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A iniciativa de mapeamento e cadastro das 
empresas-filhas da Unicamp é uma das atividades 
de grande importância realizadas pela Agência 
de Inovação Inova Unicamp. Em 2021, nosso 
primeiro ano à frente da Agência, esta inciativa 
completa 15 anos. Em 2006, começou como um 
cadastro simples, que foi evoluindo para um 
mapeamento anual e de maior complexidade. 
Em 2020, a Inova lançava pela primeira vez um 
relatório dedicado à compreensão das empresas-
filhas da Unicamp, sendo pioneira neste tipo 
de informativo e acompanhamento entre as 
universidades públicas do país.

MENSAGEM DA
DIRETORIA-EXECUTIVA

Este é, então, o segundo relatório 
lançado, onde temos o orgulho de 

apresentar as mais de mil empresas-
filhas da Unicamp ativas em 2021. 
Um destaque que não guardamos 

apenas para nós, e que é reverberado 
internacionalmente, entre parceiros e 

outras universidades que muitas vezes 
miram a Unicamp – e sua iniciativa ao 

estruturar a Agência de Inovação – 
como referência para constituir suas 
áreas de inovação, transferência de 

tecnologias e empreendedorismo.  
Recentemente, as filhas da Unicamp 

também foram destaque no evento 
de abertura da Cúpula Acadêmica 

Mundial para a Times Higher Education, 
realizada na Universidade de Toronto, 
no Canadá.  As mais de mil empresas-

filhas fundadas por ex-alunos da 
Unicamp foram citadas pela CEO da 

Elsevier, Kumsal Bayazit, como exemplo 
do impacto positivo de universidades 

no desenvolvimento econômico.

Ana Maria Frattini Fileti e Renato da Rocha Lopes 
diretora-executiva e diretor-associado da Inova Unicamp

Esta menção veio antes, inclusive, de chegarmos 
a R$ 16 bilhões de faturamento e mais de 38 mil 
empregos diretos criados pelas empresas-filhas da 
Unicamp. Estes resultados, em plena pandemia, 

nos levam a pensar no quão importante é o 
desenvolvimento do pensamento e da iniciativa 
empreendedora entre os alunos da Unicamp. A 
maioria das empresas-filhas, 64,8% delas, são 
micro empresas. Mas vale destacar que somente 
nos últimos cinco anos, ampliamos de 69 para 
100 o número de médias e grandes empresas-
filhas cadastradas.  Também percebemos um 
crescimento no número de empresas fundadas 
nos últimos 10 anos. Entendemos que pode ser 
um reflexo da maturidade do ecossistema: temos 
agora, além da própria Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica da Unicamp, aceleradoras 
e investidores anjo na região, bem como outras 
iniciativas de apoio ao empreendedorismo inovador, 
que não existiam 15 anos antes.

Na própria Unicamp, evoluímos na oferta de 
disciplinas de inovação e empreendedorismo, o 
Desafio Unicamp está cada vez mais atraindo um 
público maduro em seu pensamento empreendedor 
e trabalhamos a base da cultura da inovação e do 
empreendedorismo, com parceiros e em Programas 
como o Inova Jovem, que já possibilita a jovens 
do ensino médio desenvolverem um pensamento 
empreendedor com foco no empreendedorismo 
de impacto.

As empresas-filhas destaque neste relatório são 
exemplos de diversas áreas, com impacto social, 
econômico e ambiental. Fato de relevância é 
que garantimos, por meio da formação destas 
empresas, que grande parte deste impacto seja 
voltado justamente para o Estado que financia as 
atividades da Unicamp, já que 90,6% das filhas 
estão localizadas no Estado de São Paulo. E 53,4% 
delas estão em Campinas ou em sua Região 
Metropolitana. 

Sabemos que ainda temos um grande caminho a 
percorrer. Queremos refinar cada vez mais nossa 
pesquisa de acompanhamento, de maneira a dar vi-
sibilidade a todas as áreas e também a medir – de 
uma maneira mais metódica – o impacto das em-
presas de base tecnológica geradas a partir da Uni-
versidade. Mas é preciso comemorar: são 15 anos 
desta iniciativa e mais de mil empresas ativas para 
celebrar! Boa leitura a todos.



SUMÁRIO
03
Mensagem da diretoria-executiva

05
15 anos de mapeamento das Empresas-filhas da Unicamp
06 59% das empresas-filhas foram fundadas nos últimos 10 anos
07 Pico de novas empresas-filhas fundadas em 2018 
07 Agrobee une tecnologia e sustentabilidade ambiental na polinização   
08 VITA, tecnologia em prol da saúde

09
O que são as empresas-filhas da Unicamp?
09 5,7% das empresas-filhas são oriundas da Incamp
10 AutoCoat vislumbra expansão do escopo do negócio
11 Quem são as empresas-filhas da Unicamp?

13
Faturamento e Geração de Empregos
14 Metodologia do faturamento total
14 Tamanho das empresas-filhas da Unicamp 
15 CI&T cresce exponencialmente

16
Áreas de atuação e origem dos sócios
17 EverFlow promove decisões baseadas em dados
17 A consultoria tatu cult atua na Economia Criativa

18
Localização
19 Grupo Idea! é exemplo de alta tecnologia e inovação 
 a partir de Campinas

 
19
Internacionalização
20 Tecnologia biométrica da Griaule para o mundo

21
Investimento: crescimento impulsionado
22 UniAngels: a rede de investimento anjo da Unicamp
23 Sensedia capta R$ 120 milhões e mira expansão   
 em mercado internacional

24
6% das empresas-filhas são spin-offs da Unicamp
25 BIOinFOOD: inovação a partir de pesquisa da Unicamp

26
Colaboração com a Unicamp
27 Rubian é exemplo da trajetória empreendedora na Unicamp 

28
Benefícios do cadastro como empresa-filha da Unicamp
28 Buildbox: novos negócios a partir de conexões Inova Unicamp
29 Prêmio Empreendedor da Unicamp 
30 Networking com o grupo Unicamp Ventures   
31 Podcast Unicamp Ventures



5

Relatório de Empresas-Filhas 2021

15 ANOS DE MAPEAMENTO
DAS EMPRESAS-FILHAS 
DA UNICAMP
Há 15 anos, a Agência de Inovação da Unicamp (Inova) assumia 
a responsabilidade de mapear e estabelecer um relacionamento 
ativo com e entre as empresas-filhas da Unicamp. O marco é 
comemorado com o registro de mais de mil empresas-filhas 
ativas em 2021 e com a entrada de 93 empreendimentos recém-
cadastrados até o fim de agosto de 2021, totalizando 1131 empresas-
filhas reconhecidas como tais pela Universidade, sendo que dessas 
1019 continuam ativas e 51 foram vendidas.

