos”, completa.

Com mais de uma centena de funcionários distribuídos por escritórios 
em Campinas (matriz), São Paulo e Rio de Janeiro, a Icaro Tech mantém 
em sua carteira de clientes nomes como Bradesco, Claro, Grupo Boticário, 
Itaú/Rede, Magazine Luiza, Net, Nextel, Porto Seguro Seguros, Sky, 
Telefônica/Vivo e Tim.

Em 2015, em busca de novos desafios e oportunidades, a empresa 
inaugurou sua subsidiária norte-americana, a Icaro Tech Inc., com 
escritório em Miami, na Flórida, para impulsionar a oferta de produtos 
em gestão de operações e analytics aos segmentos de telecomunicações, 
tecnologia da informação e finanças, e a distribuidoras e concessionárias 
de energia. A iniciativa foi mais um passo na direção da expansão 
de suas operações no mercado internacional, onde está presente com 
sistemas e projetos em doze países.

Ao contrário da história mitológica, a Icaro Tech voa cada vez mais 
alto.

O cavalo selado que passou na  
história da MATERA Systems

– Filho, não pense duas vezes quando o cavalo selado passar à sua 
frente. Monte!

Na adolescência, Carlos André Guimarães sempre ouvia do pai, 
um advogado que virou próspero fazendeiro no interior do Paraná, 
o clássico conselho para não desperdiçar uma boa oportunidade que 
surgisse em sua vida. Pois o cavalo selado a cruzar o seu caminho 
foi um telefonema que recebeu de uma empresa na república em que 
morava em Campinas, nos anos 1980, quando estudava Ciência da 
Computação na Unicamp. Detalhe: a ligação nem era para ele. A história 
de ambos – de Carlos e da empresa – não mais se dissociaria a partir 
desse episódio.

Carlos estava no último ano do curso e estagiava como bolsista em 
um laboratório da Unicamp. Sozinho na república em um sábado à noite 
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– todos os colegas tinham viajado para visitar os pais –, ele atendeu ao 
telefone. Eram os donos de uma empresa de software à procura de um 
colega de Carlos chamado Bill Coutinho (hoje, um dos sócios da Dextra 
Sistemas), que era um bom programador, com uma proposta de trabalho.

“Um funcionário havia se acidentado e precisavam de alguém ‘para 
ontem’ por causa de um projeto que estava atrasado. Perguntaram se eu 
estaria interessado em um estágio e me ofereceram a vaga de analista. 
Lembrei-me das palavras do meu pai e aceitei na hora. Comecei já no dia 
seguinte, um domingo”, relata Carlos.

Sábias palavras paternas. O futuro de Carlos, assim como o da 
própria empresa, mudaria substancialmente a partir daquele momento. 
Como fosse talentoso e estivesse prestes a se graduar, os donos quiseram 
logo efetivá-lo e evitar perdê-lo para algumas das multinacionais que 
no final do ano habitualmente assediavam institutos e faculdades da 
Unicamp em busca de recém-formados para seus quadros. Contudo, 
fundada há apenas um ano por Carlos Augusto Leite Netto, Alexandre 
Barbosa e Ronaldo Ama, todos da turma de 1983 do curso de Ciência de 
Computação da Unicamp, a Software Design não tinha caixa para arcar 
com salários. Então propuseram a Carlos sociedade no negócio.  
Mas de que jeito? Ele entrou com um computador IBM PC-XT adquirido 
com dinheiro emprestado do pai, já que a firma precisava de mais 
máquina para tocar o serviço – e, é claro, também não tinha recursos 
para comprar. 

“Essa é uma época em que venture capital, capital semente e 
outras modalidades de investimento ainda não existiam. Com o meu 
computador PC-XT, eu entrei comprando as cotas do Sr. Alexandre, pai 
do Alexandre Barbosa, que foi quem ajudou a abrir a empresa, a alugar 
o local, a contratar contador, a abrir conta corrente em banco, para 
poder colocar a empresa no ar. Entretanto, ele não conseguia conduzir a 
gestão administrativo-financeira da firma por residir em outra cidade. 
Como ele saiu quando eu entrei, acabei ficando responsável pela área 
financeira da empresa desde essa época. Não foi, portanto, questão de 
aptidão e, sim, de outra oportunidade que apareceu e eu abracei”, conta.

Ainda segundo ele, a empresa fora constituída sem um foco específico 
e sem um plano de negócios. “Fazíamos software para quem aparecesse: 
farmácia, clube, construtora, muitas pequenas empresas. O meu ingresso 
na sociedade também não estava vinculado a estratégia alguma; eu 
era apenas mão de obra para atender às encomendas. Com todas essas 
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deficiências, é incrível que tenha sobrevivido”, avalia o diretor executivo 
da hoje MATERA Systems, sucessora da Software Design. “Tínhamos 
tudo para dar errado e isso quase acabou ocorrendo”.

Foi em 1991 que a empresa por pouco não fechou as portas, atingida 
pelo Plano Collor de ajuste econômico: perdeu a maior parte de seus 
contratos e sócios decidiram sair. Era preciso se reinventar para 
continuar em pé. Por isso, afirma Carlos, aquele momento foi um  
divisor de águas.

Dos sócios, restaram Carlos André e Carlos Augusto. Eles 
concluíram que não dava mais para continuar a fazer de tudo se 
quisessem encontrar o seu espaço no mercado; era necessário focar em 
serviços rentáveis, capazes de alavancar o crescimento da empresa. 
Decidiram passar a trabalhar com grandes corporações. Para esse 
segmento precisavam desenvolver sistemas em bancos de dados 
relacionais, porém – velho problema – não tinham recursos para montar 
a infraestrutura computacional requerida por essa tecnologia. Fizeram 
parceria com um distribuidor da Oracle para dar consultoria aos 
clientes da multinacional no mercado financeiro e gerar a receita de que 
precisavam para reinvestir no negócio. Mais que isso, encontraram nessa 
atividade o futuro da empresa.

O que mais ouviam nas visitas eram queixas sobre as dificuldades 
de se trabalhar com distintos fornecedores de produtos utilizados na 
automatização dos processos bancários. Para os clientes, quanto mais 
integrado fosse o sistema melhor. Aí, pensaram: por que não os ajudar? 
Passaram então a desenvolver soluções completas e com tecnologia 
atualizada para o setor financeiro.

“Identificamos no mercado produtos muito segmentados e que 
se tornavam obsoletos rapidamente, porque quem os fornecia não 
acompanhava a evolução tecnológica. O pós-venda dos fornecedores 
também era sofrível. Isso trazia dificuldades e custos elevados de 
integração e manutenção de sistemas aos clientes. Percebemos que 
teríamos grande chance de sucesso se conseguíssemos resolver essas 
deficiências”, relata Carlos.

Após dez anos de investimento, a MATERA conseguiu estruturar 
um completo portfólio de produtos para bancos comerciais, de 
investimento e financeiras, que, embora operem integrados, são 
comercializados individualmente e com tecnologia que permite 
integração com sistemas preexistentes, esclarece o diretor.
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“É possível abrir um banco só com nossos produtos. Oferecer essa 
conveniência foi a estratégia que nos permitiu crescer. Isso tornou-se um 
grande atrativo quando instituições estrangeiras resolveram estabelecer 
filiais no Brasil, porque desejavam começar a operar o mais rápido 
possível e depender de vários fornecedores demandaria muito tempo 
para configurar seus sistemas”, conta.

A combinação entre competência, disposição para abandonar velhas 
práticas e instinto para identificar oportunidades ajuda a explicar 
como a empresa chegou ao lugar que hoje ocupa. Contou muito para 
isso o alinhamento estratégico bastante afinado entre os sócios, ambos 
com características pessoais distintas, mas que se complementam 
perfeitamente nos negócios, diz Carlos André.

Reconhecida como uma das principais fornecedoras de tecnologia 
para o mercado financeiro, a MATERA está presente em cerca de 
100 instituições financeiras e 15 instituições de pagamento. Seus 
400 profissionais estão distribuídos em escritórios em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Maringá, EUA e na matriz, em Campinas, também 
internamente conhecida como “a praia”.

Na sede localizada no complexo Pólis do CPqD, as paredes são 
revestidas com imagens de areia, mar, pássaros, coqueiros e quiosques, 
compondo uma cenografia com o intuito de criar um convidativo 
ambiente de trabalho aos funcionários. Situação bem diferente de seus 
primórdios, quando o escritório se resumia a dois cômodos de um 
aposento para zelador em um edifício em Campinas alugado pelo pai de 
Alexandre.

