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Universidade-empresa  

[11/5/2005] O 
Innovation: Applying 
Knowledge in development 
(Millenium Project), 
relatório anual da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), destaca a 
Unicamp e a Agência de 
Inovação (Inova). À página 
120 cita-se os mais de 250 
acordos de parceria com 
empresas privadas, os 60 
acordos com empresas 
públicas e as 300 patentes 
depositadas pela Universidade e gerenciadas pela Inova. 
 
A citação à Unicamp 
 
Inovação: Aplicação do Conhecimento no Desenvolvimento ( Projeto 
Milenium - Relatório anual da Organização das Nações Unidas (ONU) - 
2005 Página 120) 
 
Parcerias de Pesquisa Universitária estão sendo formadas em Campinas, 
Brasil 
 
Desde meados de 1990, parcerias de pesquisa entre universidades e o 
setor privado, incluindo investidores estrangeiros, tem sido estabelecidas 
no Brasil. A Universidade de Campinas (UNICAMP), no Estado de São 
Paulo, esteve envolvida em vários projetos de parceria. 
 
Um destes é o CPqD-FITEC (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – 
Fundação para Inovações Tecnológicas), o principal centro tecnológico no 
Brasil, onde especialistas universitários associam as necessidades de 
pesquisa de uma companhia com a especialidade dos institutos, 
professores e pesquisadores da Unicamp. 
 
Mais de 250 acordos de parcerias com companhias privadas e 60 acordos 
com companhias públicas foram estabelecidos na Unicamp. As 
companhias incluem as maiores corporações globais com significativo 
investimento direto do exterior no Brasil, como a Aventis, Bayer, Bristol, 
Compaq, Ericsson, Glaxo, HP, IBM, Monsanto, Motorola, Novartis, Roche, 
Syngentha, e Tetra Pak. 
 
Os contratos de parceria incluem detalhes do projeto e detalham as 
condições de direito de propriedade intelectual. A propriedade da patente 
é determinada com base na tecnologia descoberta e na contribuição 
inovadora dada à invenção. Se a companhia privada fornecer a maioria 
do conhecimento, ela detém a patente. Se a descoberta é ligada 
principalmente ao trabalho da universidade. A Unicamp detém a patente. 
 
A Unicamp detêm aproximadamente 300 patentes, 3 das quais foram 
licenciadas. A Unicamp espera obter 3 por cento sobre o liquido do 
produto licenciado. 



 

 
O sucesso das parcerias de P&D foi tal que a Unicamp está agora 
lançando uma iniciativa mais ousada: a criação da Agencia de Inovação 
da Unicamp e o desenvolvimento de um parque tecnológico. O parque 
ocupará 7 milhões de metros quadrados e fornecerá recursos humanos e 
físicos, como também instalações e serviços para P&D. A iniciativa irá 
requerer aproximadamente $ 1.5 bilhões, a ser financiado pelo Ministério 
de Ciência e Tecnologia, a Secretária de Ciência e Tecnologia do Estado 
de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Campinas. Investidores privados 
também serão convidados a participar no desenvolvimento do parque. 
 
Veja documento completo, em PDF. 
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