EVOLUÇÃO DO CADASTRO 
DE EMPRESAS-FILHAS 
DA UNICAMP

Ativas

Cadastradas

5
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59% 
DAS EMPRESAS-FILHAS 
FORAM FUNDADAS NOS 
ÚLTIMOS 10 ANOS

Entre os resultados desse robusto 
histórico, é possível metrificar o impacto 
indireto das ações de fomento ao 
empreendedorismo da Universidade, 
especialmente de base tecnológica.

Excluindo as nove empresas-filhas 
cadastradas que foram fundadas no 
primeiro semestre de 2021, visto que o 
ano não finalizou até esta publicação, 
é notável o aumento expressivo de 
quase 145% de empresas fundadas nos 
últimos 10 anos, com destaque para o 
ano de 2018 que bateu o recorde de 90 
empresas fundadas nesse ano.

É possível inferir que o perfil de univer-
sidade empreendedora da Unicamp e 
suas mudanças e solidificação de pro-
gramas de fomento ao empreende-
dorismo possam ter influenciado no 
aumento. Estimam-se em torno de 22 
disciplinas diretamente e indiretamen-
te relacionadas ao ensino de inovação 
e empreendedorismo. Entre elas, des-
tacamos a “Propriedade Intelectual, 
Inovação e Empreendedorismo: Te-
mas Contemporâneos (AM037)” ofe-
recida pela Inova Unicamp.

O diretor associado da Inova Unicamp, 
professor Renato Lopes, exemplifica que 
desde que esteve como coordenador de 
graduação da Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação (FEEC) da 
Unicamp, há um crescente debate sobre 
a importância de introduzir temas como 
inovação e empreendedorismo no ensi-
no, o que potencializa diversas mudan-
ças e modernizações nas estruturas cur-
riculares dos cursos.

A Inova também promove ativamen-
te a cultura de empreendedorismo na 
Universidade em diversos eventos e 
programas, tendo destaque o Desafio 
Unicamp, uma competição de empre-
endedorismo baseado nas tecnologias 
da Universidade que em 2021 comple-
tou 11 anos consecutivos de atividade. 
O Desafio também já foi reconhecido 
como a melhor prática inovadora do 
país pelo Ranking de Universidades 
Empreendedoras de 2019.

Prof. Renato Lopes, diretor associado da Inova Unicamp

Placa recebida pela 
Inova Unicamp como 

reconhecimento do 
programa Desafio Unicamp 

promovendo a inovação 
e empreendedorismo na 

Universidade.

https://www.inova.unicamp.br/premioinventores/2020/03/unicamp-empreendedora/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://www.inova.unicamp.br/premioinventores/2020/03/unicamp-empreendedora/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://www.inova.unicamp.br/noticias-inova/desafio-unicamp-e-reconhecido-como-melhor-pratica-inovadora-do-pais/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://www.inova.unicamp.br/noticias-inova/desafio-unicamp-e-reconhecido-como-melhor-pratica-inovadora-do-pais/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://www.inova.unicamp.br/noticias-inova/desafio-unicamp-e-reconhecido-como-melhor-pratica-inovadora-do-pais/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
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ANO DE FUNDAÇÃO DAS 
EMPRESAS CADASTRADAS

PICO DE NOVAS 
EMPRESAS-FILHAS 

FUNDADAS EM 2018

Vindo de um crescente au-
mento, o pico de empresas-
filhas fundadas no ano de 
2018 é notável e atingindo 
os mais diversos setores de 
atuação. Conheça a seguir 
algumas dessas empresas 

fundadas em 2018.

A empresa-filha da Unicamp sediada em Ribeirão Preto, interior do Estado 
de São Paulo, conecta apicultores a produtores rurais com intuito de 
polinizar plantações por abelhas.

Agrobee une tecnologia e 
sustentabilidade ambiental na 
polinização

Além da solução de ‘aluguel das col-
meias’ aumentar a produtividade ru-
ral em até 30% pelo método de polini-
zação feita por abelhas, a tecnologia 
é considerada uma ferramenta de fo-
mento à sustentabilidade ambiental 
ao preservar as abelhas e o equilíbrio 
ecológico, conforme explica Guilher-
me Sousa, engenheiro de computa-
ção formado pela Unicamp, ao deci-
dir fundar a Agrobee:

“Segundo um levantamento reali-
zado de 2013 a 2017 pela ONG Bee 
Or Not To Bee, o Brasil perdeu 20 
mil colmeias por conta dos pestici-
das nas áreas rurais. Isso acontece 
porque as abelhas são vistas como 
um ‘problema’ no campo ao ata-

carem funcionários, por exemplo. 
Nesse contexto, nosso aplicativo 
vem para tornar as abelhas aliadas 
dos agricultores passando de um 
‘problema’ para uma solução, que 
é o papel das abelhas nessa cadeia 
produtiva”, explica Sousa.

Hoje, a plataforma já conecta apicul-
tores donos de quase 60 mil colmeias 
a 100 produtores rurais que adminis-
tram 20 mil hectares de produções 
agrícolas espalhados por São Paulo, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e 
Paraná. Todo o processo para a poli-
nização por abelhas nas plantações é 
realizado por profissionais da empre-
sa, sendo que 70% do pagamento é 
repassado para os apicultores.

https://www.agrobee.net/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
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Equipe da Agrobee borrifa fumegador  
para acalmar as abelhas na colmeia.
Crédito: Pierre Duarte/Folhapress

Vita, tecnologia em 
prol da saúde

Juan Galindo, cofundador 
da empresa-filha VITA.

A empresa spin-off da Unicamp 
e da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) oferece soluções 
tecnológicas que facilitam o aten-
dimento e o diagnóstico remoto de 
doenças de alto custo para comu-
nidades carentes de atendimento 
de saúde.

Entre suas soluções, a VITA desenvol-
veu um software que entrega dos re-
sultados do exame Papanicolau em um 
tempo recorde de 180 minutos, redu-
zindo falsos positivos e podendo diag-
nosticar e prevenir câncer de colo do 
útero de maneira rápida e confiável.