Alguém duvida que a MATERA encontrou a sua praia?

Defeito em cabo óptico  
fez surgir a Padtec

Já foi dito que empreender é resolver problemas, pois um problema 
pode constituir uma grande oportunidade de negócio. A Padtec, empresa 
sediada em Campinas e que atua no mercado de telecomunicações, 
voltada ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de 
equipamentos para sistemas ópticos, nasceu da solução apresentada 
para um defeito que ameaçava inviabilizar a operação de um sistema 
costeiro de transmissão de fibra óptica instalado pela Telebras na década 
de 1990. Seu fundador, Jorge Salomão Pereira, era um engenheiro 
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elétrico formado pela Unicamp que à época chefiava a Divisão de 
Comunicações Ópticas do CPqD.

Ele também fizera pós-graduação no Instituto de Física da 
Unicamp e participara diretamente dos projetos desenvolvidos no 
âmbito da unidade, liderados pelo professor José Ellis Ripper Filho, 
que deram origem à fabricação de lasers semicondutores. A atração 
pela Física, em especial pela interação da luz com a matéria, começara 
ainda durante a graduação em Engenharia Elétrica, iniciada em 1978, 
e acabou por aproximá-lo daquele que viria a ser o seu campo de 
atividade profissional.

“Na transição entre os anos 1970 e 1980, tanto a Faculdade de 
Engenharia Elétrica quanto o Instituto de Física reuniam expoentes 
como os professores Cesar Lattes, Ripper, Navin Patel, Rogério 
Cerqueira Leite e Rege Scarabucci. Eles criaram no ambiente da 
Unicamp uma atmosfera muito propícia a que os estudantes se 
inquietassem com toda a tecnologia envolvida nas pesquisas em 
comunicações ópticas, quer do lado eletrônico, quer do lado da interação 
da luz com matéria. Eu fui um deles”, conta Pereira.

Quando da transferência da tecnologia de fibras ópticas para 
a Telebras, no bojo da cooperação com a Unicamp, Pereira passou 
a trabalhar no centro de pesquisa e desenvolvimento da estatal, 
assumindo a chefia da Divisão de Comunicações Ópticas. 

Nos anos 1990, a ênfase da Telebras estava voltada para a 
retomada do crescimento e da qualidade na prestação dos serviços 
de telecomunicações e o domínio tecnológico da produção de fibra 
óptica pelo Brasil se tornara um dos recursos mais estratégicos para a 
consecução desses objetivos. No entanto, eventos como o processo de 
abertura comercial no governo Collor e mudanças na política industrial 
restringiram o projeto nacional de comunicações ópticas e a maior parte 
das empresas nacionais perdeu força de mercado. O Brasil passou a 
comprar fibra óptica no exterior. 

No final da década, a Embratel (operadora de longa distância do 
sistema Telebras) instalou um sistema costeiro de transmissão óptica por 
cabo entre a cidade do Rio de Janeiro e Natal, no Rio Grande do Norte, 
que utilizava uma fibra óptica ultramoderna para a época, denominada 
fibra de dispersão deslocada, importada dos EUA. A fibra, entretanto, 
apresentava um peculiar efeito óptico não linear de transmissão: a partir 
de um determinado valor de potência óptica lançada na fibra, havia a 
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geração de sinais espúrios em seu interior, inviabilizando a transmissão 
de sinais. O problema aterrissou na mesa de Pereira no CPqD. 

Uma investigação conjunta do grupo de Comunicações Ópticas do 
centro de pesquisa com o Instituto de Física da Unicamp, em particular 
com o professor Hugo Fragnito, permitiu compreender a situação e 
encontrar uma solução conceitualmente sólida para o restabelecimento 
da transmissão pelo cabo, que havia representado um investimento 
substancial e muito importante na infraestrutura de transmissão da 
Embratel à época.

“Uma vez compreendido o fenômeno que estava penalizando a 
transmissão, construímos uma solução, na forma de equipamentos, capaz 
de prover alta capacidade de transmissão nesse ambiente em que o sinal 
era transportado por uma fibra extremamente sensível a efeitos não 
lineares de propagação, e obtivemos muito sucesso”, esclarece Pereira.

O resultado da pesquisa, além de gerar patentes e publicações 
internacionais, mostrou que havia alto potencial para sua aplicação 
comercial e dessa oportunidade nasceu a Padtec, que desde 2001 produz 
equipamentos de multiplexação por divisão de comprimento de onda 
(do inglês Wavelength-Division Multiplex, ou WDM), para envio de 
sinais ópticos diferentes dentro da mesma fibra.

“Ganhamos um contrato gigantesco e com isso a companhia 
cresceu”, enfatiza Pereira.

De acordo com ele, o equipamento concebido pela empresa 
permanece em funcionamento até hoje e os recursos tecnológicos 
introduzidos nos anos seguintes possibilitaram um aumento de 
quarenta vezes na transmissão por canal e de cinco vezes no número de 
canais transmitidos.

“O cabo que era para ser um problema virou uma solução. A Padtec 
tornou-se reconhecida no mercado como empresa inovadora, capaz 
de trazer soluções práticas e robustas por causa da base conceitual de 
seus fundadores e também das gerações subsequentes que integraram 
os quadrados técnicos da companhia. Isso construiu a nossa marca no 
mercado”, observa.

Cofundada pelo físico também pós-graduado pela Unicamp José 
Tadeu de Jesus, a Padtec saltou de uma equipe de meia dúzia de pessoas 
para mais de 400 funcionários em pouco mais de uma década. Mantém 
negócios e representantes na América Latina, América do Norte, África, 
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Europa e Ásia, e exporta para mais de 40 países ao redor do mundo. A 
constituição da companhia contou com aporte do Fundo de Investimentos 
Flynet, do Banco Pactual, e a participação societária do CPqD.

De acordo com Pereira, estar em um ecossistema de inovação como o 
da Unicamp foi preponderante para, em primeiro lugar, a existência da 
empresa e, depois, para a competitividade e evolução de seus negócios.

“A combinação do rigor científico com a vanguarda tecnológica 
é o combustível do empreendedorismo. Ao mesmo tempo, essa 
peculiaridade da Unicamp é fundamental para que empresas 
tecnológicas tenham perenidade, visto que não se consegue manter 
um parque industrial de alta tecnologia sem que haja próximo um 
ecossistema liderado por uma instituição de ensino e pesquisa”, afirma. 

A criação de uma empresa para levar à sociedade o benefício 
da inovação científica vinha sendo por ele amadurecida desde que 
atuara em um projeto anterior, o de fotodetectores ópticos, no CPqD. 
Como a instituição ainda fosse estatal, não foi possível comercializar 
a tecnologia naquele momento. No entanto, quando da análise da 
degradação de transmissão no cabo de telecomunicação, o centro já 
estava privatizado e houve o amparo institucional necessário para se 
fundar a companhia.

“Ainda na graduação, em meio àqueles laboratórios fantásticos da 
faculdade, eu tinha uma pergunta para a qual nem sempre há uma 
resposta direta: o que tudo isso traz de bem-estar para todos nós, 
cidadãos? Afinal, é para que a sociedade fique melhor que se investe 
em pesquisa e desenvolvimento tecnológico”, observa, lembrando que, 
em última análise, o que a investigação do cabo costeiro conseguiu 
solucionar foi uma dificuldade de comunicação entre as pessoas:

“Portanto, quando a sociedade se beneficia, aí é que está a beleza da 
inovação”.

Pósitron sobreviveu a duas “falências”
No PowerPoint com a história da Pósitron que Marcos Ferretti 

costuma apresentar em palestras a estudantes, fotos de alguns garotos 
cercados por bancadas repletas de equipamentos eletrônicos, caixotes 
e estantes de livros podem remeter à lembrança de alguma das 
emblemáticas garagens norte-americanas onde nasceram ícones da 
revolução tecnológica, como a Hewlett-Packard ou a Apple (ainda que 
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Steve Wozniak, parceiro de Steve Jobs, tenha desfeito um pouco essa 
magia ao declarar que a garagem não passava de uma lenda). 

O relato de Ferretti, contudo, mostra que pode haver, sim, um bom 
fundo de verdade no mito que envolve a fundação de algumas das 
principais empresas de tecnologia no mundo a partir da reunião de dois 
ou três jovens com pouco dinheiro, porém muitas ideias e disposição 
para inventar. Pois foi exatamente desse jeito que a Pósitron começou, 
com direito a ter também a sua “garagem”.

