
Microsoft vai investir US$ 720 mil em centro de estudos de TI na USP 

 

Espaço tem objetivo de produzir estudos sobre temas como o impacto da computação em 

nuvem nas pequenas e médias empresas entre outras pesquisas acadêmicas. 

 

A Universidade de São Paulo (USP) e a Microsoft assinaram um convênio para a criação de um 

Centro de Estudos de Tecnologia e Sociedade. A parceria prevê um investimento total de US$ 

720 mil por parte da Microsoft no período de 2013 a 2015. 

 

É a primeira iniciativa dessa natureza firmada pela empresa na América Latina, com o objetivo 

de estimular a pesquisa local sobre temas relevantes na área de tecnologia e com impacto na 

sociedade.   

 

O centro terá caráter multidisciplinar, envolvendo áreas como direito, economia, tecnologia da 

informação (TI) e ciências da computação. O objetivo principal é produzir estudos sobre temas 

como o impacto da computação em nuvem nas pequenas e médias empresas, a proteção da 

propriedade intelectual no segmento de software, a privacidade e a proteção de dados no 

ambiente digital, entre outros assuntos. 

 

O espaço também nasce com a vocação de promover eventos internacionais, fortalecendo o 

intercâmbio de conhecimento entre acadêmicos de diversos países, principalmente do México e 

da Índia, tradicional polo de desenvolvimento de softwares. O acordo para a criação do centro 

foi assinado pelo reitor da USP, João Grandino Rodas, e pelo diretor de assuntos corporativos 

da Microsoft Brasil, Rodolfo Fücher.  

 

“A criação deste centro é muito importante, porque a universidade precisa juntar a teoria e a 

prática também, com o apoio de empresas”, destacou Rodas. A coordenação e a administração 

do centro será feita pela USP, sem qualquer interferência da Microsoft em metodologias e 

conclusões das pesquisas realizadas, garantindo total independência acadêmica.  

 

O investimento da Microsoft, o terceiro maior desse tipo já realizado no mundo, será usado 

para a gestão do espaço. "Esse centro irá estimular que alunos e professores desenvolvem 

estudos e papers sobre temas relevantes para o País e, certamente, será referência para a 

sociedade avançar em áreas que colaboram para o desenvolvimento e competividade 

nacional”, disse Fucher. 

 

Acordos em outros países 

 

Além da parceria com a USP, a Microsoft firmou recentemente outros convênios que 

aproximam a empresa do universo de pesquisa acadêmica. Um deles foi na China, com a 

Universidade de Tsinghua. O acordo prevê um investimento de US$ 1 milhão da Microsoft.  

 

Outra parceria importante foi fechada com a Universidade de Washington para a criação de um 

laboratório que une as áreas de direito e tecnologia, estabelecendo diretrizes para advogados e 

legisladores especializados no tema. O aporte inicial foi de US$ 1,7 milhão. 

 

Fonte: ComputerWorld on-line [Portal]. Disponível em: 

<http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/2013/12/12/microsoft-vai-investir-

us-720-mil-em-centro-de-estudos-de-ti-na-usp/>. Acesso em: 13 dez. 2013. 
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