
45,5% das empresas-filhas são

de tecnologia da informação (TI)

22,6% são consultorias

16,4% são da área de

engenharia

7,8% são de educação

7,5% são da área de energia

24,4% dos empreendedores

saíram do Instituto de Computação

22,3% são da Faculdade de

Engenharia Elétrica e de

Computação

9,5% são da Faculdade de

Engenharia Mecânica

7,6% são do Instituto de

Matemática, Estatística e

Computação Científica

6,7% são da Faculdade de

Engenharia de Alimentos

Fonte: Inova

Não há crise capaz de
comprometer a inovação
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Num momento em que boa
parte dos setores sofre com a
crise econômica, os segmentos
ligados às áreas de inovação ig-
noram o quadro geral: crescem
e contratam.

Dados divulgados pela Agên-
cia de Inovação (Inova) da Uni-
camp ilustram o potencial do
setor. A quantidade de “empre-
sas-filhas” da universidade em
atividade aumentou 20,6% este
ano. São 286 delas, que faturam
R$ 3 bilhões e empregam 19,2
mil trabalhadores - crescimen-
to de 16,18% em relação ao ano
passado.

A pesquisa mostra também
que 52,3% dos sócios dessas
empresas-filhas são ou foram
alunos de graduação da univer-
sidade. Outros 18,66% passa-
ram pela pós-graduação e
3,08% são docentes. Os demais
tiveram outros tipos de víncu-
los com a universidade.

Quase todas elas (93,6%) es-
tão instaladas em cidades do Es-
tado de São Paulo. Campinas li-
dera, com 67,5%. A Capital fica
com 17,1% e outros municípios
da Região Metropolitana de
Campinas (RMC) têm 7,5% das
empresas.

Outro dado da pesquisa, que
ajuda a explicar ao menos uma
parte do cenário positivo das
empresas de inovação tecnoló-
gica, mostra que 37,86% delas

atuam em outros países, com
escritórios no Exterior ou expor-
tação de produtos e serviços.

O diretor-executivo da Inova
Unicamp, Milton Mori, afirma
que em um cenário de crise o
desempenho das empresas que
nasceram no ambiente da uni-
versidade é excepcional.

“O faturamento das empre-
sas ativas subiu de pouco mais
de R$ 2 bilhões no ano passado
para R$ 3 bilhões neste ano. Os
postos de trabalho também au-
mentaram. E para boa parte de-
las, a alta do dólar foi muito fa-
vorável”.

Mori diz que existe uma cul-
tura no ambiente universitário
de incentivo ao empreendedo-
rismo. “A universidade tem fer-
ramentas que fazem a interface
com empresas interessadas em
investir em pesquisas para gera-
ção de novas tecnologias. Há
também a incubadora e o par-
que tecnológico. Existe o incen-
tivo para a criação de novos ne-
gócios e ainda um aparato de
amparo aos empreendedores”,
salienta.

O diretor-executivo da Inova
Unicamp afirma que cada área
tem uma demanda específica
no momento de criar e lançar
um novo produto ou serviço.
“Há diferenças na estrutura dos
negócios e na necessidade que
cada um terá de investimentos
para desenvolver um produto
ou serviço. Áreas como biotec-
nologia e energia renováveis de-
mandam mais investimentos
do que a criação de um aplicati-
vo”, aponta.

Vantagens

O diretor da Griaule Biome-
trics, Eduardo Felix, conta que

sua empresa nasceu em 2002 e
se instalou na incubadora da
Unicamp (Incamp).

“A universidade foi o am-
biente ideal para a estruturação
da empresa. Em 2005, a Griaule
se graduou e se instalou em
uma área própria a universida-
de. Estar nesse ambiente é im-
portante para ter acesso a toda
a inovação gerada na Unicamp,
networking e também para bus-
car mão de obra qualificada”.

Ele diz que a empresa conse-
guiu um importante contrato
no ano passado que deu um for-
te incremento no faturamento.
“Também comercializamos
nossos produtos para outros
países e pretendemos dobrar a
quantidade de funcionários até

o próximo ano” (são 25 hoje).
Outro caso de sucesso que

nasceu na Unicamp é a Movile,
que tem produtos utilizados
por milhões de usuários em to-

do o mundo. A empresa teve
crescimento anual de 80% nos
últimos cinco anos e deve avan-
çar ao ritmo de 50% ao ano até
2020.
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Do campus para o mercado: empresas que nasceram na Unicamp exibem números robustos mesmo na crise

Pesquisa da Inova Unicamp deixa bem clara a força do segmento
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Companhias que
nasceram no campus
crescem e contratam

Marcelo Médici fala sobre o
sucesso do personagem Sanderson

na série Vai que Cola. PÁGINA B16
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