Virar empresário era ideia que não passava pela cabeça de Ferretti 
e de dois amigos, Ichiro Aoki e Newton Eiji Fuji, quando se reuniram 
para realizar o trabalho de conclusão do curso de Engenharia Elétrica na 
Unicamp, em 1987. O objetivo do trio, assim como o da imensa maioria 
dos formandos de então, era garantir um bom emprego. Todavia, 
a engenhoca desenvolvida para cumprir a tarefa acadêmica, um 
transcoder NTSC/PAL-M, acabaria por levá-los a iniciar um negócio.

Conectada entre o aparelho de videocassete e o televisor, uma 
placa externa de circuito integrado fazia a transcodificação de sinal, 
permitindo que fitas de vídeo VHS pudessem ser assistidas e gravadas 
sem a incompatibilidade dos sistemas de transmissão de vídeo adotados 
nos EUA e no Brasil, problema muito frequente naquela época.

“Ao término do curso, no entanto, sem a menor ideia dos desafios 
que iríamos enfrentar, resolvermos investir mais, reprojetar o 
transcoder para que ele se tornasse mais comercial e pudesse ser 
fabricado em larga escala. Achávamos que havia mercado para o 
equipamento”, conta Ferretti.

Por cerca de cinco meses, contaram com a boa vontade da faculdade 
para desenvolver um protótipo comercial no Laboratório de Eletrônica 
de Potência, fora do horário de expediente. Depois, a própria república 
dos rapazes foi parcialmente transformada em oficina, até poderem 
transferir as atividades para uma sala alugada em Barão Geraldo, que se 
tornou a “garagem” na história da empresa.

Foi preciso sacrifício. Durante o dia, davam expediente em empresas 
da região e à noite tocavam o negócio. Do salário que recebiam tiravam 
só o necessário para o sustento e o restante era o capital inicial da firma. 
Foi assim que investiram na aquisição dos primeiros equipamentos e 
componentes. Também tiveram que desbravar sozinhos os meandros 
burocráticos da atividade, como arrumar contador e ir atrás de 
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fornecedores de peças na Santa Efigênia (tradicional reduto de lojas 
especializadas em artigos eletrônicos na cidade de São Paulo). É desse 
período o ingresso de Sérgio de Cerqueira Leite (atual presidente da 
companhia) na equipe, pelas mãos de Ichiro.  

Em 1988, com o protótipo pronto, lá foram eles esperançosos para a 
rua tentar vender a novidade. Ocorreu, contudo, o que Ferretti chama de 
“a primeira falência” da empresa: a Panasonic lançara naquele ano um 
videocassete já transcodificado de fábrica para o mercado brasileiro.

“Foi um balde de água fria, é claro. Sem conhecimento em 
negócios, sem fazer pesquisa de mercado e sem uma orientação 
mínima hoje disponível para qualquer startup, tínhamos perdido o 
timing para lançar o produto. De nada adiantaram a boa ideia e o 
nosso entusiasmo”, lembra Ferretti.

Desistir? Jamais! Instigados por um colega interessado em resolver 
um problema no carro da família, decidiram desengavetar o projeto um 
ano depois e adaptá-lo para uma finalidade completamente diferente: 
fechar automaticamente os vidros de um automóvel por meio de 
acionamento elétrico ao se trancar externamente a porta do veículo. 
Ali farejaram a chance de ganhar dinheiro com um novo invento. 
Arregaçaram as mangas no desenvolvimento de um módulo de vidro 
elétrico que podia ser adaptado a diferentes modelos de automóveis e 
foram bater às portas de concessionárias e distribuidores de acessórios 
automotivos. A grande aceitação do produto trouxe encomendas e 
também a necessidade de montar uma linha de fabricação. É quando 
entra em cena o físico Rogério de Cerqueira Leite, pai de Sérgio.

“Ele foi o que hoje chamariam de angel investor. Viu que tínhamos 
um produto mais palpável, que atendia ao mercado da época, e que 
havíamos aberto um canal de venda consistente. Fez um aporte de 
capital que nos permitiu alugar um galpão em Barão Geraldo, comprar 
equipamentos, contratar funcionários e montar um estoque de 
componentes”, narra Ferretti. Foi também do pesquisador a sugestão de 
batizar a companhia com o nome de uma antipartícula do elétron.

Tudo ia muito bem até que veio a “segunda falência”, nas palavras de 
Ferretti. Por causa do nefasto confisco da poupança no governo Collor, 
despencaram as vendas de carros mais sofisticados, que utilizavam o 
módulo de vidro elétrico, levando de roldão o faturamento da empresa. 
Demitiram funcionários e venderam parte do estoque para sobreviver. 
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A saída foi seguir um dos pensamentos do empreendedorismo que diz: 
copiar é a maior inovação. Porém, copiar melhorando o que já existe.

“Verificamos que apenas as vendas de alarme automotivo não 
haviam sido afetadas. Era um dispositivo que podia ser utilizado 
em qualquer carro. Em agosto de 1990, utilizando o mesmo canal de 
distribuição do módulo de vidro elétrico, lançamos a linha de alarmes, 
contudo tivemos o cuidado de introduzir aperfeiçoamentos técnicos 
importantes, como sensor de ultrassom com sensibilidade adaptada às 
condições climáticas brasileiras, que os diferenciaram da concorrência”, 
explica Ferretti.

As vendas explodiram e a Pósitron quase teve dificuldade para 
atender as encomendas. “A inovação tecnológica era o diferencial. Nosso 
alarme era mais caro, mas o consumidor conseguia enxergar valor nele”. 
Os ventos começaram finalmente a soprar a favor. Produzindo a média 
mensal de quatro mil alarmes com diferentes recursos eletrônicos, a 
empresa abriu em Manaus a sua segunda fábrica, em 1995, e, dois anos 
depois, firmou sociedade com a Stoneridge, companhia americana que 
desenvolve produtos de engenharia para o setor automotivo na Europa, 
Ásia e Américas. Em 1998, abriu uma filial em Buenos Aires, em 2002 
iniciou a fabricação de alarmes para motocicletas e, em 2006, inaugurou 
uma unidade de rastreamento. A empresa também foi eleita pela 
Information Week como uma das 100 melhores em inovação de tecnologia 
da informação em 2009.

Com mais de mil funcionários, a PST Eletrônica é fornecedora e 
desenvolvedora de alarmes, vidros e travas elétricas, painéis digitais, 
som e acessórios automotivos, sensores, segurança eletrônica, 
rastreamento de veículos e monitoramento residencial. A companhia 
é controladora das marcas Pósitron, Concept e PST Eletronics, e é 
principal fornecedora de equipamentos para montadoras de veículos na 
América Latina.

Após deixar a sociedade, em 2010, permanecendo no conselho 
de administração, Ferretti voltou a empreender: tornou-se sócio de 
uma empresa que projeta, desenvolve e fabrica rede de sensores sem 
fio com aplicações diversas incluindo internet of things e automação 
residencial e industrial. É também investidor e membro do conselho 
da Kart Fly Ltda., uma empresa de entretenimento, onde participou 
do desenvolvimento de karts elétricos.  Sempre com muitas ideias e a 
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mesma disposição para inovar, como nos tempos da “garagem” onde a 
sua história empresarial começou.

Grupo Prepara nasce da resiliência de 
empresário na bancarrota 

O que faz um empresário quando assiste, impotente, à falência do 
negócio em que apostou todo o seu patrimônio? Senta no chão e chora 
copiosamente? Jura nunca mais abrir qualquer tipo de negócio? Ou busca 
na resiliência – o poder dos materiais de voltar ao estado inicial depois de 
um choque, ou, como se diz popularmente, “de envergar sem quebrar” – 
a força necessária para superar com rapidez o baque e, com sangue frio, 
enxergar em meio ao cataclismo uma oportunidade de recomeço?  
O ex-aluno do IMECC da Unicamp, Rogério Gabriel, escolheu a última 
opção e, de forma vitoriosa, constituiu em apenas uma década aquela que 
é uma das maiores redes de cursos profissionalizantes do Brasil.

O Grupo Prepara nasceu da bancarrota, em 2003, de uma rede 
varejista de produtos de informática criada por Rogério no interior de 
São Paulo, no início dos anos 1990, e na qual investira R$ 10 milhões. 
A então Precisão Informática materializara o inquieto sonho de se 
estabelecer por conta própria que ele acalentava desde a infância, na 
cidade de Catanduva (SP), quando acompanhava o pai, comerciante  
de café descendente de imigrante italiano, nas negociações com 
agricultores e distribuidores.

