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- Reunião dos sócios - UNIVERSIDADE
- Abertura oficial: março de 2008

Micro-empresa de base tecnológica, cuja missão é o 
desenvolvimento de produtos inovadores e de qualidade 
para a indústria da saúde, atuando principalmente na 
área de química de produtos naturais.

Histórico                                        

Spin-off acadêmico



O que é uma empresa spin-off acadêmico?

“É uma empresa criada para explorar uma propriedade 
intelectual gerada a partir de um trabalho de pesquisa 
desenvolvido em uma instituição de pesquisa.”

Shane, S.; Academic Entrepreneurship. University Spin-offs and 

Wealth Creation, Edward Elgar, Northampton: EUA, 2004

Algumas características importantes destas Empresas

Araújo et al., Quim Nova, 28, S26, 2005

Algumas características importantes destas Empresas

- Originam-se em Universidades;
- Fundadas por pelo menos um membro da Universidade (professor,

estudante ou funcionário;
- Irão explorar Inovações Tecnológicas, Patentes e conhecimento

acumulado por indivíduo durante atividades acadêmicas;
- São independentes da Universidade e têm fins lucrativos.



A criação de uma spin-off acadêmico ocorre como resultado de 
um processo que tem a Universidade como base

UniversidadeSociedade

Araújo et al., Quim
Nova, 28, S26, 2005

Sociedade



Impacto das empresas spin-off

- Geração de alto valor econômico, manufaturando produtos inovadores
de alto valor agregado;

- Geração de empregos;

- Diversificação da economia, aumentando a estabilidade econômica;

- Induzem o investimento em pesquisa, contribuindo
para o surgimento de novas tecnologias;

Araújo et al., Quim Nova, 28, S26, 2005

- Diversificação da economia, aumentando a estabilidade econômica;

- Impacto econômico com importante efeito na economia local;

- Encorajamento ao envolvimento de pesquisadores na comercialização
de tecnologias;

- Colaboração com a missão da universidade (motivação para a pesquisa,
atraem pesquisadores e estudantes empreendedores, ajudam na
educação e treinamento de estudantes).



Impacto das empresas spin-off

Departamento de 
química  

Departamento de 
química  

Exemplo

80 doutores por ano
4 prêmios Nobel

18 Spin – off

80 milhões de libras
Destas, 5 possuem capital aberto 

http://www.agencia.fapesp.br/materia/7285/entrevistas/quimica-rentavel.htm
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Micro-empresa de base tecnológica, cuja missão é o 
desenvolvimento de produtos inovadores e de qualidade 
para a indústria da saúde, atuando principalmente na 
área de química de produtos naturais.

- Abertura oficial: março de 2008

- Pré-Incubação / Incubação



Incubadoras de Empresas

Alavancar 
empresas spin-off

“É um espaço/ambiente, no qual um novo 
negócio tem um endereço renomado e tem 
acesso a ferramentas, fontes de informações 
e relacionamentos que necessitam para 
crescer saudavelmente e desenvolver sua       

capacidade de sobreviver no mercado competitivo.”

“São empreendimentos que oferecem espaço físico, por tempo limitado,
para a instalação de empresas, de base tecnológica ou tradicional, e que
disponham de uma equipe técnica para dar suporte e consultoria a estas
empresa.”

Panorama 2000, ANPROTEC

Fabian Monds, Ulster University
capacidade de sobreviver no mercado competitivo.”



Espaço FísicoServiços 
Administrativos

Sistema 
Telefônico

Acesso à 
Internet

Acesso à 
Biblioteca

Recepcionista

Office-boy

Copa

Infra-estrutura

Estacionamento

Gestão em 
Negócios Assessorias

Consultorias de Gestão

Apoio na Contratação  de  
Serviços Contábeis  e Jurídicos

Outros Serviços

Networking

Serviços e facilidades 

oferecidos nas 

Incubadoras

Serviços e facilidades 

oferecidos nas 

Incubadoras
Negócios

Pesquisa de Mercado

Consultoria de Marketing
Acesso a Órgãos
de Financiamento

Planejamento Econômico/Financeiro

Comercialização de Tecnologia

Órgãos Regulatórios

Assessorias Networking

Universidades/
Acadêmicos

Potenciais Clientes

Mídia

Órgãos de Financiamento

Investidores de risco

Outros Incubados



Número de incubadoras em operação

ANPROTEC, 2009
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Características comuns dos projetos                       Características comuns dos projetos                       

- Caráter inovador

� INOVAÇÃO

Fruto da atividade científica e tecnológica

Objetiva a exploração comercial de uma invenção

“A concepção de novo produto ou 
processo produtivo, bem como a 

agregação de novas funcionalidades ou 
características ao produto ou processo 
que implique melhorias incrementais e 
efetivo ganho de qualidade ou 

produtividade, resultando em maior 
competitividade no mercado.”

Motivação é econômica

INOVAÇÃO  X   INVENÇÃO 

Principalmente, aplicação comercial



Inovações de Produto:
◦ Introdução de um novo bem ou serviço no mercado ou a mudança substancial
de um bem ou serviço já existente.

