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GESTÃO

INOVAÇÃO Com pouco mais de três anos de atuação, centro de parcerias da Unicamp já tem 213 contratos

Múltis aproximam-se de faculdades brasileiras
Intel, IBM e Bunge aliam-se a universidades
para criar produtos, desenvolver pesquisas
e testar tecnologia de sistemas

Mauro Assano

são paulo
A exemplo de grandes empresas
estrangeiras que há muito tempo
já vislumbravam novasfrentes de
atuação, diversas companhias
nacionais estão investindo em
parcerias com universidades,
com o objetivo de desenvolver
produtos e elaborar pesquisas. A
Agênciade InovaçãodaUniversi-
dade deCampinas (Inovada Uni-
camp), que está entre os maiores
patenteadores do Brasil, já fez
mais de 213 contratos de transfe-
rência de tecnologia, em apenas
três anos e meio de atuação.

Criada com o intuito de pros-
pectar oportunidades de relacio-
namentoentre auniversidade eo
mercado, a Agência desenvolve
projetos em variados setores da
indústria, como o farmacêutico, o
alimentício e o químico. Profes-
sores e alunos demestrado e dou-
torado são responsáveis pelas
pesquisas e,em conjunto,produ-
zem tecnologias embrionárias
para empresas parceiras.

“Promovemos o desenvolvi-
mentoda tecnologiapara queela
evolua echegue aoestado depro-
duto. Estabelecemos um contra-
to de licenciamento para a em-
presa produzir e comercializar o
produto final, ea Unicamp depo-
sita apatente. Asempresas finan-
ciam o desenvolvimento do pro-
jeto e a universidade recebe o pa-
gamento proveniente dos royal -
ties”, explica Rosana Ceron Di

Giorgio, diretora de Propriedade
Intelectual e Desenvolvimento
de Parcerias da Agência.

Apesar de a expectativa para
este ano ser muito maior, a direto-
ra ainda avalia como muito pou-
co representativa a participação
nacional em pesquisas. “A indús-
tria brasileira está acordando tar-
de para isso, pois, no exterior, as
companhias investem em pes-
quisa há muito tempo. No Brasil, é
muito bom para as empresas fa-
zerem associações com universi-

dades, pois as instituições con-
tam com financiamento do go-
verno. O licenciamento é muito
vantajoso, pois o risco é menor e
os conceitos já foram comprova-
dos”, pondera Rosana.

No início do mês, a IBM anun-
ciou um concurso de programa-
ção para universitários de 25 paí-
ses. O objetivo é incentivar os alu-
nos a desenvolver um novo pro-
grama de software, baseado na
tecnologia do microprocessador
Cell Broadband Engine, ou mes-
mo divulgar conhecimento téc-
nico sobre o sistemae estimular a
participação, por meio de per-
guntasque avaliamo domíniodo
programa. Com premiações aos
melhores aplicativos, a empresa
não só estimula a participação
dos estudantes, como fica a par
de novos projetos e tem até a
oportunidade de aproveitá-los.

“Temos uma divisão de alian-
ças com universidades que visa a
colaborar com as instituições,
transferir conhecimentos e habi-
lidades por meio da doação de
softwares com fins de ensino e
pesquisa. Há outro setor, voltado
à pesquisae aodesenvolvimento,
que premia projetos alinhados
aos interesses estratégicos da
companhia”, afirma Mauro Assa-
no,gerentede RelaçõescomUni-
versidades da IBM Brasil.

Há quatro anos com convênios
universitários, a IBM já premiou
várias instituições e desenvolveu
produtos inovadores. Atualmen-
te, o grupo está realizando o pro-
grama Extreme Blue, voltado a
alunos de graduação e de pós.
Durante três meses, os alunos
realizam projetos de tecnologia e

chegam a criar patente interna-
cional por meio da IBM. “A idéia
doprogramaé provarumconcei-
to, uma tecnologia, e ajudar a re-
solver problemas críticos, além
de proporcionar qualificação. É
uma via de mão dupla, pois
apoiamos a capacitação
e também conseguimos
capturar grandes talen-
tos”, diz Assano.