Na juventude, o momento de ir para uma faculdade representou 
a oportunidade de Rogério “começar a escrever a própria história” 
longe de casa, após não lograr êxito em uma sociedade com o pai nos 
negócios, diferente do que havia feito anteriormente, sendo sócio de 
seu avô. “Ele era muito centralizador”, justifica. Rogério queria estudar 
em um grande campus e, como gostasse de exatas, mas sem pendor 
para as engenharias, encontrou na Unicamp e nos cursos do IMECC a 
convergência de suas expectativas. O diploma, obtido em 1987, abriu 
portas para promissora carreira em uma consultoria na capital, mas era 
no interior que ele visualizava a chance de empreender.

“Não tinha clareza do que eu queria. A única certeza que martelava 
todos os dias na minha cabeça era a de que eu precisava ter um negócio 
próprio”, relata.
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De volta às origens, foi ser analista de sistemas em uma fábrica 
de suco de laranja em Bebedouro, sua cidade natal, com o propósito 
de retomar o contato com um mercado do qual se distanciara e 
sondar oportunidades. Ao realizar o downsizing dos sistemas de um 
mainframe da companhia para computadores pessoais (PCs), intuiu 
que ali havia um rico filão a ser explorado. Os microcomputadores 
começavam a ser cada vez mais demandados pelo segmento corporativo 
e ele se convenceu de que poderia oferecer a tecnologia, assim como 
a instalação de sistemas de gestão baseados em PCs, para pequenas e 
médias empresas na região.

“Pedi demissão e fui com a cara e a coragem. Troquei meu carro por 
um outro mais barato e montei uma pequena loja com o nome Precisão 
Informática em São José do Rio Preto, cidade em que era menor a 
concorrência de outros estabelecimentos no setor”, conta Rogério.

Com o fim da reserva de mercado, a maior oferta e os preços mais 
baixos impulsionaram as vendas de PCs e periféricos no Brasil. Rogério 
compreendeu o fenômeno a tempo e imprimiu um perfil mais varejista ao 
negócio, depois de conhecer o modelo de grandes redes norte-americanas. 
Com as conveniências proporcionadas aos consumidores – os produtos 
em seus estabelecimentos eram expostos em prateleiras e bancadas, 
acessíveis ao público, como em um supermercado, e as lojas abriam 
também aos sábados, ampliando as opções de compra – não tardou 
para que a lojinha ganhasse a dimensão de uma rede com dez unidades 
em toda a região noroeste paulista, embalada pela popularização dos 
artigos de informática.

Mas se o timing de Gabriel foi perfeito no momento de inovar no 
atendimento e reposicionar a empresa no mercado de forma bem-sucedida, 
o mesmo não ocorreu quando ele demorou a reagir à migração dos 
consumidores das lojas especializadas para os hipermercados e grandes 
magazines, que passaram a comercializar produtos de informática como 
qualquer outro eletrodoméstico, com facilidades de pagamento que ele 
não conseguia proporcionar. As vendas despencaram e, sem conseguir 
se recuperar de prejuízos contínuos, a Precisão deu seu derradeiro 
suspiro em 2004.

“Cometi um grave erro”, é a autocrítica que ele faz. “Eu gostava 
muito daquilo; era o negócio próprio que eu sempre quis ter e demorei 
a me desapegar. Fechar as portas era a decisão inevitável, porém fiz 



Capítulo 15 – Filhas da inovação 223

dívidas até as últimas consequências, acreditando que seria capaz de 
salvar a empresa”.

Em momentos como esse, a serenidade é uma virtude que pode ser 
a diferença entre a morte e a ressureição de qualquer empreendedor. 
Quem deseja encontrar a saída em meio ao caos não pode se desesperar. 
Duas outras qualidades são a lucidez, para saber identificar as possíveis 
oportunidades de redenção, e a coragem para assumir novamente todos 
os riscos inerentes à jornada empreendedora.

Rogério trazia dentro de si esses predicados e aproveitou a 
experiência da Precisão no treinamento em informática que oferecia aos 
clientes – então uma atividade meramente acessória – para reinventar 
seu negócio. Dispondo apenas do limite do cartão de crédito, lembra 
Rogério, ainda em 2004, deu início à transformação das lojas em escolas 
profissionalizantes com a bandeira Prepara Cursos e, novamente, 
buscou diferenciar-se do mercado com inovações: substituiu o sistema 
de turmas por aulas práticas e individualizadas, ministradas em rodízio, 
para pequenos grupos de alunos e, com a redução do custo operacional, 
também conseguiu oferecer preços competitivos de matrícula. 

Graças ao sucesso do método e ao boca a boca, em seis meses a escola 
amealhou 400 alunos e em dois anos todas as lojas estavam transformadas 
em escolas. Um sistema de franquia deu impulso definitivo ao negócio. 
Os sete primeiros franqueados foram ex-funcionários da Precisão que 
Rogério precisou demitir na crise, mas que decidiram apostar em um 
novo sonho do antigo patrão.

Entre unidades próprias e franqueadas, os negócios do  
Grupo Prepara distribuem-se por mais de 800 pontos em todo o país. 
De acordo com a empresa, a Prepara Cursos conta com mais de 200 mil 
alunos ativos e vem sendo continuamente reconhecida como uma das 
melhores franquias do Brasil. O Grupo também detém as marcas  
Ensina Mais, hoje uma referência em apoio escolar de Português e 
Matemática no Brasil, a English Talk, focada no ensino de língua 
estrangeira para jovens e adultos e a Pingu’s English, especializada em 
inglês para crianças de 3 a 8 anos. A metodologia adotada pelas suas 
marcas é baseada em aulas 100% digitais e no ensino individualizado, 
permitindo que o aluno desenvolva habilidades no seu ritmo.

Apaixonado por motocicletas, Rogério costuma comparar a 
atividade empreendedora ao prazer da velocidade sobre duas rodas. 
A possibilidade de sofrer uma queda não pode inibir o fascínio de se 
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aventurar on the road; se cair, será preciso saber se levantar e seguir em 
frente. Da mesma forma, abrir um negócio próprio também embute uma 
considerável taxa de risco, porém o receio de algo dar errado não deve 
apagar a chama empreendedora. Essa é a grande lição que fica.

Allagi: a incubada que se transformou  
em um movimento global

A inquietação de Bruno Rondani em relação aos modelos já 
estabelecidos sempre o impulsionou a buscar algo diferente, de impacto. 
Foi assim desde os primeiros anos da graduação até os dias de hoje, 
com o Movimento 100 Open Startups ganhando o mundo e chegando 
este ano a países como Chile, Peru, Colômbia, México, Estados Unidos, 
Espanha, Noruega e Índia, além – é claro – de se manter no Brasil.

Os primeiros passos dessa vocação empreendedora de Rondani foram 
dados quando optou por participar da empresa júnior da Faculdade de 
Engenharia Elétrica e Computação. E, poucos meses depois, estava ele a 
abrir seu primeiro negócio: uma empresa que atuaria em parceria com os 
laboratórios da Unicamp para projetos de engenharia.

“O grande desafio de se formar engenheiro é conseguir trabalhar 
efetivamente como um. Naquela época, existia entre alguns de nós 
alunos uma angústia de ver o mercado de trabalho nos afastar da nossa 
formação original”, afirma o empreendedor, que releva que, dos colegas 
que se formaram com ele, uma grande parte assumiu cargos de gestão 
ou foi trabalhar em bancos e consultoria; apenas um punhado deles 
seguiu engenharia aplicada.

Esse primeiro CNPJ foi apenas o pontapé inicial. Bastante antenado 
em inovação, Rondani partiu para a Universidade de Michigan, em uma 
graduação sanduíche (que engloba um período de formação no exterior), 
e de lá duas portas se abriram para que ele entrasse na área. A primeira 
foi trabalhar em um laboratório de pesquisa dos Estados Unidos, que 
abriu as portas para a segunda oportunidade: estagiar no Departamento 
de P&D do grupo francês Thales Group, que o levou para a França.

De volta ao Brasil, Rondani ingressou em uma startup, que estava 
firmando contratos com a Thales Group, e trabalhava com soluções de 
radares de controle de tráfego aéreo. Foi responsável por montar um 
time de desenvolvimento e permaneceu na empresa até ser vendida. À 
época, concomitantemente, ele estava no mestrado.
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Após a venda da startup, decidiu que era o momento de liderar um 
novo empreendimento e, enfim, criar a Allagi.