A possibilidade de ter um sistema 
de saúde que pudesse atender 
remotamente comunidades rurais 

e periféricas pela América Latina 
surgiu em 2011, quando Ramon 
Salinas, um dos cofundadores, iniciou 
testes-piloto da ferramenta com mais 
de 300 participantes no Hospital 
Universitário San José na cidade de 
Cartagena, na Colômbia.

Visando aprimorar o sistema, Salinas 
o aperfeiçoou com pesquisa no 
programa de mestrado de Tecnologia 
na UFSCar e doutorado na Unicamp, 
abrindo a empresa em parceria 
com o mestre e aluno de doutorado 
de Tecnologia da Unicamp, Juan 
Galindo. Além de diversos prêmios, a 
empresa já recebeu fomento do PIPE 
FAPESP e ampliou pesquisas para 
usar a ferramenta para novos tipos 
de diagnósticos.

https://www.vitatecnologia.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
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Empresas cujos fundadores possuem algum vínculo com 
a Unicamp, a exemplo de ex-alunos, alunos, docentes e 
funcionários são categorizadas como empresas-filhas da 
Universidade. No levantamento de 2021, 93,5% das empresas 
cadastradas foram fundadas por alunos ou ex-alunos. Já os 
empreendimentos formados por docentes e funcionários 
representam 1,2% do total. Startups incubadas ou graduadas 
pela Incubadora de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp) 
também entram para a lista de empresas-filhas. Em 2021, 
elas somam 5,3%. Essas empresas são majoritariamente 
fundadas por ex-alunos, entretanto há casos em que o 
fundador não possuía vínculo anterior com a Universidade, 
mas optou em escolher o ecossistema da Incamp para 
estabelecer a empresa. O vínculo com a Incamp também 
coloca essas empresas na comunidade de empresas-filhas.

É importante pontuar que empresas fundadas por pessoas 
com vínculos com a Universidade e que entram para o 
programa de incubação não acumulam o título e, portanto, 
são classificadas apenas dentro da Incubadora para fins de 
análise do impacto deste trabalho ativo da Universidade na 
formação de empresas de base tecnológica.

A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp 
(Incamp) fica dentro do Parque Científico e Tecnológico da 
Unicamp sob gestão da Inova Unicamp e soma 54 empresas 
graduadas no programa. A incubação possui certificação 
Cerne 1 e sua missão vai além do acesso à infraestrutura 
e ao ecossistema científico da Universidade, oferecendo 
capacitações, mentorias e apoio no desenvolvimento de 
negócios tecnológicos em fases iniciais.!

Para participar dos programas de incubação da Incamp não 
há necessidade de vínculo direto com a Unicamp. Qualquer 
empresa de base tecnológica interessada em impulsionar o 
negócio a partir das capacitações ofertadas pela Incubadora 
da Unicamp pode submeter uma proposta. A submissão é 
feita em editais abertos durante todo o ano e pode direcionar 
a empresa tanto ao programa de pré-incubação, voltada 
para startups em fases iniciais de maturação científica e 
empreendedora, como direto à incubação.

"#$%&#'("
!"#$%&'$"!"()*+,!"#
-!#./*0!%&1

64%

93,5%

36%

1,2%
5,3%

Docentes e funcionários

Empresas incubadas e graduadas

Alunos e ex-alunos

Graduação

Pós-graduação

5,7%
DAS EMPRESAS-FILHAS 
SÃO ORIUNDAS DA 
INCAMP
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AutoCoat vislumbra expansão 
do escopo do negócio

A startup AutoCoat, fundada no ano de 
2020 a partir do projeto de pesquisa do 
doutorado de um de seus fundadores, 
está no processo de incubação da 
Incamp. Viviane Nogueira Hamanaka 
pesquisou sobre a técnica blade 
coating e observou um potencial de 
comercialização dos equipamentos 
de deposição baseados nessa técnica 
para a produção de filmes finos. Seu 
principal objetivo em participar do 
programa da Incamp é desenvolver as 
capacidades necessárias para ampliar 
o escopo do negócio.

Time da AutoCoat, 
empresa incubada na 
Incamp

“Não tínhamos nenhuma experiência 
em negócios e o programa de 
incubação está contemplando todas 
as nossas dúvidas. Participamos 
das oficinas do Sebrae, parceiro da 
Incamp, onde aprendemos sobre 
validação dos modelos de negócios, 
metodologia de desenvolvimento 
do cliente e entrevistas”, expõe 
a diretora de tecnologia (CTO) e 
cofundadora da AutoCoat, Viviane 
Nogueira Hamanaka.
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QUEM SÃO
AS EMPRESAS-
FILHAS DA 
UNICAMP

1.131
CADASTRADAS

1.019
EMPRESAS ATIVAS

38.963
EMPREGOS GERADOS

R$ 16bi
FATURAMENTO
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2018 30.931 empregos

R$ 4,8bi faturamento

31.343 empregos

R$ 7,9bi faturamento
2019

33.315 empregos

R$ 8bi faturamento
2020

38.963 empregos

R$ 16bi faturamento2021

Com o impulso de empresas-filhas 
unicórnio da Unicamp, como o Quinto 
Andar e o Grupo Movile, que entre suas 
empresas detém a iFood, o faturamento 
de empresas-filhas dobrou em relação 
ao mapeamento de 2020, indo de R$ 8 
bilhões para R$ 16 bilhões de reais.

O aumento de faturamento também 
teve participação das novas empresas-
filhas cadastradas que juntas somaram 
faturamento de R $1.3 bilhão.

FATURAMENTO E 
GERAÇÃO DE EMPREGOS

“Para nós, é gratificante 
comprovar em números 
a percepção que temos 
do impacto positivo 
das empresas-filhas 
da Unicamp, fundadas 
em sua maioria por ex-
alunos, demonstrando 
um ambiente de ensino 
de qualidade promovido 
por anos pela Unicamp.” 
Comemora a professora 
Ana Frattini, diretora-
executiva da Inova 
Unicamp, sobre os 
resultados.

13

A geração de empregos também 
cresceu 17% em relação ao ano anterior, 
indo de 33.315 empregos diretos 
gerados para 38.963.

