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Ambiente Interno e PI
• Desafios:

• Desenvolver e Promover a Cultura da Inovação;
• Criar cursos e eventos de inovação e empreendedorismo: Exige parcerias 

entre unidades e com empresas;
• Apoiar e treinar o pesquisador a pensar na invenção com base em inovação 

e não só na patente/proteção;
• Valorizar as aDvidades de inovação na academia;
• Na PolíDca de Inovação: Definir o NIT como responsável insDtucional para 

enfrentar este desafio.



Canal de Entrada de Invenções 



Disciplina de empreendedorismo 
AM037



DESAFIO UNICAMP
Annually held by Inova Unicamp Innova3on Agency, Desafio
Unicamp is a business model compe--on based on Unicamp’s
patents and so2ware.

The main objec3ve is to encourage the crea-on of spin-off
companies based on the technology developed by the University.

The program includes: Business Model training and
Business and Academic Mentoring over a period of 4 months.

Scope: Na3onal
Target: students (grad and undergrad for all over the country), 
academics and other people interested to start a company based 
on knowledge
Impact: over 3000 people trained in 9 years
8 startups formed



Prêmio Inventores é uma cerimônia para reconhecer os 
inventores da Unicamp – professores, pesquisadores, 
alunos e ex-alunos – engajados na relação 
universidade-empresa com foco em inovação. Em 
2019, foram premiados mais de 200 professionais.

Categorias 2020
§ Criação de empresa spin-off
§ Tecnologia absorvida pelo mercado
§ Tecnologia licenciada
§ Patente concedida
§ Destaque na Proteção à Propriedade Intelectual
§ Destaque em Transferência de Tecnologia

Estrutura
§ Jantar para 250 pessoas
§ Lounge de premiação
§ Pitches para patrocinadores

Evento
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P&D e Licenciamento
• Desafios:

• Evitar ser um repositório de respostas buscando perguntas;

• INTERLOCUÇÃO: Ter um One Stop Shop de forma para dentro e dentro para fora; (Evitar velhos 
preconceitos e frustrações internas e externas )

• Em geral, tecnologias com TRL baixo e CRL complexo que demandam muito desenvolvimento e 
envolvem muito risco. (E geral demandam inventor na empresa);

• Evitar ter propriedade intelectual como um paralelo à  produção cienXfica e distante de modelo de 
negócios; (patentes de diYcil exploração)

• O desconhecimento dos limites autorais e de 6tularidade da comunidade interna da Universidade; 

• Cultura de inovação nas empresas. Grandes (não  risco), pequenas (inovação de sobrevivência)

• Polí6ca de Inovação que confere ao NIT : (1) responsabilidade do estabelecimento dos contratos; (2) 
a delegação de competência de avaliar as melhores prá6cas de ofertas tecnológicas (decidir entre 
licenciamento exclusivo ou não, para grande empresa ou spinoffs/startups.



Comunicação de Projetos



Tempo de atendimento após a 
comunicação de projeto (2020)

Análise e primeiro 
contato com o 

docente

Time Inova

Tempo médio de 
resposta

Docente

Docente faz a 
comunicação 
de Projetos

Tempo médio de 
negociação

Inova + empresa 
+ docente Negociação 

finalizada

2 dias 14 dias

Tempo médio de 
resposta

Empresa

21 dias 12 dias

Maior tempo individual: na empresa !
Tempo médio total de atendimento: 51 dias



Busca de parcerias: comunidade externa

https://www.inova.unicamp.br/conexao_empresa/#/

https://www.inova.unicamp.br/conexao_empresa/


53
R&D Contracts established with 
companies in 2019

Total Value:
R$ 133.496.706,19

Over R$100 milion since 

2017



Ganhos econômicos 
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 R$100000,000

 R$1000000,000

 R$10000000,000
• Diversidade nos contratos e 

valores;
• Alguns campeões;
• Em geral produtos de BASE para a 

tecnologia, em geral B2B.



Es.mulo à criação de spinofs

Autoriza a celebração de contratos de licenças ou Know How de $tularidade da Unicamp com 
sociedades de base tecnológica onde figure como sócio servidores da Universidade, incluindo 
RDIDP, cujo objeto seja o licenciamento de criações ou Know How de sua autoria. 
Possibilidade de licenciamento com exclusividade com o extrato de oferta tecnológica em 
negociação direta.

Critérios:

• Declarar expressamente sua par/cipação na sociedade;
• Informar suas atribuições na sociedade;
• Detalhar suas a/vidades a serem desenvolvidas no 

contrato celebrado e 
• Figurar como sócio não administrador, a menos que se 

propuser afastamento.
• Manifestação da Inova Unicamp e da Unidade 
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Empreendedorismo e Inovação 
Aberta

• Desafios :
• Necessidade de criar espaços de incubação, aceleração e treinamento para 

contato com  inves*dores e agência de fomentos;
• Necessidade de criar espaços de interação entre empresas grandes, 

incubadas e academia (Parque Cien>fico e Tecnológico);
• Interação com ex-alunos empresários: Empresas Filhas
• Ter um canal aberto para as demandas de criação de empresas.
• PolíKca de inovação:  Extrato de oferta tecnológica simples e incenKvo à 

criação de empresas;
•



Indicadores 2019
32 empresas instaladas

440 Postos de Trabalho (67% P&D)

15 convênios de P&D com a Unicamp 

R$5,8 milhões captados em fomento

R$15 milhões de faturamento (incubadas e startups) 

R$11 milhões em convênios de P&D



O Encontro Anual Unicamp Ventures
acontece desde 2006 e é o principal evento
realizado pelo grupo Unicamp Ventures,
formado por ex-alunos empreendedores da
Universidade, em parceria com a Agência de
Inovação Inova Unicamp.