Inovações de Processos:
◦ Introdução de um novo método de produção ou de distribuição, ou
significativamente melhorados. A inovação de processos pode viabilizar a
fabricação e distribuição de produtos novos, a redução de custos de produção
e logística e melhoria na qualidade de produtos já existentes.

Inovações de Marketing:Inovações de Marketing:
◦ Implementação de método de marketing na empresa que pode alterar a
concepção do produto, identidade visual e forma de comercialização. Tem o
objetivo de abrir novos mercados, melhorar o atendimento dos consumidores
e aumentar as vendas de produtos novos ou já existentes.

Inovações Organizacionais:
◦ É a implementação de métodos organizacionais não utilizados anteriormente
pela empresa a fim de reduzir custos administrativos e de suprimentos. Na
prática, significa a implementação de novas rotinas e procedimentos; sistemas
de produção, etc.



Características comuns dos projetos                       Características comuns dos projetos                       

- Caráter inovador

- Parceria com universidade

- Utilização de tecnologia de ponta

Cenário favorável



Lei da 
Inovação

Lei 10.973/04Lei 10.973/04

MEDIDAS DE INCENTIVO À INOVAÇÃO E À 

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO 

AMBIENTE PRODUTIVO, COM VISTAS À 

CAPACITAÇÃO E AO ALCANCE DA 

AUTONOMIA TECNOLÓGICA E AO 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PAÍS.

1. Medidas para a construção de ambientes 

Componentes da Lei de Inovação

1. Medidas para a construção de ambientes 
especializados e cooperativos de inovação

2. Mecanismos autorizativos que estimulem a 
participação das ICT no processo de 
inovação

3. Medidas de estímulo à inovação nas 
empresas

4. Apoio ao inventor independente



Ambiente propícioAmbiente propício

Resultados da Lei Resultados da Lei da Inovação no Brasilda Inovação no Brasil

- Para criação de novas empresas

- Incentivo à inovação em empresas estabelecidas

Estímulo à Criação de Políticas TecnológicasEstímulo à Criação de Políticas Tecnológicas

Fontes de financiamentos e incentivos à inovação



Características comuns dos projetos                       Características comuns dos projetos                       

- Caráter inovador

- Parceria com universidade

- Utilização de tecnologia de ponta

Cenário favorável



Mecanismos de Transferência de Tecnologia
Conhecimento Científico Sociedade

Necessidade
Market Pull

Patente

Technology PushTechnology Push

Market
Pull

Market
Pull

Necessidade das empresas levada à academia para que os 
pesquisadores possam solucioná-las.

Technology
Push

Technology
Push

Ocorre quando o conhecimento científico produzido de 
forma autônoma pelos pesquisadores é licenciado ou 
vendido para o setor privado.



Interação Universidade - Empresa

Contribuições para a Universidade:Contribuições para a Universidade:

- Melhoria do ensino e da pesquisa
- Desafios trazidos pela sociedade
- Atualização de curriculum e temas de pesquisa
- Experiência dos alunos
- Aporte de recursos para pesquisa

- Acesso à tecnologia
- Estímulo à Inovação
- Identificação de talentos
- Redução de custos e riscos de P&D

Contribuições para a Empresa:Contribuições para a Empresa:



Revoluções Acadêmicas Evolução do papel da Universidade

Séc XIX

Pesquisa

Conservação e 
Transmissão do 
Conhecimento

Séc XX

Desenvolvimento 
Econômico e Social

(Etzkowitz e Spivack, 2001; Etzkowitz, 2005)

Conceito da Universidade Empreendedora
A academia adquire um papel de liderança na produção 

contínua de inovação tecnológica, materializado na criação 
de empreendimentos inovadores

Capitalização do 
conhecimento
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Objetivo: Captar clientes da indústria farmacêutica, veterinária, 
cosmética e de alimentos que utilizam de matéria-
prima vegetal em seus produtos

- Divulgação tímida

Limitante: Capacidade física e de RH

- Aluguel de equipamentos Diferencial: Agilidade, interpretação 
dos resultados 

- Conhecer o mercado
Identificar suas necessidades, nossos gargalos e os riscos

- Expansão
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- Sistemas de gerenciamento / BPL / Divulgação / 

Expansão física, etc.



Pesquisa e 
Desenvolvimento de 

Novos Ativos da 
Biodiversidade 

Brasileira

Produção de padrões 
primários

Caracterização de marcadores 
específicos de extratos 
vegetais e isolamento para 

Prestação de serviços

- Caracterização de 
matéria-prima;

- Análises de fármacos, 
cosméticos e alimentos;

- Desenvolvimento e 
trasferência de 
metodologias analíticas

Projetos de P&D, 
vinculados à 
Universidade, para 
licenciamento de 
tecnologia

vegetais e isolamento para 
utilização como padrões 
analíticos no controle de 
qualidade e/ou ensaios 
biológicos

metodologias analíticas
- Identificação de 
marcadores vegetais;

- Isolamento de padrões 
primários;

- Caracterização de  
metabólitos e produtos 
de degradação 

FITOQUÍMICAFITOQUÍMICA



Parceiros e Clientes                         



Perspectivas                                         

Indústria Farmacêutica: Fitoterápicos

Das 252 drogas consideradas básicas e essenciais pela OMS, 11% são originárias de plantas e
um número significativo são drogas sintéticas obtidas de precursores naturais.