As novas empresas cadastradas 
foram responsáveis por 23% (1.305) 
dos novos empregos gerados, 
demonstrando que o crescimento das 
grandes empresas foi em relação a 
investimento, faturamento e geração 
de empregos diretos.
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METODOLOGIA DO 
FATURAMENTO TOTAL

TAMANHO DAS 
EMPRESAS-FILHAS
DA UNICAMP

As empresas-filhas ativas têm a opção de declararem seus 
valores anuais exatos, que são mantidos confidenciais, ou 
selecionarem faixas de faturamento por porte, conforme 
estabelecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Metodologia de faturamento (2018/2020):

• R$ 0 até 360 mil (microempresa)
• R$ 360 mil atá 4,8 milhões (pequena)
• R$ 4,8 milhões até 300 milhões (média)
• Acima de R$ 300 milhões (grande)

Assim, o cálculo do faturamento total das empresas-
filhas da Unicamp é obtido pela soma dos valores exatos 
que algumas empresas declaram mais o valor médio das 
faixas de faturamento das empresas que não declaram o 
valor exato.

A maioria das 1019 empresas-filhas da 
Unicamp se declaram de micro porte, 
tendo apenas 11 empresas de grande 
porte cadastradas.

• 64,8% são de micro porte
• 25,4% são de pequeno porte
• 8,7% são de médio porte
• 1,1% são de grande porte.

Relatório de Empresas-Filhas 2021

Micro Pequena Média Grande
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CI&T cresce 
exponencialmente

Entre as grandes empresas-filhas 
da Unicamp que cresceram nesse 
último ano está a CI&T, fundada 
pelo engenheiro da computação e 
mestre em Ciência da Computação 
pela Unicamp, Cesar Gon.

A empresa que lidera o mercado de 
tecnologia da informação na América 
Latina mirou no seu fortalecimento e 
presença no mercado internacional e 
adquiriu em 2021 a Dextra, que também 
mantém sede no Pólis de Tecnologia, 
vizinho do campus de Campinas da 
Unicamp.

O time da CI&T já havia crescido 48% 
em relação a 2020, passando de 
2.700 para 4 mil funcionários. Com a 
aquisição da Dextra, a empresa-filha 

Cesar Gon, cofundador e CEO da CI&T

passará a gerenciar uma equipe de 
5.200 profissionais especializados 
em transformação digital espalhados 
em diversos escritórios pelo mundo, 
totalizando um aumento de mais 30%. 
(Dados de junho/21)

Apenas o aumento da CI&T representa 
44,3% do aumento total de empregos 
diretos gerados entre todas as 
empresas-filhas da Unicamp desde o 
ano passado

A CI&T que já mantém uma carteira 
de clientes gigantes que demandam 
soluções digitais como Nestlé, 
Itaú, Coca-Cola e muitas outras 
multinacionais ampliará ao seu portfólio 
com as empresas atendidas pela Dextra 
como Alelo, Serasa Experian, Solvay, 
McDonald’s, entre outras.

https://ciandt.com/br/pt-br/home?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://www.dextra.com.br/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
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Seguindo a demanda global dos últimos anos por soluções 
digitais e de transformação digital, as unidades da Unicamp 
que mais formam alunos empreendedores continuam 
sendo, como em 2020, a Faculdade de Engenharia Elétrica 
e Computação (FEEC), o Instituto de Computação (IC) e a 
Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM).

Nesse mesmo direcionamento da origem dos sócios, observa-
se Tecnologia da Informação como a área de atuação mais 
recorrentemente declarada entre as empresas-filhas ativas.

ÁREAS DE 
ATUAÇÃO
E ORIGEM 

DOS SÓCIOS

NÚMERO DE EMPRESAS 
POR ÁREA DE ATUAÇÃO

NÚMERO DE EMPRESAS 
POR ÁREA DE ATUAÇÃO1ª 

FEEC
17,7%

2ª
IC

12,7%

3ª
FEM

10,6%
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EverFlow promove 
decisões baseadas 
em dados

A consultoria tatu cult
atua na Economia Criativa

Em um mundo digital sobrecarregado 
de informações, é necessário entender 
quais dados são realmente úteis para 
as empresas e como analisá-los na 
forma adequada. Para atender essa 
demanda crescente e impulsionada 
com a transformação digital, Kleber 
Stroeh, engenheiro de computação 
e mestre em Ciência da Computação 
pela Unicamp, fundou a EverFlow, 
startup spin-off de outra empresa-filha 
chamada Icaro Tech.

Para ajudar clientes a analisarem 
seus dados, a EverFlow oferece uma 
plataforma simples e intuitiva de 
mineração de processos em tempo 
real, permitindo que empresas 
identifiquem possíveis falhas ou 
desperdícios ou oportunidades em 
seus processos e operações.

Fundada pela artista visual formada 
pela Unicamp, Monique Cerchiari, 
a consultoria tem como objetivo 
promover e incentivar a área cultural.

Para isso, a  tatu cult  foca em duas 
grandes áreas de serviços dentro da 
Economia Criativa: diversificação de 
fontes de recursos e gestão de pessoas.

Na primeira frente, o foco é o planeja-
mento estratégico para diversificação 
de fontes de recursos, seja com projetos 
culturais - inclusive para legislação de 
incentivo fiscal - seja com prospecção 
de patrocinadores, desenvolvimento de 
campanhas de crowdfunding ou apoio a 
fundos de investimento à cultura.

Na segunda frente, a gestão de pes-
soas se desdobra desde o processo 
admissional, passando por gestão de 
desempenho, negociação de contra-

“Isso permite alavancar os negócios com base em dados 
mapeados, além de promover uma cultura de aperfeiçoamento 
contínuo da gestão de processos, que pode ser usada em todas 
as áreas da empresa, em especial nos negócios. Por exemplo, 
a ferramenta pode ser utilizada para compreender a jornada 
de um cliente e sua fidelização, automatizar o cálculo de 
indicadores, definir pontos de ações para evitar insatisfações 
por meio de previsões e muito mais”, explica Stroeh sobre as 
possibilidades que a mineração permite.

tos de benefícios até o cumprimento 
da legislação trabalhista, com o obje-
tivo de formar profissionais mais ca-
pacitados e valorizados no setor cul-
tural. É nessa frente que a consultoria 
se dedica a também oferecer serviços 
em diversidade, equidade e inclusão, 
para que a gestão de pessoas seja 
sempre plural.

A empresa presta serviços tanto para 
produtores e artistas independentes 
quanto para corporações que 
pretendem estruturar demandas ESG 
(Environmental, Social and Corporate 
Governance). Ao contratar os serviços 
da empresa-filha, os clientes estarão 
automaticamente apoiando o  Projeto 
Afro incubado na tatu cult, plataforma 
afro-brasileira de mapeamento e 
difusão de artistas negras/es/os.