Em 2004, a empresa foi fundada com o conceito de promover 
inovação aberta e permitir que Rondani e seu sócio, Rafael Levy, 
atuassem diretamente com projetos de engenharia e inovação. Para isso, 
optou pelo processo de incubação na Incamp (Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica da Unicamp).

Segundo Rondani, estar na universidade foi um diferencial. “O 
melhor ambiente para se trabalhar em rede e fazer inovação aberta 
ainda é o universitário. A Unicamp é um celeiro de oportunidades que 
te possibilita conexões muito ricas”, afirma. 

Contudo, com o passar dos anos, observou-se que a empresa acabara 
assumindo um viés muito maior de consultoria e perdera parte do seu 
DNA, que era desenvolvimento.

“Nessa época, optei por me afastar da operação e me mantive 
apenas como sócio da empresa. Fui para o doutorado a fim de novas 
perspectivas”, explica.

Já seguindo o doutorado, pautado pelo conceito “open startup”, 
Rondani começou um novo projeto: Wenovate, uma organização sem 
fins lucrativos que é responsável por fomentar iniciativas de inovação 
e empreendedorismo a partir de uma atuação em rede, que reúne 
executivos de empresas, empreendedores, gestores de inovação, e que 
promove conexões, ampliando as possibilidades de interação e parcerias 
entre eles.

“Quando começamos a pensar nessas conexões como conexões 
também entre pessoas e não apenas entre instituições é que começamos 
a dar passos mais firmes em relação à inovação”, analisa Rondani.

Nessa caminhada, a Allagi tornou-se uma holding de participações 
que tem como estrela do seu portfólio de investimentos a expansão 
global do Movimento 100 Open Startups, uma plataforma patrocinada 
por empresas globais que em conjunto avaliam e classificam startups 
de todo o mundo. As startups mais atraentes são selecionadas pelas 
grandes empresas para colaborarem no desenvolvimento de inovações 
de alto impacto para a sociedade e para o mercado. 

“O objetivo do movimento é impulsionar grandes empresas e 
startups a cocriarem soluções aderentes aos reais desafios que a 
sociedade enfrenta. O que vemos hoje é um grande crescimento no 
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número de startups com propostas desconectadas deste propósito. 
Plataformas como App Store e Google Play ajudaram a impulsionar o 
surgimento de muitas startups baseadas em aplicativos mobile. Com 
uma base maior de grandes empresas e de diferentes setores, como 
educação, saúde e alimentos, pretendemos oferecer às startups o acesso 
a novos recursos que as permitam inovar em outro nível”, diz Rondani.

É nesse sentido que caminha o movimento, a fim de aliar 
empreendedores, grandes empresas, órgãos públicos, governo, 
universidade e todos os agentes de inovação em prol da solução de 
grandes desafios da sociedade e do mercado.

Atualmente, Bruno Rondani é também presidente da IVP (Inova 
Ventures Participações), do qual é também fundador. Ao lado de outros 
48 empreendedores, faz investimentos-anjo em startups. Ao todo, 
Rondani já investiu em dez novas empresas.

“Na IVP, o nosso maior elo é a Unicamp. Poderíamos ser 50 
investidores, caso a Universidade não tivesse impedimentos legais para 
investir em empresas. De qualquer forma, é assim que devolvemos um 
pouco do que a Unicamp fez por nós. Aproveitamos muito, extraímos 
muito da Universidade para chegarmos aonde estamos hoje. E a IVP é 
uma maneira de impulsionarmos novos empreendedores e fomentarmos 
esse ecossistema que se forma”, finaliza.
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O painel histórico apresentado até aqui demonstra o 
protagonismo da Unicamp em inovação e em empreendedorismo de 
base tecnológica entre as universidades brasileiras e possivelmente 
também entre instituições de ensino e pesquisa no continente 
latino-americano. A Unicamp, convém lembrar, já nasceu como uma 
universidade inovadora no contexto da educação superior no Brasil:  
o professor Zeferino Vaz, seu criador, era de opinião que o país 
precisava de uma universidade diferente, com ênfase na pesquisa 
conjugada ao ensino – de forma que essa estreita relação influenciasse 
a qualidade da formação oferecida pela instituição –, e que mantivesse 
uma sólida vinculação com a sociedade e com o seu processo de 
produção de bens e serviços. 

Portanto, desde o projeto original da instituição, pesquisa 
fundamental, pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico 
articulam-se como componentes indissociáveis de sua estrutura 
acadêmica. Essa dinâmica vem permitindo à Unicamp, desde a sua 
fundação, há 50 anos, gerar e transferir tecnologia, e, desse modo, 
contribuir para o avanço da inovação no país.

Além de constituir fonte de conhecimento original e inovador, e 
propiciar a formação de recursos humanos qualificados, a Unicamp 
é uma das instituições universitárias no país que mais investe no 
relacionamento universidade-empresa, sem que isso signifique 
comprometer a sua autonomia em relação ao ensino e à pesquisa.

Pelo contrário: conforme salientam o reitor professor José Tadeu 
Jorge e os professores Roberto de Alencar Lotufo e Luis Augusto 
Barbosa Cortez1, “o maior valor desse relacionamento, do ponto de 
vista acadêmico, reside no quanto esse pode influenciar  
beneficamente a qualidade da pesquisa e do ensino na universidade”. 
Sublinham os docentes:

1 José Tadeu Jorge, Luis Cortez e Roberto de Alencar Lotufo, Relação 
universidade-empresa: o modelo da Unicamp, Educação Brasileira, Brasília,  
v. 31, n. 62, jan./dez. 2009.



Unicamp, 50 anos – Uma história de inovação e empreendedorismo230

“O relacionamento universidade-sociedade e, dentro desse, o 
relacionamento entre universidade e empresa, traz sempre uma 
contribuição pontual, que é o benefício imediato da parceria 
realizada. Porém, o maior benefício é aquele estrutural, que 
acontece a longo prazo e é capaz de trazer novos desafios aos 
pesquisadores, abrir novas linhas de pesquisas, manter cursos 
atualizados e motivar estudantes nos seus estudos. Trata-se de 
relação que pode ser benéfica para ambas as instituições.”

A transformação do Edistec em Agência de Inovação da Unicamp 
foi um passo a mais na consolidação da reconhecida cultura da 
Universidade de trabalhar com o setor empresarial. O objetivo 
estratégico de sua criação foi o de atualizar e expandir a competência 
científica e de pesquisa da Universidade, por meio do crescimento 
seletivo de projetos cooperativos com empresas, nacionais ou 
internacionais, especialmente as de alta tecnologia.

Ao longo de sua trajetória e em consonância com a sua filosofia de 
aproximação qualificada com o empresariado e com o setor público 
para a realização de parcerias estratégicas, a Inova estreitou laços com 
empresas e buscou alavancar o potencial do ecossistema de inovação e 
empreendedorismo da Unicamp.

Ao assumir a diretoria executiva da Inova Unicamp em 2013, a 
convite do reitor professor José Tadeu Jorge, o professor Milton Mori 
– docente, pesquisador e diretor em duas gestões da Faculdade de 
Engenharia Química (FEQ) da Unicamp – trouxe para a Agência toda a 
sua expertise no desenvolvimento de projetos com o setor empresarial, 
com o objetivo de aprimorar ainda mais as parcerias e desenvolver 
novos negócios.

“Constatei, ao chegar, que o grande desafio da Inova era fortalecer 
a interação com as empresas de maneira a transformar em negócios as 
patentes e pesquisas de alto impacto desenvolvidas pela Universidade”, 
afirma o professor Mori.

Confiança e credibilidade
Conforme ele enfatiza, passou a ser uma preocupação central de 

sua gestão assegurar que a Agência não só mantivesse a qualidade no 
atendimento à comunidade acadêmica, mas sobretudo passasse a ter 
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um papel mais proativo na interlocução da Unicamp com as grandes e 
pequenas empresas focadas em inovação.

Para garantir que todos os setores da Agência estivessem alinhados 
e atentos às oportunidades capazes de fomentar a criação de novos 
empreendimentos de base tecnológica e alavancar negócios entre seus 
parceiros comerciais, alterou-se a missão do órgão para: “Identificar 
oportunidades e promover atividades de estímulo à inovação e ao 
empreendedorismo, ampliando o impacto do ensino, da pesquisa e da 
extensão em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentado”.  