80% da população mundial utiliza como recurso terapêutico plantas; formulações
contendo plantas ou derivados destas.contendo plantas ou derivados destas.

Biodiversidade brasileira pouco explorada: dos registros de medicamentos na ANVISA , menos
de 30% são de plantas nativas da América do Sul.

Alto valor agregado: alcalóides da vinca chegam a 20 mil dólares o grama.

WHO, 1998; Rates, 2001; Carvalho, 2008 



Perspectivas                                         

Fitoterápicos: Mercado    

Mercado Mundial: US$ 22 bilhões por ano. 

Mercado Brasileiro: 
US$ 160 milhões por 

WHO, 1998; Rates, 2001; Carvalho, 2008 

FEBRAFARMA, 2007.

US$ 160 milhões por 
ano

Taxa de crescimento interna 
Fitoterápicos: 15%

Medicamentos sintéticos: 4%



Perspectivas                                         
Fitoterápicos: políticas governamentais

Fitoterápicos são considerados estratégicos pelo governo federal para a modernização e o
fortalecimento do complexo industrial da saúde.

INCT_IFPrograma Nacional de Plantas INCT_IF
Instituto Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Farmacêutica 
Rede Temática de Produtos 

Naturais Bioativos

Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF)
Relação Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos

(RENAFITO)

Fomento para projetos de Inovação 
e desenvolvimento tecnológico

FINEP, FAPESP, CNPq



Perspectivas                                         

Princípios Ativos geralmente são 
desconhecidos

Desconhecimento ou ausência de 

Disponibilidade e a 
qualidade da matéria-

prima vegetal

Fitoterápicos – Limitantes e Oportunidade 
de Negócio

Desconhecimento ou ausência de 
método de controle de qualidade 

e padronização

Dificuldade na obtenção e 
estabelecimento de 
marcadores químicos

Ausência de estudos clínicos e 
toxicológicos para comprovar a 

eficiência e eficácia RDC 014/2010 -
ANVISA



Perspectivas                                         

Indústria Química

A Indústria Química no Brasil faturou US$ 122 bilhões 
de dólares em 2008 e ocupa, atualmente, a 8ª posição 
no mundo. 

Em 2020, pretende ser a 5ª no ranking mundial

Investimento proposto pelas indústrias para acompanhar este crescimento: 167 
bilhões de dólares.

Setor industrial de maior destaque no país em 2020. 

Atualmente, o maior déficit na balança comercial brasileira é do setor das 
indústrias químicas (2,6 bilhões de dólares em 2010            0 em 2020) 



Dificuldades                                         

CGEN - Conselho de Gestão 
ao Patrimônio Genético

Órgão com a responsabilidade de coordenar a implantação 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO

� Desafios Legais

Órgão com a responsabilidade de coordenar a implantação 
das políticas para gestão do patrimônio genético e 
estabelecer normas técnicas para a sua gestão.

http://www.mma.gov.br/port/cgen

- Criado em 2001;
- Visa adequar as políticas públicas às exigências da utilização e da
conservação dos recursos biológicos;

- Uso sustentável da biodiversidade brasileira.



Dificuldades                                         

O que é acesso ao patrimônio genético?

Qualquer atividade que vise à obtenção de amostra de componente

do patrimônio genético, isto é, atividades que objetivem isolar,

identificar ou utilizar informação de origem genética, em moléculas ou

substâncias provenientes do metabolismo dos seres vivos, extratos

obtidos destes organismos, com a finalidade de pesquisa científica,

desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação

industrial ou de outra natureza.



• Cada projeto é específico e de complicada elaboração;

• Tempo de espera por uma resposta é superior a um ano
(para licenças finais);

Problemas enfrentados no CGEN

Dificuldades                                         

• Exigência do Contrato de Utilização do Patrimônio
Genético e de Repartição de Benefícios, devidamente
assinado pelas partes;

• Em caso de coletas, o solicitante tem que especificar, local
da coleta e espécies a ser coletadas.



Dificuldades                                         

No caso da produção dos padrões, a Lychnoflora se insere como 

Trabalhos somente com plantas exóticas
Prestações de serviços 

No caso da produção dos padrões, a Lychnoflora se insere como 
intermediária no processo

Repartição de benefícios?

No caso do desenvolvimento de produtos

Licenças para a Universidade



Estratégias                                          

Única empresa brasileira na produção de padrões vegetais

Certificado analítico diferenciado (expressão + interpretação dos dados)

Formação de recursos Humanos

Serviço customizado

Formação de recursos Humanos

Estágio – graduandos em química e farmácia

Incentivo à pós-graduação (1DR, 3ME)

Reciclagens

Pós-doutorado



Obrigada!

Thais Guaratini

thais@lychnoflora.com.brthais@lychnoflora.com.br