Monique Cerchiari, 
cofundadora da tatucult

https://everflow.ai/home-pt/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://icarotech.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://tatucultural.com.br/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://projetoafro.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://projetoafro.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
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De acordo com o mapeamento 
2021, 94,4% das empresas-filhas da 
Unicamp estão concentradas na região 
Sudeste do Brasil. Destas, 90,6% estão 
localizadas no Estado de São Paulo. 
Já Campinas comporta quase metade 
desses empreendimentos, com 43,9% 
das filhas da Unicamp com sede 
declarada na cidade sede da Unicamp.

O levantamento da localização das 
empresas-filhas demonstra um 
panorama favorável não somente para 
o Estado de São Paulo, como para a 
região de Campinas, se avaliarmos 
a criação de empregos e renda pelas 
empresas-filhas da Unicamp como 
forte contribuição para a sociedade 
dos investimentos injetados na 
Universidade.

LOCALIZAÇÃO

*52 empresas não 
declararam sua localização 
e 5 delas estão localizadas 
no exterior.

LOCALIZAÇÃO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Distribuição no estado de São Paulo:

Campinas
São Paulo
Demais cidades do ESP
Demais cidades da RMC
TOTAL

43,9%
21,6%
15,6%
9,5%

90,6%
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Grupo Idea! é exemplo de alta 
tecnologia e inovação a partir 
de Campinas

O Grupo Idea!, empresa sediada dentro 
do Parque Científico e Tecnológico 
da Unicamp, é exemplo de empresa-
filha com potencial de crescimento 
ainda maior para os próximos anos e 
que representa um agente gerador de 
emprego e inovação para a região, além 
de oferecer oportunidades para a mão de 
obra qualificada provinda da academia.

A empresa de serviços de alta tecnolo-
gia formou o Grupo Idea! após adqui-
rir as startups PITEC e  BrPhotonics. A 
PITEC teve sua fundação impulsionada 
pela necessidade em atuar em con-
junto ao Laboratório Nacional de Luz 
Síncrotron (LNLS), produzindo e co-
mercializando detectores de raios X de 
alta tecnologia e inovação. A empresa 
se beneficia da localização estratégica 
dentro do Parque, que permite facilida-
de entre cliente-fornecedor. 

 “Acredito que o Brasil tem pessoal altamente 
qualificado e com capacidade de contribuir a nível 
mundial em tecnologia de hardware avançado, 
gerando grandes resultados para a empresa, mas 
também gerando riqueza para o país na forma de 
renda e empregos especializados”, defende Julio 
Oliveira, CEO e fundador da Idea!

19% das empresas-filhas da Unicamp 
declararam possuir atuação interna-
cional no mapeamento de 2021. 

Entre os respondentes, 55% exporta 
e 31% possui escritórios no exterior.

INTERNACIONALIZAÇÃO

Não Sim

Relatório de Empresas-Filhas 2021

Exportação
55%

Escritório no Exterior
31%

Outros
56%19%

81%
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Simulação de uma análise 
biométrica da equipe Griaule.

Tecnologia biométrica da 
Griaule para o mundo

Graduada pela Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica da 
Unicamp (Incamp), a empresa-
filha da Unicamp com quase 20 
anos de atuação mantém grandes 
clientes que usam suas tecnologias 
biométricas, como reconhecimento 
facial e identificação por impressões 
digitais, íris ou palma da mão.

A tecnologia biométrica da Griaule não 
é desconhecida dos brasileiros, pois 
ela é usada pelos quase 120 milhões 
de eleitores cadastrados no Tribunal 
Superior Eleitoral, além dos serviços de 
identificação digital em bancos como 
Caixa Econômica Federal e Santander.

O Pentágono também é cliente da 
empresa-filha, que usa o sistema 
de identificação para certificar 
dados biométricos de 55 milhões de 
iraquianos e 30 milhões de afegãos. 
Ainda nos Estados Unidos, a empresa 
atende o Departamento de Segurança 
Pública do estado do Arizona na 
verificação de antecedentes criminais 
de funcionários públicos.

A tecnologia da Griaule, sediada em 
Campinas, já está presente em 70 países 
atendendo seus 4 mil clientes. Em 2021, 
a empresa expandiu sua equipe com 
um novo escritório no México, além 
de manter seus outros escritórios no 
Brasil, Estados Unidos e Portugal.

https://parque.inova.unicamp.br/traga-sua-empresa/incubadas/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://parque.inova.unicamp.br/traga-sua-empresa/incubadas/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://parque.inova.unicamp.br/traga-sua-empresa/incubadas/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://griaule.com/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
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A tendência de investimentos recebidos 
pelas empresas-filhas da Unicamp se 
manteve em equilíbrio nos últimos 
dois anos, apesar das dificuldades 
apresentadas pela crise sanitária e 
econômica, o que demonstra o potencial 
de mercado dos empreendimentos e a 
maturidade do ecossistema. 

No período de apuração deste 
relatório, 32% das empresas-filhas 
da Unicamp declararam ter captado 
investimento financeiro de fontes 
públicas e privadas. No relatório 
2020, a porcentagem de empresas-
filhas que receberam investimentos 
representava 30%. 

No campo de investimentos públicos, 
a Fapesp segue em destaque como a 
principal financiadora do ecossistema 
das empresas-filhas da Unicamp. De 
acordo com o mapeamento, a Fapesp 
aprovou algum tipo de fomento 
para 103 empresas-filhas, o que 
corresponde a 10% do total das 1019 
empresas-filhas ativas. 

INVESTIMENTOS: 
CRESCIMENTO 
IMPULSIONADO

Investimentos privados, anjo, semente 
e venture capital também são 
importantíssimos para o crescimento e 
desenvolvimento empresarial. Eles vão 
além do aporte financeiro ao agregar 
valor estratégico, comercial e de 
tecnologia com geração de conexões 
essenciais para o crescimento de um 
negócio, principalmente no âmbito 
das startups. 

Nesse cenário, vale destacar que no 
período de apuração deste relatório, não 
só aumentou o número de empresas-
filhas investidas, mas também o de 
iniciativas e instituições de apoio ao 
ecossistema empreendedor. Em 2020, 
a Unicamp ganhou sua própria rede 
de investidores anjo com o propósito 
de facilitar essa conexão a partir de 
uma base robusta de empreendedores, 
mentores e alumni.