Segundo ele, o balanço de três anos à frente da instituição demonstra 
que a abordagem mais proativa no trato com o setor empresarial levou 
não só a um substancial crescimento no número de parcerias firmadas 
com importantes empresas nacionais e multinacionais, mas também 
a um novo patamar de confiança e credibilidade. “Novos convênios 
de P&D estruturados e o recorde tanto no número de contratos de 
licenciamento firmados quanto no volume de royalties recebidos 
refletem os resultados positivos obtidos com a filosofia de trabalho 
implantada”, afirma Milton Mori.

Entre as medidas adotadas no âmbito da Unicamp para facilitar 
a interação com a indústria, o professor Milton Mori cita a criação da 
Câmara para Análise e Aprovação de Convênios e Contratos (Caacc), 
criada pela resolução do reitor professor José Tadeu Jorge em agosto de 
2013, com o objetivo de reduzir drasticamente o tempo de trâmite dos 
processos, que costumava ser em média de seis a oito meses.

“Essa burocracia era um dos gargalos no estabelecimento de 
convênios de parcerias com empresas privadas e públicas”, aponta o 
diretor executivo da Inova Unicamp. “Perdíamos oportunidades por 
causa de tanta demora”.

A instalação da Caacc foi motivada por um estudo apontando como 
natureza do problema a existência na Unicamp de uma tramitação 
linear dos convênios e contratos, etapa por etapa, com o envolvimento 
de inúmeros atores e instâncias. Desde a unidade ou órgão de origem, 
um processo passava por instâncias como as Comissões Centrais das 
Pró-Reitorias, Procuradoria Geral, Agência de Inovação e Diretorias de 
Administração e de Recursos Humanos. Decidiu-se então pela criação 
de uma única instância para analisar convênios e contratos, reunindo os 
vários atores na Câmara, ao mesmo tempo e no mesmo local.
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Atualmente, o trâmite, desde a abertura do processo na unidade  
ou órgão até a assinatura do convênio ou contrato, é de, no máximo,  
60 dias. Contando a partir da entrada na Câmara, o prazo para análise 
e assinatura do convênio é, em geral, de 15 dias. As reuniões da Caacc 
ocorrem quinzenalmente, sendo analisada uma média de 40 processos 
por reunião.

A Câmara está subordinada diretamente ao Gabinete do Reitor  
e possui 15 membros: além da presidente, os representantes da  
Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP), Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (Preac), Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG),  
Pró-Reitoria de Graduação (PRG), Comissão Central de Pesquisa (CCP), 
Comissão Central de Pós-Graduação (CCPG), Comissão Central de 
Graduação (CCG), Conselho de Extensão (Conex), Coordenadoria de 
Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa (Cocen), Vice-Reitoria 
Executiva de Relações Internacionais (Vreri), Agência de Inovação 
da Unicamp (Inova), Procuradoria Geral (PG), Diretoria Geral da 
Administração (DGA) e Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH).

Partilha de PI
Entre as estratégias implementadas mais recentemente na 

articulação de parcerias pela Inova, a flexibilização da divisão da 
propriedade intelectual na negociação dos grandes contratos de 
pesquisa com empresas foi um fator de impacto que logrou no 
restabelecimento da relação com grandes empresas que haviam se 
afastado por discordância em relação à partilha da PI. “Somente uma 
das empresas injetava por ano entre R$ 5 e R$ 8 milhões em projetos 
com a Unicamp”, revela o professor Milton Mori, “sem contar outros 
benefícios importantes proporcionados pela interação como a formação 
de recursos humanos”.

A medida contou com a anuência dos diretores das unidades 
envolvidas e, conforme acentua o diretor executivo da Inova, foi 
posteriormente respaldada pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, sancionado em janeiro de 2016 pelo governo federal. O Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) 77/2015, aprovado pelo Senado Federal em 9 de 
dezembro de 2015, que dispõe sobre uma série de ações para o incentivo 
à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico no 
país, trouxe como uma de suas principais novidades a possibilidade de 
a instituição científica poder ceder ao parceiro privado a totalidade dos 
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direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou 
não financeira, desde que economicamente mensurável.

“Na verdade, a Unicamp antecipou-se ao Marco Legal ao estabelecer 
essa concessão da propriedade da tecnologia para a empresa parceira 
antes mesmo de a nova legislação ter entrado em vigor”, salienta o 
professor Milton Mori.

Entretanto, medidas adotadas com a proposta de facilitar a 
colaboração para pesquisa entre entes públicos e privados ainda 
convivem com entraves ao maior aproveitamento do potencial de 
inovação das pesquisas científicas, ressalva Milton Mori. Um dos 
gargalos é o prazo ainda demasiadamente longo do INPI para análise e 
concessão de patentes, questão que demanda obrigatoriamente por uma 
restruturação do Instituto, com aumento de equipe de examinadores, 
capacitação e melhoria salarial, defende ele. 

Maior independência financeira
A busca pela autossustentabilidade financeira também é uma marca 

do perfil de gestão do professor Milton Mori. No ano em que assumiu a 
Inova, em 2013, a composição orçamentária da Agência era constituída 
por cerca de 80% de repasses da reitoria. Mas esforços na captação de 
recursos externos levaram a composição orçamentária da Agência a um 
patamar inédito e permitiram à Inova desfrutar de maior independência 
em relação ao orçamento da Universidade na manutenção das despesas 
de custeio. Atualmente, em meados de 2016, mais de 50% dos recursos 
orçamentários são advindos da arrecadação própria da Inova e compostos 
sobretudo pelos resultados financeiros da cooperação com empresas 
(Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, Incamp e royalties) e de 
outras iniciativas, como a promoção de cursos para empresas nas áreas de 
propriedade intelectual, gestão empreendedora e redação de patentes. 

Como a Incamp e o Parque Científico e Tecnológico da universidade 
são portas de entrada desses recursos, a expectativa é que a receita oriunda 
dessas fontes deverá crescer a partir da ampliação do número de vagas 
na incubadora e da oportunidade para que startups de base tecnológica 
também possam ser hospedadas no Parque Tecnológico. Para as empresas 
nascentes, essa possibilidade traz a vantagem de colocá-las em conexão com 
a Universidade e com as grandes corporações já ali instaladas, estimulando 
um promissor ambiente de convivência e intercâmbio de informações capaz 
de fomentar parcerias e novos negócios.
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“As startups de nosso ecossistema constituem uma oportunidade 
real de parceria. Por isso, passamos a incentivar também a interação 
com esse grupo de empresas tendo em vista o desenvolvimento de 
projetos colaborativos de pesquisa e a perspectiva de que elas, em pouco 
tempo, alcancem um estágio de maturação capaz de habilitá-las, por 
exemplo, a viabilizar comercialmente uma patente da Universidade ou 
uma tecnologia desenvolvida em conjunto com a instituição”, prevê o 
diretor executivo da Inova Unicamp. “Isso nada mais é que ampliar as 
oportunidades de gerar inovação e estar em consonância com o estímulo 
às ações de PD&I entre instituições de pesquisa e empresas preconizado 
pelo Marco Legal”.

Ainda de acordo com o professor Milton Mori, há em sua gestão 
uma orientação de apoiar de maneira sistemática pequenas empresas a 
firmarem projetos de cooperação com a Unicamp. Conforme ele acentua, 
mecanismos especialmente desenhados para financiar a inovação em 
pequenos negócios, como o programa Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (Pipe) da Fapesp (que apoia a execução de pesquisa científica 
e/ou tecnológica em micro, pequenas e médias empresas no Estado de 
São Paulo), podem ser a origem dos recursos necessários para alavancar 
a cooperação com a Universidade.

“A Inova oferece o suporte necessário à estruturação da parceria 
junto à Unicamp e auxilia na elaboração da documentação relacionada à 
propriedade intelectual, que é uma das demandas da Fapesp”, esclarece 
o diretor executivo.

Avaliação de especialistas
 “A performance da Inova Unicamp tem sido muito boa, mesmo 

quando comparada internacionalmente. A par do crescimento no número 
de patentes, fortaleceu uma mudança cultural importante que estava 
em curso no âmbito da Unicamp, colaborando para que a Universidade 
evoluísse bastante na direção da colaboração com a empresa”, qualifica 
Carlos Américo Pacheco, diretor do Centro Nacional de Pesquisa em 
Energia e Materiais (CNPEM) e integrante do grupo responsável pela 
criação da Agência.

