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Celeiro de inovação abre novas frentes
IAC recebe nos dias 20 e 21 o 3º Inova Campinas; 30 startups apresentarão seus produtos no fórum
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Do feijão carioquinha presente todos os dias no prato dos
brasileiros ao etanol utilizado nos veículos. Projetos nascidos nas universidades, instituições de pesquisa e startups de Campinas ganharam
o Brasil e beneficiaram a vida
de milhares de pessoas. A estrutura regional e o empreendedorismo também fizeram
da cidade um celeiro de grandes ideias desenvolvidas por
empresas incubadoras, que
estão prontas não apenas para fazer história como para
atrair riqueza para a região, a
exemplo das empresas-filhas
da Agência de Inovação da
Universidade Estadual de
Campinas (Inova Unicamp),
que atualmente faturam R$ 3
bilhões.

Feijão carioquinha com resistência à escassez hídrica e novo sistema
de plantio que usa menos mudas de cana (abaixo): inovações do IAC

Expectativa é de que
evento movimente
US$ 150 milhões
Muitas dessas empresas estarão presentes no 3º InovaCampinas - Fórum Regional
de Inovação e Desenvolvimento Sustentado, que acontece nos dias 20 e 21, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC). O evento, aberto
ao público, deve atrair cerca
de mil pessoas e injetar nas
empresas e startups de base
tecnológica, pelo menos, 150
milhões de dólares. Ao todo,
30 startups vão apresentar
seus produtos a investidores.
Diretor do IAC, Sergio Carbonell destacou o papel da
Ciência e Tecnologia (C&T)
como libertadora dos avanços e melhorias e pontuou a
atuação da instituição centenária no desenvolvimento de
novos produtos que geraram
impacto para a sociedade,
desde a cultura do café até
técnicas mais modernas de
biotecnologia, melhoramento genético. Paixão nacional,
o feijão-carioca, como lembrou, nasceu dentro dos portões do IAC. Novas tecnologias garantem ao produto suportar o estresse hídrico e reduzir uso de irrigação.
Outra tecnologia de impacto gerada pelo IAC é o Sistema de Mudas Pré-Brotadas
(MPB) — método inédito
que muda o conceito de plantar cana no Brasil. Com a tecnologia, para o plantio de
um hectare, o consumo cai
de 18 a 20 toneladas de mudas, no plantio convencional, para 2 toneladas no
MPB. “Estamos produzindo
com isso a inovação. Mas essa tecnologia só tem sentido
se é utilizada. Isso molda a
missão do Agronômico.” Ele

de, fortalecimento de cabelos
e unhas, diminuição de manchas na pele e retardamento

classificou Campinas como
grande polo de C&T, pois reúne várias instituições competentes e apontou como desafio a integração dessas instituições.
Outros exemplos de tecnologias que saíram de Campinas para o Brasil e para o
mundo é o primeiro leite de
soja do Brasil “Vital”, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital),
que gerou também, em conjunto com a Unicamp, uma
nova versão do leite pasteurizado, com um prazo de validade dez vezes maior. É também de Campinas, especificamente da Unicamp, o teste
de surdez genética, que permite detectar a deficiência auditiva em recém-nascidos. O
cadastro biométrico dos eleitores brasileiros feito pelo Tribunal Superior Eleitoral é feito graças a uma tecnologia
desenvolvida por uma startup nascida na incubadora
de empresas da Unicamp.
"Temos em Campinas um
conjunto bastante grande de

instituições de ensino e pesquisa, como Unicamp, PUC,
CTI, Instituto Eldorado, Embrapa, enfim. A diversidade
do ponto de vista tecnológico
é grande”, afirmou José
Eduardo Azarite, presidente
da Fundação Fórum Campinas Inovadora e vice-presidente Comercial e de Negócios do CPqD. Ele destacou
que no primeiro dia do Fórum haverá uma discussão
sobre as chamadas cidades
inteligentes tanto do ponto
de vista tecnológico como
em relação ao uso dessa tecnologia em favor do cidadão.
O segundo dia do evento
vai apresentar iniciativas voltadas para empreendedorismo e startups. Durante o
evento, Maurílio Santos Júnior, cofundador da Holy Style junto com Elisabete Gurgel, apresentará a startup e o
Snack Inteligente “Creme de
Frutas com pedaços”. É o primeiro nutricosmético — produto que age de dentro para
fora. O produto natural promete aumentar a longevida-

no aparecimento de rugas.
O Inova ocorrerá no Auditório do Instituto Agronômi-

co de Campinas (IAC) e é gratuito. Informações: www.inovacampinas.org.br.