NÚMERO DE
EMPRESAS INVESTIDAS
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32% 
JÁ RECEBERAM
INVESTIMENTO
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UniAngels: a rede de 
investimento anjo da Unicamp

A rede UniAngels foi formada 
por ex-alunos da Unicamp em 
junho de 2020, com o objetivo de 
conectar mentores e investidores 
qualificados a startups de alto 
potencial que estejam à procura de 
investimento anjo. O grupo conta 
com uma base de 300 associados, 
sendo quase 200 da rede Alumni 
da Unicamp e um terço com alta 
senioridade, como diretores e 
presidentes de empresas.

Mais de 150 startups do ecossistema 
da Unicamp já passaram pela seleção 
e seis eventos remotos de conexão 
foram realizados em menos de 
18 meses, durante a pandemia. A 
previsão do grupo é chegar ao final de 
2021 com, pelo menos, sete empresas 
investidas, o que representa 30% das 
startups apresentadas. 

Para 2022, a expectativa é atingir 
outras doze com um novo contrato 
firmado a cada mês. Cinquenta por 
cento das oportunidades são para 
fintechs, health techs, marketplaces 
e em software de gestão, que tem 
potencial de impactar vários setores, 
mas o destaque está em setores de 
hard science, com representatividade 
acima da média do mercado, por 
causa de iniciativas fomentadas pela 
universidade.

“O nosso papel é selecionar 
as empresas que têm o maior 
fit com a nossa base de 
investidores para potencializar 
as chances do investimento 
acontecer quando eles se 
encontram. Queremos olhar 
cada vez mais profundamente 
para as oportunidades que 
saem desse ecossistema”, 
diz Elisa Pereira, diretora da 
UniAngels.
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Os fundadores da Sensedia: Kleber Bacili (à esq.) e Marcilio Oliveira (à dir.)

Sensedia capta R$ 120 
milhões e mira expansão em 
mercado internacional

A Sensedia não é somente uma empresa-filha 
da Unicamp, como também é uma spin-off de 
outra filha da Universidade, pois nasceu de 
dentro da CI&T. Fundada em 2007 pelos ex-
alunos da Unicamp Kleber Bacili e Marcilio 
Oliveira, ela é dona de uma plataforma que 
acelera o desenvolvimento de APIs (sigla 
em inglês para Interface de Programação de 
Aplicação) e apoiagrandes empresas a serem 
mais digitais, conectadas e abertas. 

Com o rápido crescimento das operações na 
América Latina, em 2020, a Sensedia, que até então 
só tinha recebido investimentos públicos e usava 
recursos próprios (bootstrapping), buscou capital  
para a ampliação do suporte aos clientes em suas 
jornadas digitais, à aceleração de novos produtos e 
para a entrada em novos mercados. Liderada pela 
Riverwood Capital, o aporte de R$ 120 milhões, 
em 2021, é o primeiro investimento externo que a 
companhia recebe     

Com o financiamento  da gestora americana global, 
que investe em growth factor, a Sensedia acelerou 
a estratégia de expansão internacional, ampliando 
as equipes na América Latina, Europa e, em breve, 
nos Estados Unidos. Atualmente, a empresa 
emprega 570 pessoas e espera fechar o ano com 
R$130 milhões em receita.

“Começamos o processo de internacionalização na 
América Latina e percebemos que os concorren-
tes que enfrentamos no Brasil são muito parecidos 
com os competidores internacionais. Triplicamos o 
investimento no time de desenvolvimento de pro-
duto para termos soluções ainda mais inovadoras 
e robustas, melhorando assim, a usabilidade, além 
de adicionar novas funcionalidades”, diz o CEO da 
Sensedia Kleber Bacili.

“Cerca 60% desse capital irá para a globalização, 
enquanto o restante será usado para a evolução 
tecnológica da plataforma. Somos uma empresa 
em expansão e  buscamos fomentar ainda mais 
nossa capacidade em atender às demandas 
internacionais”, disse Marcílio Oliveira, Cofundador 
e CGO da Sensedia.

O executivo ainda reforça que um dos projetos principais 
da empresa para 2021 está sendo a construção da 
infraestrutura de Open Banking, que permitirá que seus 
clientes do mercado financeiro acessem dados de outras 
instituições. 

“O futuro dos negócios é open e 
conectável. O Open Banking vem 
transformando o mercado financeiro 
e, agora, impulsiona a criação de 
um conceito de “abertura” ainda 
mais amplo. E no futuro (próximo), 
será possível presenciar o avanço 
de negócios baseados em modelos 
abertos e conectados em outros 
segmentos, como o Open Health e o 
Open Insurance”, finaliza Oliveira.
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O levantamento deste ano registrou 
que aproximadamente 6% das 1019 
empresas-filhas ativas do ecossistema 
da Unicamp são spin-offs acadêmicas 
da Universidade, o que equivale a um 
total de 61 empresas.

6% 
DAS EMPRESAS-FILHAS 

SÃO SPIN-OFFS DA 
UNICAMP

“Apesar do percentual ainda ser pequeno 
diante da diversidade de empreendimentos 
do ecossistema empreendedor da Unicamp, 
nota-se um crescimento de 10,9% de 
empresas classificadas como spin-offs em 
relação ao levantamento realizado em 2020, 
cujo soma total é de 55 empresas. Para nós, 
observar esse crescimento é interessante 
porque demonstra que está havendo, aos 
poucos, uma ampliação dapercepção sobre 
a possibilidade de empreender a partir 
de resultados de pesquisas acadêmicas 
desenvolvidas na Unicamp”, analisa Mariana 
Zanatta Inglez, gerente do Parque Científico 
e Tecnológico e da Incubadora da Unicamp. 

A Inova Unicamp  classifica como 
empresas spin-off da Unicamp as 
empresas de base tecnológica criadas 
a partir de tecnologias resultantes de 
pesquisa desenvolvida na Universidade, 
sendo elas protegidas ou não.
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BIOinFOOD: inovação a partir 
de pesquisa da Unicamp

A spin-off surgiu da vontade dos 
sócios fundadores, ex-alunos da 
pós-graduação e pesquisador da 
Unicamp, em colocar no mercado 
processos com alto potencial de 
inovação e pouco explorados a par-
tir de características funcionais, nu-
tricionais, sensoriais e tecnológicas 
naturais das leveduras, conforme 
identificadas em pesquisa científica 
desenvolvida na Unicamp. 

Assim, a startup de hard science 
oferece fermentos e processos 
fermentativos com a produção de 
leveduras personalizadas que atendem 
desde a indústria de alimentos, bebidas 
e produção de etanol até soluções 
biotecnológicas para a saúde.