Para o ex-reitor da Unicamp e diretor científico da Fapesp, professor 
Carlos Henrique de Brito Cruz, a Inova vem conseguindo cumprir com 
os objetivos estabelecidos quando de sua criação.
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“A Inova é provavelmente a organização no Brasil que mais tem 
conhecimento e cultura institucional sobre como converter propriedade 
intelectual em valor e tem pautado a Unicamp nesse tema. Quando 
publica seu anuário de resultados e presta contas sobre o número de 
patentes depositadas, concedidas e licenciadas, e a receita decorrente 
desse licenciamento, ela cumpre um papel muito importante, que é 
tornar visível no conjunto da Universidade os benefícios que podem 
resultar desse processo”, analisa Brito. Ele prossegue:

“Se a Unicamp hoje consegue monitorar e registrar o desenvolvimento 
de suas empresas-filhas também é por causa da Inova. São contribuições 
importantes da Agência e pessoas da própria Universidade às vezes não 
percebem o quão singular é isso. As melhores universidades do mundo 
fazem um grande esforço para mostrar as empresas que geraram, as 
colaborações existentes e a Unicamp pode fazer porque tem a Inova”.

Contribuições para a evolução  
do ecossistema

Ao longo da produção deste livro, análises, propostas e sugestões 
foram apresentadas por entrevistados como contribuições para o  
avanço do movimento empreendedor baseado em inovação no polo 
científico-tecnológico de Campinas.

Para atores do ecossistema de empreendedorismo e inovação 
da Unicamp, as perspectivas em relação ao crescimento das ações 
empreendedoras, bem como em relação ao aproveitamento do repertório 
de pesquisas com alta aplicabilidade social ou industrial disponibilizado 
pela Universidade, são substancialmente promissoras, haja vista os 
resultados já alcançados por algumas iniciativas muito bem-sucedidas 
e pela intensificação das relações das empresas com as instituições de 
pesquisa, em especial com a Unicamp.

Professor Carlos Américo Pacheco lembra que, embora Campinas 
contasse com centros de pesquisa seculares, como o IAC, instituições 
criadas posteriormente, caso da Unicamp, nasceram vocacionadas para a 
ciência aplicada – traço que inclusive as diferenciavam da geração anterior 
de instituições de pesquisa do Rio de Janeiro e de São Paulo – e souberam, 
com dinamismo e agilidade, se adaptar melhor às mudanças que exigiram 
mais articulação com o setor privado e maior ênfase em inovação.
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“Tanto é verdade que a Inova é emblemática desse processo e,  
por isso mesmo, sua criação talvez tenha sido muito mais viável na 
Unicamp do que em outros lugares. Ela fortaleceu as iniciativas de 
cooperação e de parcerias com o setor privado então existentes,  
tornou-se um benchmarking global e empurrou as universidades todas 
a adotarem uma conduta muito proativa no que diz respeito a patentes. 
Várias delas também abriram agências de inovação nos termos do que 
a Inova foi criada. Ou seja, a Unicamp obrigou as demais instituições a 
responderem às ações que a Inova havia tomado”, avalia o economista.

Para ele, o polo de inovação de Campinas é o mais evoluído do país 
porque tem maior densidade, impacto econômico, grande volume de 
emprego na área de alta tecnologia e uma relevante teia de instituições 
científicas públicas e de institutos de pesquisa de origem privada.  
Além disso, apresenta uma estrutura produtiva cuja conformação 
tornou-se única no país pela presença das empresas-filhas da Unicamp 
e por outro número expressivo de empresas criadas a partir de 
instituições científicas instaladas no município e na região.

“O que se conseguiu fazer aqui tem a ver com o peso de algumas 
instituições específicas e com a qualidade das pesquisas que foram 
capazes de produzir”, enfatiza.

Essa evolução, contudo, talvez fosse ainda maior se tivesse sido 
possível realizar todo o potencial de ocupação de empresas de alta 
tecnologia em torno da Unicamp, conforme o planejado nos anos 1980, 
ressalva o ex-secretário executivo do MCT. Por diferentes motivos – 
políticos, econômicos e pela falta de uma legislação apropriada – o 
modelo de gestão, apesar de inovador na sua origem, não se mostrou 
adequado ao longo do tempo para gerar de maneira eficaz a densidade 
de indústrias e instituições de pesquisa esperada. A ausência de uma 
estrutura de governança mais ágil, flexível e avançada – que se percebe 
no arranjo institucional de polos tecnológicos mais recentes em outras 
regiões do país – é outro empecilho ao avanço desse adensamento no 
polo campineiro que precisaria merecer a atenção dos atuais gestores, 
de acordo com ele.

Crescimento de EBTs
Transformar a pesquisa acadêmica em produtos com grande 

valor agregado e as empresas inovadoras em empreendimentos 
economicamente viáveis permanece sendo o propósito central do 
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ecossistema. Para além de assegurar proteção à paternidade da 
inovação, são crescentes os esforços na Unicamp no intuito de facilitar 
a transição das tecnologias provenientes dos seus laboratórios de 
pesquisas para variados segmentos da estrutura produtiva e destas 
para o dia a dia da população.

Nesse contexto, o programa Desafio Unicamp de Inovação 
Tecnológica é apontado por Rosana Jamal Fernandes, ex-presidente 
do grupo Unicamp Ventures, como uma das mais importantes ações 
concebidas pela Universidade com a proposta de induzir a aplicação das 
patentes produzidas pela instituição e estimular o empreendedorismo 
de base tecnológica. 

“A competição aglutina empresas e instituições patrocinadoras, 
estudantes, mentores empresariais e acadêmicos em torno do  
objetivo de pegar uma propriedade intelectual da Unicamp e buscar  
convertê-la em um negócio. A partir do momento em que essa dinâmica 
se internalizar na Universidade, ou seja, quando passar a ser natural o 
desenvolvimento de uma tecnologia com vistas a levá-la ao mercado, aí, 
sem dúvida alguma, crescerão bastante as oportunidades para a criação 
de empresas e a geração de valor”, aposta Rosana.

Para Renato Toi, vice-presidente do Unicamp Ventures na gestão de 
Rosana, a tendência é que a formação de empreendedores e a criação 
de empreendimentos no segmento de base tecnológica sejam atividades 
cada vez mais demandadas pela necessidade de se alavancar e sustentar 
a competitividade econômica da nação a partir da conexão entre 
inovação, capacidade de produção e mercado.

“A sociedade avança e avança com base em conhecimento.  
O papel da universidade é gerar e disseminar esse conhecimento. 
Empreendedorismo é uma atividade econômica cada vez mais relevante 
e geradora de produtividade. O faturamento das empresas-filhas  
da Unicamp, que já ultrapassou o orçamento da Universidade,  
não só corrobora a importância do segmento em todo esse processo 
como sinaliza para a dimensão que tudo isso poderá alcançar no 
futuro”, argumenta ele.

Esse também é o ponto de vista do professor Carlos Américo 
Pacheco. Ele acredita que o volume quantitativo de empresas incubadas 
e de empreendedores na área tecnológica aumentará de maneira 
significativa.
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“É visível o grande interesse dos atuais alunos em criar empresas.  
O ambiente mudou muito. Já existe um histórico de sucesso das 
empresas-filhas e certamente isso vai se acelerar nos próximos anos. 
Existe então aí um fértil campo para ser explorado”, avalia. Ele, contudo, 
faz uma ressalva: inovação também depende de que a economia cresça.

De fato, um estudo2 desenvolvido pela Inova em 2004 sobre o perfil 
das atividades e das características das empresas de base tecnológica 
na região de Campinas já apontava para o potencial elevado e crescente 
de geração dessas EBTs, em especial para os novos estabelecimentos de 
micro e pequeno portes, relacionados ao processo empreendedor, em 
geral articulados em grupos ou equipes de empreendedores.

Segundo o trabalho, o elevado potencial de geração de EBTs estaria 
fundamentado na estrutura e diversificação das linhas de pesquisas 
acadêmicas e da produção de inovações tecnológicas, abrangendo temas 
de fronteira científica e tecnológica e resultando numa variada gama 
de aplicações produtivas, tais como produtos, serviços, ferramentas, 
métodos e processos. A tendência de crescimento desse potencial, 
lembrava o relatório, tinha a ver com a observação da evolução histórica 
das atividades de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico 
na região, em especial a partir dos anos 1990, quando verifica-se “a 
ocorrência de um número significativo de experiências bem-sucedidas 
de criação de novos produtos e novos empreendimentos no entorno 
(institucional e geográfico-espacial) das instituições analisadas”.