O Encontro reúne empreendedores ligados à
universidade, investidores, docentes e alunos
interessados na temática para um ambiente
de discussões sobre empreendedorismo,
ecossistema e fortalecimento dessa rede de
empresas-filhas da Unicamp, com média de
150 a 200 inscritos.



EMPRESAS-FILHAS DA 
UNICAMP

CADASTRADAS

ATIVAS

EMPREGOS

FATURAMENTO



Colaboração com a Unicamp



Curso Pipe Fapesp

Realizado em 12/3/20

O público presente era formado por pessoas de 
diversas áreas e estágios de carreira, sendo que a 
maioria eram profissionais sêniores e 
empreendedores querendo conhecer as opções para 
inovarem em suas aEvidades



Encontro com Inves?dores



Processos Integral de 
análise de tecnologia



COMUNICAÇÃO DE 

PROJETOS • Novos projetos tecnológicos/P&D em 
parcerias

COMUNICAÇÃO DE 
INVENÇÃO
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• Novas tecnologias

• Novas empresas base 
tecnológica (spinoffs)

EM
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PARCERIAS

• Portfolio de PI robusto
• Avanço da fronteira tecnológica 
• Avanço do conhecimento • Royalties/Licenças: Retorno do 

investimento para P&D e Ensino
• Aumento da interação universidade 

-empresa

• Geração de empregos e impostos
• produtos, processos e serviços 

inovadores para sociedade

INOVA UNICAMP

ANALISE DA TECNOLOGIA
- Integrada

- -Multidisciplinar
- Simultânea

- Cíclica

ampliar do impacto do ensino, da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentado

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Tudo permeado por 
relações institucionais 

comunicação e marketing



Obrigado!

Site da Inova: hAps://www.inova.unicamp.br

Por$ólio de patentes: h2p://patentes.inova.unicamp.br
Site do Parque:  h2ps://parque.inova.unicamp.br
Relatório de a=vidades:  h2ps://www.inova.unicamp.br/relatorio-de-a=vidades/

Prof. Newton C. Frateschi

Diretora executivo da Inova Unicamp

newton.frateschi@inova.unicamp.br

https://www.inova.unicamp.br/
http://inova.unicamp.br


Obrigado!

• Prof. Newton C. Frateschi
• Diretor execu6vo da Inova Unicamp
• newton.frateschi@inova.unicamp.br



Apresentação: 
1. Processos e ambientes da construção de um 

ecossistema de inovação em torno de uma 
universidade;

2. Discutir alguns dos processos e ambientes 
considerando:

• Desafios e cenários;
• Formas que a Inova-Unicamp enfrenta o desafio;
3. Resumo da necessária visão mais integral da 

análise das demandas internas de inovacão 



Anexo – Fazenda ArgenJna
startups

Parque Cien;fico e Tecnológico da Unicamp
Vér-ce 

startups e projetos de P&D

Núcleo
startups e projetos de P&D

Incamp 
empresas incubadas

Laboratório de Inovação em 
BiocombusNveis - LIB

Soma
startups e projetos de P&D



PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NO CAPITAL 
SOCIAL DE EMPRESAS

O QUE PREVÊ A POLÍTICA:
•A UNICAMP poderá participar minoritariamente do capital social de 
empresas de base tecnológica, por meio da contribuição financeira ou não 
financeira, incluindo seu ativo de propriedade intelectual, desde que 
economicamente mensurável, com propósito de desenvolver produtos, 
processos inovadores.

COMO:
•Estabelecer Política de Investimento direto ou indireto contendo os critérios 
e as instâncias de decisão e governança.

•O CONSU aprovará a regulamentação específica e será o responsável pela 
autorização para que a Unicamp participe de do Capital social de empresas



Es/mulo à criação de spinofs

Autoriza a celebração de contratos de licenças ou Know How de titularidade da 
Unicamp com sociedades de base tecnológica onde figure como sócio servidores da 
Universidade, incluindo RDIDP, cujo objeto seja o licenciamento de criações ou 
Know How de sua autoria. 
Possibilidade de licenciamento com exclusividade com o extrato de oferta 
tecnológica em negociação direta.

Critérios:
• Declarar expressamente sua participação na 

sociedade;
• Informar suas atribuições na sociedade;
• Detalhar suas atividades a serem desenvolvidas 

no contrato celebrado e 
• Figurar como sócio não administrador, a menos 

que se propuser afastamento.
• Manifestação da Inova Unicamp e da Unidade 