Recentemente e com apoio da Inova 
Unicamp, a empresa licenciou uma 
tecnologia da Universidade que usa 
a levedura Saccharomyces cerevisiae 
para a detecção de vírus que causam 
doenças na população, uma espécie 
de biossensor. Com a tecnologia 
licenciada, a startup pode desenvolver 
um teste diagnóstico rápido para 
COVID-19 a partir do trabalho de 
docentes e alunos do Laboratório 
de Genômica e Bioenergia (LGE) da 
Universidade. 

 “Nascemos para atuar na 
área de alimentos e bebidas, 
mas nossa expertise em 
modificar leveduras não fica 
delimitada a isso, porque o 
microrganismo é o mesmo, 
as técnicas de manipulação 
genética são as mesmas, o 
que muda é só a aplicação”, 
explica Osmar Carvalho Netto, 
cofundador da BIOinFOOD.

Dois dos fundadores da BIOINFOOD: Osmar Carvalho Netto (à esq.) e Gabriel Galembeck (à dir.)
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A parceria científica entre as empresas-
filhas e a Unicamp vai além da 
transferência de tecnologia ou o impulso 
para criação de spin-offs acadêmicas, 
como a colaboração em projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
conjunto com a Universidade.

Neste levantamento, 14% das 
empresas-filhas ativas declararam já 
terem interagido com a Unicamp por 

COLABORAÇÃO COM A UNICAMP
meio de pesquisa conjunta, mantendo 
a média do ano anterior, mesmo com 
o cadastro de novas empresas.

As interações com a Universidade 
também ocorrem de outras formas, 
como patrocínio e mentorias 
empresariais a outras empresas ou 
nas competições organizadas pela 
Inova, conforme apresenta o gráfico 
a seguir:

14%
POSSUEM PESQUISAS

EM CONJUNTO COM
A UNICAMP
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Simulação de uma análise 
biométrica da equipe Griaule.

Rubian é exemplo da trajetória 
empreendedora na Unicamp

A startup Rubian Extratos é um exemplo da trajetória 
empreendedora fomentada pela Inova Unicamp que ainda 
culminou em projetos colaborativos e licenciamento de 
tecnologias com a Universidade.

“Tudo começou no Desafio Unicamp 
2014, quando formamos uma equipe 
entre amigos para a competição. 
Selecionamos a tecnologia 
que hoje a empresa licenciou e 
propomos desenvolver um modelo 
de negócios. Posteriormente, em 
uma das fases do Desafio Unicamp, 
nosso atual sócio Eduardo Aledo 
foi indicado como nosso mentor 
empresarial e nos apoiou no 
caminhar do Desafio e para tirar a 
ideia da empresa do papel”, lembra 
Alex Matioli, ex-aluno da Unicamp 
de Gestão do Agronegócio e um dos 
cofundadores da Rubian Extratos.

Com o objetivo de desenvolver produtos e serviços 
inovadores na área da saúde e bem-estar, que carregam a 
missão de sustentabilidade e processos limpos de extração, 
a startup não engatinhou sozinha em seus primeiros anos, 
tendo sido incubada na Incamp para se consolidar. Hoje, a 
empresa trabalha em parceria de pesquisa e na transferência 
de outras tecnologias oriundas da Unicamp. 

No início de 2021, a Rubian lançou um nutracêutico feito 
a partir da casca de jabuticaba, voltado para apoiar o 
tratamento de distúrbios metabólicos, além de ser um aliado 
no controle do peso e na prevenção de comorbidades. Neste 
mesmo ano, um dos projetos em parceria com a Faculdade de 
Engenharia de Alimentos (FEA), possibilitou o lançamento 
de novos produtos que podem ser incluídos em fórmulas de 
hidratantes faciais com ações de antienvelhecimento.

Leia mais sobre os resultados da parceria Rubian e Unicamp:

Empresa-filha da Unicamp lança no mercado 
nutracêutico feito com casca de jabuticaba

Empresa-filha lança cosmético feito a partir de 
bagaço de maracujá

https://www.inova.unicamp.br/noticias-inova/empresa-filha-da-unicamp-lanca-no-mercado-nutraceutico-feito-com-casca-de-jabuticaba/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://parque.inova.unicamp.br/empresa-filha-lanca-cosmetico-feito-a-partir-de-bagaco-de-maracuja/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
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A Agência de Inovação da Unicamp se consolida cada vez mais como a porta 
de entrada para empresas que querem se relacionar com a Universidade. 
Para as empresas fundadas por ex-alunos, o cadastro como empresa-filha é a 
oportunidade de continuar interagindo com a Universidade de maneira ativa, seja 
para divulgar vagas na comunidade, ou ter acesso às informações e oportunidades 
do ecossistema da Unicamp.

O cadastro é gratuito e pode ser feito no site da Agência de Inovação Inova 
Unicamp em qualquer época do ano. A partir do cadastro, a empresa é divulgada 
como empresa-filha na mídia digital da Inova e também passa a receber os 
comunicados da Agência. As empresas também podem receber convites para 
eventos e oportunidades de imprensa, bem como chamadas de grandes empresas, 
que entram em contato com a Inova em busca de parceiros de inovação.

BENEFÍCIOS DO CADASTRO 
COMO EMPRESA-FILHA DA 
UNICAMP

Buildbox: novos negócios a partir 
de conexões Inova Unicamp

No início de 2021, a BAND Campinas 
buscou a Agência de Inovação 
Inova Unicamp para uma parceria 
de aprimoramento da interface de 
relacionamento da Educadora FM com 
seus ouvintes. A plataforma ECLUB 
estava crescendo exponencialmente e 
precisava de um parceiro robusto para 
comportar as novidades e manter seu 
público cada vez mais conectado.

Gustavo Pinheiro, gerente de 
conteúdo e marketing para Rádio e 
TV, posicionou que o grupo estava 
aberto a possibilidades de interação 
com startups e empresas criadas por 
alunos e ex-alunos, por isso, uma das 
oportunidades mapeadas pela Inova 
Unicamp foi a de identificar um parceiro 
entre as empresas-filhas da Unicamp.

“Nós coordenamos dois disparos 
desta oportunidade para as empresas-
filhas. Muitas entraram em contato 
com a BAND. As conversas evoluíram 

para a contratação da Buildbox, umas 
das empresas-filhas que já havia 
participado de outras chamadas de 
grandes empresas promovidas pela 
Inova. Alguns anos antes, num mesmo 
processo, eles foram contratados pela 
Ambev para tratar da rede social interna 
da empresa”, conta Vanessa Sensato, 
diretora de relações institucionais da 
Inova Unicamp.