Empreendedorismo
Além de investirem em-
preendedorismo no en-
sino superior, a Intel do
Brasil estimula a inser-
ção de alunos do ensino básico,
médio e técnico emfeiras de ciên-
cia, nas quais 10% dos projetos
participantes acabam gerando
patentes. “Queremos despertar
nos estudantes o interesse pela
pesquisa científica. Por meio da
execução dos projetos, quando
eles ingressarem em universida-
des, poderão buscar a especiali-
zação técnica. Também damos
suporte a universidades de pon-
ta, apoiando o desenvolvimento
de novos currículos”, ressalta Ruy
Castro, gerente de Educação da
Intel.

Segundo Castro, a Intel quer
atualizar currículos de cursos de
graduação e pós em áreas tecno-
lógicas que interessam ao grupo.
Cerca de sete universidades, co-
mo Unicamp e Universidade de
São Paulo (USP) estabeleceram
um acordocom aempresa, aoin-
cluir tecnologia multicore— pro-
cessadores com mais de um nú-
cleo — no currículo. A Intel está
patrocinando projetos na área e
as faculdades estão realizando

pesquisas na plataforma. Desde
2006, a Inteltambém tem investi-
do em empreendedorismo tec-
nológico.

Comumaparceria comaFun-
dação Getúlio Vargas (FGV), a
empresa tem incentivado a reali-

zação de atividades, co-
mo workshops sobre
empreendedorismo de
negócios. “Queremos
que novos empresários
surjam, desenvolvendo
e disponibilizando pro-
dutos e soluções para o
mercado, queprecisa de
inovação”, diz o gerente

da Intel, que, a partir deste ano,
promoverá umprograma detrai -
nees que recrutará alunos nas
universidades.

O Centro Universitário Senac
tem uma parceria com o Centro
de Inovação da Microsoft, que
fornece tecnologia e capacitação
aos universitários e aproveita pa-
ra testar novos produtos, além de
estimular a prestação de serviços
para empresas usuárias ou de-
senvolvedoras de softwares.

“A Microsoft não só nos fornece
tecnologia, como é nossa cliente.
Além de haver transferência de
conhecimento, há um programa
de residência, noqual estudantes
passam um ano no Centro de Ino-
vação”, revela Ana Paula Leal, di-
retora de Extensão do Centro
Universitário Senac.
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k VANTAGENS

«O licenciamento é
muito vantajoso, pois o
risco é menor e os
conceitos já foram
comprovados nas
instituições»
ROSANA GIORGIO
DIRETORA DA INOVA

k PARCERIAS

«O programa é uma
via de mão dupla, pois
apóia a capacitação e
a especialização dos
alunos e captura
grandes talentos»
MAURO ASSANO
GERENTE DA IBM BRASIL

Bunge investe
us$ 5 milhões em
projeto da Inova

Em parceria com a Agência de
Inovação da Universidade de
Campinas (Inova da Unicamp),
a Bunge investiu no patrocínio
da produção do Biphor, seg-
mento para tinta à base de
água. Até o momento, já foram
investidos cerca de US$ 5 mi-
lhões no projeto e a Bunge
continua arcando com as des-
pesas de pesquisa e desenvol-
vimento do produto, pois ainda
há aspectos importantes a se-
rem resolvidos para a viabili-
dade total do projeto. Além
disso, o acordo prevê a con-
tinuidade das pesquisas para o
aprimoramento do Biphor,
após seu lançamento.

Apesar de a pigmentação
não ser seu principal negócio,
a Bunge busca inovar com ca-
sos nas mais variadas áreas,
como processo de flotação,
agricultura de precisão e fer-
tilizantes diferenciados, como
o Fosmag. Como o grupo atua
na cadeia do fósforo, base para
a produção de fertilizantes e
ingredientes para nutrição ani-
mal, sempre se interessou por
pesquisas relacionadas ao ele-
mento. O Biphor é uma outra
aplicação para um produto da
cadeia do fósforo. Além do
acordo com a Unicamp, a Bun-
ge tem parcerias com outras
universidades e entidades,
com foco em desenvolvimento
de produtos, agronomia e de-
senvolvimento de pessoas.
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