Soma-se a isso a constatação de que as EBTs, por concorrerem 
em mercados dinâmicos, inovadores e globais, são, no conjunto 
das empresas no país – em que pese os esforços direcionados ao 
incremento de atividades inovativas no setor privado –, aquelas que 
hoje efetivamente buscam por inovações tecnológicas, sejam oriundas 
da oferta dos laboratórios universitários, sejam de investimentos em 
atividades de P&D próprias, como principal determinante do aumento 
da competitividade. Para elas, investir em inovação não é outra senão 
a única opção para possibilitar o desenvolvimento de novos produtos e 
processos, ser criativas, explorar novas oportunidades comerciais e abrir 
novos mercados. Em suma, inovação é uma questão de vida ou morte, 
como bem sabem as startups.

2 Potencial de geração de EBTs pelas incubadoras de Campinas, Agência de 
Inovação da Unicamp – Inova (2005).
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Lar do próximo Mark Zuckerberg?
Estimular o crescimento de startups não beneficia somente o 

ecossistema regional, mas eleva o Brasil no cenário mundial da 
inovação. O fenômeno dessas empresas nascentes veio confirmar 
a vocação empreendedora e tecnológica da região e seu imenso 
potencial a ser explorado. Com os olhos postos no futuro, a ambição 
dos integrantes da Associação Campinas Startups (ACS) é posicionar a 
Região Metropolitana de Campinas (RMC) no mapa-múndi como um 
lugar capaz de gerar empresas com valor de mercado superior a US$ 
1 bilhão, marco internacional das startups que integram o chamado 
“clube do unicórnio”.

“Um case de sucesso global proporciona visibilidade para todo o 
conjunto de empresas e faz a roda girar: atrai o interesse de investidores, 
atrai empreendedores com mais qualidade, demonstra o grau de 
maturidade do empreendedorismo em nosso ecossistema”, argumenta 
Taíla Lemos, empreendedora e sócia-fundadora da ACS, instituição 
apontada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) como modelo de organismo para o fomento de 
startups no Brasil.

O entusiasmo em relação a essas perspectivas foi compartilhado em 
2012 pelo especialista em empreendedorismo Vivek Wadhwa em um 
artigo publicado no prestigiado The Washington Post em que detalhou 
o histórico de criação, a evolução e a filosofia de trabalho da ACS 
após visitar o Brasil e conhecer a entidade campineira, entre outras 
experiências empreendedoras no país.

No artigo sugestivamente intitulado Why the next Mark Zuckerberg 
may come from Brazil (Por que o próximo Mark Zuckerberg pode surgir 
no Brasil) ele pontifica:

“Não há como dizer se alguma dessas startups irá sobreviver 
ou atingir um sucesso de longo prazo. Não há certezas 
no empreendedorismo. Mas a qualidade das empresas que 
testemunhei foi claramente melhor do que as startups que vi no 
Vale do Silício. Em última análise, dou às startups que estão 
sendo desenvolvidas em Campinas uma chance de sucesso maior 
que a média.”



Unicamp, 50 anos – Uma história de inovação e empreendedorismo240

Nas palavras de Vivek, não é improvável despontar no Brasil 
alguém capaz de repetir a façanha empresarial do criador do 
Facebook.

“Por que, você pergunta? Porque empreendedores estão 
fazendo o que os governos não conseguem – criar ecossistemas 
inovadores”, assevera o colunista.

Paradigmas, no entanto, precisam ser revistos em benefício da 
alavancagem de todo o processo. A confirmação do vaticínio de 
Wadhwa passa, necessariamente, pela imprescindível mudança do 
hábito das startups brasileiras de só olhar para o mercado interno.

“Por causa do tamanho do Brasil, raramente prestamos atenção em 
oportunidades que estão lá fora. Esse é o grande erro nosso”, reconhece 
Taíla, lembrando que em países menores, devido à limitação dos 
mercados, as empresas são criadas para concorrer em âmbito global e 
em segmentos de alta densidade tecnológica.

Bênção e maldição
Com ela concorda Kleber Stroeh, sócio-fundador e diretor de uma 

das empresas-filhas da Unicamp. Para ele, a dimensão territorial do Brasil 
pode ser considerada tanto uma bênção quanto uma maldição para o 
empreendedor. Bênção, porque um produto concebido exclusivamente 
para o país tem grande chance de prosperar, beneficiando-se da  
extensão do mercado. A maldição é que seu sucesso estará restrito ao 
interesse interno; haverá uma barreira quando se tentar levar esse mesmo 
produto para fora.

“Falta o olhar globalizado, de se pensar o produto, desde o projeto, 
para o mercado internacional também. Vejo esse como o principal 
empecilho hoje, embora não seja o único, ao desenvolvimento das 
empresas de base tecnológica no Brasil”, afirma Stroeh.

Um sistema hostil ao empreendedorismo no que diz respeito 
ao excesso de burocracia na legislação, à insegurança jurídica e 
à carga tributária, constitui, em sua opinião, outro obstáculo de 
difícil transposição no país, aliado à ausência de uma cultura 
empreendedora na sociedade brasileira. No Brasil, observa, colecionar 
insucessos empresariais é geralmente sinônimo de fracasso, não de 
empreendedorismo. 
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“Nos Estados Unidos, por exemplo, empreendedores cujos negócios 
não prosperaram são vistos como pessoas mais experientes, que sabem 
o que não dá certo; logo, merecem ser ouvidos para que se possa 
aprender com eles”, compara.  

Sem se escusar do mea-culpa, Stroeh também chama a atenção 
para a necessidade de expansão qualitativa e quantitativa da produção 
tecnológica no interior do ecossistema empreendedor de Campinas.

“No Vale do Silício tudo é em larga escala, tudo é globalizado, 
porque joga-se com probabilidades. Ou seja, para o êxito de cada 
Instagram, WhatsApp e Snapchat contabilizam-se outras vinte 
invenções que fracassaram. E, quando não dá certo, se recomeça o 
processo. É uma máquina girando continuamente, alimentada por gente, 
dinheiro e pesquisa, a uma velocidade que ainda não conseguimos 
imitar. Então, precisamos aprender a pensar e a agir dessa maneira. 
E faço aqui uma autocrítica também”, admite. “Temos de formar cem 
startups para uma ou duas terem muito sucesso”.

Cenário auspicioso
Campinas, por seu turno, reúne todas as condições para continuar 

respondendo favoravelmente aos impulsos pela inovação e pelo 
empreendedorismo, como vem historicamente acontecendo e conforme 
atestaram dois estudos divulgados em 2015.

Mapeamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 
elaborado a pedido da revista eletrônica Inovação – publicada em parceria 
entre a Agência de Inovação Inova Unicamp e o Laboratório de Estudos 
Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp – apontou Campinas 
como o município do interior do Brasil com maior potencial inovador.

O trabalho levou em conta as cinco capitais e as cinco cidades 
do interior que melhor conseguem conciliar políticas de inovação, 
infraestrutura, instituições com destacada produção científica, 
qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Em segundo lugar 
ficou São José dos Campos, seguida de São Carlos. Entre as capitais, 
Florianópolis (SC) pontuou como o município com mais potencial, à 
frente de Porte Alegre e Curitiba, respectivamente.

Campinas também foi eleita a quinta cidade mais empreendedora 
do país, em ranking do Instituto Endeavor – organização de apoio a 
empreendedores presente em mais de 20 países. O município foi o 
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primeiro sem ser capital a conquistar a posição. Os quatro primeiros 
lugares ficaram com São Paulo, Florianópolis, Vitória e Recife. O 
estudo da Endeavor avaliou sete pilares do empreendedorismo em 32 
cidades de todo o país, entre capitais e municípios do interior: ambiente 
regulatório, acesso a capital, mercado, inovação, infraestrutura, capital 
humano e cultura empreendedora.

Destaque-se ainda que, para pensar e planejar políticas públicas  
em ciência, tecnologia e inovação para a Campinas do ano 2025, 
a cidade passou a contar desde 2015 – e pela primeira vez em sua 
história – com um plano estratégico para C&T. Desenvolvido por um 
grupo formado por cerca de 50 pessoas, entre servidores públicos e 
representantes de universidades e do setor privado, o plano estabelece 
medidas previstas para serem implantadas no município nos próximos 
dez anos, com o objetivo de reforçar a sua vocação na área de ciência, 
tecnologia e inovação, e consolidá-lo como a "cidade do conhecimento".

No epicentro desse vigoroso e auspicioso ecossistema, a Unicamp, 
com esforço, determinação e em consonância com os valores de sua 
criação, continuará cumprindo a sua primordial tarefa de educar e, 
como protagonista do ambiente de inovação nacional, estará sempre na 
dianteira das iniciativas destinadas a incorporar o conhecimento científico 
aos processos capazes de gerar riqueza e desenvolvimento social.
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