Daniel Bragion sócio-fundador da 
Buildbox revela que a cada ano 
eles ampliam sua interação com a 
Universidade, seja via Inova ou por 
meio de contatos nos institutos. 

“Nós percebemos cada vez mais que a Unicamp 
é um selo de qualidade. Muitas oportunidades de 
negócios vêm a partir da Inova, algumas pelas 
chamadas que a Inova divulga. Em outros casos, 
as pessoas fazem contato com a gente porque 
veem nossa empresa na lista de empresas-filhas 
no site da Inova”, afirma Bragion.
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Prêmio Empreendedor 
da Unicamp

Uma das principais ações promovidos pela Agência 
de Inovação da Unicamp voltadas exclusivamente 
para as empresas-filhas da Unicamp é o Prêmio 
Empreendedor da Unicamp, que em 2021 completa 
cinco anos de edições consecutivos.

A premiação é realizada em parceria com o grupo 
de empreendedores Unicamp Ventures e patrocínio 
da empresa-filha Agência Sabiá, que desde a 
primeira edição oferece R$ 50 mil em serviços 
de marketing (tabela Sinapro) à quem vencer a 
categoria principal de Empreendedor(a) do Ano.

Até 2020, para concorrer ao Prêmio Empreende-
dor(a) do Ano, os fundadores das empresas-filhas 
cadastradas podiam submeter seus projetos em 
três categorias: Impacto Socioambiental, Inovação 
e Maior Crescimento (Scale-Up). Em 2021, a cate-
goria Liderança Feminina foi adicionada às três ca-
tegorias iniciais.

Entenda a mudança nesta notícia

“Com a criação da categoria Liderança feminina, 
queremos dar maior visibilidade às mulheres 

liderando negócios. Isso é importante para 
inspirar nossas alunas, ex-alunas e outras 

mulheres a buscarem a carreira empreendedora. 
É uma forma de aumentar a representatividade 

feminina no ecossistema empreendedor”, 
justifica Vanessa Sensato, diretora de relações 

institucionais da Inova Unicamp.

Entre os sócios com vínculo na Unicamp se declaram:

20%
MULHERES

80%
HOMENS

https://unicampventures.org.br/premio-empreendedor/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://unicampventures.org.br/premio-empreendedor/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://agenciasabia.com.br/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
https://unicampventures.org.br/2021/08/16/premio-empreendedor-da-unicamp-2021-abre-chamada-com-nova-categoria/?utm_source=pdf&utm_medium=ebook&utm_campaign=relatorio-filhas
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Networking com o grupo 
Unicamp Ventures

O grupo Unicamp Ventures é uma rede 
de relacionamento entre empreende-
dores de empresas-filhas da Unicamp, 
sendo que a Inova Unicamp é parceira 
do grupo desde a sua criação em 2006, 
com o primeiro Encontro de Empreen-
dedores da Unicamp.

Anualmente, há a possibilidade para os 
ex-alunos empreendedores de partici-
par mais ativamente da concepção das 
ações do grupo Unicamp Ventures a 
partir da abertura de vagas para o Con-
selho. Os conselheiros são voluntários, 
com único pré-requisito de serem os 
sócios vinculados à Unicamp associa-
dos às empresas-filhas com disponibi-
lidade pro-bono para realizar as ativi-
dades do ecossistema.

David Figueira, diretor de operações do grupo Lamas, 
é presidente do grupo Unicamp Ventures

Confira a composição de conselheiros de 2021:

PRESIDENTE DO CONSELHO CONSULTIVO
Profª. Ana Frattini (Inova Unicamp)

PRESIDENTE EXECUTIVO DO CONSELHO
David Figueira (Grupo Lamas)

CONSELHEIROS
Eduardo Neger (Neger Telecom)

Efraim Albrecht (Agricef)
Mabel Alvarado (Alcance Innovation Consulting)

José Augusto Moura (Agência BRSA)
Roseane Ramos (Agência Sabiá)

Vírgilio Marques (FM2S)
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Podcast 
Unicamp Ventures

O Podcast Unicamp Ventures é uma iniciativa da Agência 
de Inovação da Unicamp e do grupo Unicamp Ventures em 
parceria com a Rádio e TV da Unicamp. Ele é publicado 
bimestralmente e pode ser acessado pelos sites Unicamp 
Ventures e RTV Unicamp, ou diretamente nos principais 
agregadores de podcast.

O objetivo é divulgar as trajetórias empreendedoras, a 
experiência, os desafios e sucessos de profissionais que 
estão à frente das empresas-filhas da Unicamp. Uma 
conversa descontraída e dedicada a histórias inspiradoras 
que estão conectadas com as tendências atuais. 

Os episódios de 30 minutos trazem relatos sobre o dia a 
dia de startups e empresas dos mais variados setores, além 
de dicas e orientação de empreendedores que trabalham 
diretamente com tecnologia e inovação.

Confira os temas e os episódios das últimas temporadas:

Clique aqui para ouvir

Clique aqui para ouvir

Clique aqui para ouvir

Clique aqui para ouvir

Clique aqui para ouvir

Clique aqui para ouvir

Clique aqui para ouvir

Clique aqui para ouvir

Clique aqui para ouvir

https://unicampventures.org.br/podcast/
https://unicampventures.org.br/podcasts/empresas-filhas-e-a-transformacao-digital/
https://unicampventures.org.br/podcasts/empresas-filhas-no-setor-de-alimentos/
https://unicampventures.org.br/podcasts/empresas-filhas-da-unicamp-e-o-pipe-fapesp/
https://unicampventures.org.br/podcasts/a-aplicacao-da-inteligencia-artificial-em-diferentes-negocios/
https://unicampventures.org.br/podcasts/empresas-filhas-e-a-gestao-de-talentos/
https://unicampventures.org.br/podcasts/empresas-filhas-da-unicamp-e-a-inovacao-na-pandemia/
https://unicampventures.org.br/podcasts/desafios-e-oportunidades-dos-ecossistemas-de-saude/
https://unicampventures.org.br/podcasts/premio-empreendedor-2020/
https://unicampventures.org.br/podcasts/empresas-filhas-da-unicamp-no-agronegocio/


https://www.inova.unicamp.br
https://twitter.com/InovaUnicamp
https://www.youtube.com/user/InovaUnicamp
https://www.instagram.com/inovaunicamp/
https://www.facebook.com/InovaUnicamp
http://br.linkedin.com/company/inova-unicamp-innovation-agency
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