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EMPREENDEDORISMO

A extensão da tecnologia
Transformar as pesquisas financiadas por investimentos governamentais 
em inovação empresarial é o maior objetivo do Centro Regional de Inovação 
e Transferência de Tecnologia (Critt) da UFJF, que comemora 20 anos

Bárbara Duque
Repórter

A OPT Soluções de Nuno 
Balhau, Frederico Assis 
e Felipe Bronté, espe-
cializou-se na gestão e 
na otimização de frotas 
de veículos pesados, 
prestando consultorias e 
soluções em tecnologia 
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Trinta e cinco anos após sua criação, 
a Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) iniciava um projeto 

cuja maior responsabilidade seria unir, 
como uma ponte, o ambiente acadêmico, 
gerador de conhecimento, e a socieda-
de, ansiosa por avanços tecnológicos e 
melhor qualidade de vida. Para isso, foi 
criado o Centro Regional de Inovação e 
Transferência de Tecnologia (Critt), setor 
responsável pelas politicas de inovação, 
diálogo com o setor produtivo e incentivo 
ao empreendedorismo.
O Centro se desenvolveu fomentando em 
um ambiente acadêmico, intelectual, o 
ímpeto empreendedor. Criar uma cultura 
na qual estudantes e pesquisadores vis-
lumbrassem atender as necessidades do 
mercado ou as carências sociais, tornou-
-se um dos principais pilares de susten-
tação da Universidade. A atual diretora 
do Critt, Nádia Raposo, fala sobre como 
o setor procurou durante sua trajetória 
estar sempre de acordo com as iniciativas 
mais precursoras e inovadoras do circuito 
do empreendedorismo. “Tradicionalmen-
te, as iniciativas são de estímulo, para 
que pesquisadores e empresas incubadas 
busquem a integração de ideias, recur-
sos e competências. As novas diretrizes 
apontam para o modelo de inovação 
aberta (open innovation). Estamos es-
truturando fisicamente o setor para este 
novo formato. Trata-se de um processo 
de gestão mais interativo e multidis-
ciplinar, além da criação de um banco 
de ofertas e demandas tecnológicas 
mapeadas pelo mercado. Neste modelo, 
vislumbra-se a interação da empresa 
com diferentes atores externos em várias 
etapas do processo, promovendo uma 
aproximação entre as empresas de base 
tecnológica, aumentando radicalmente 
o fluxo das informações de grande valor 
que estejam na fronteira do conhecimen-
to. Esse dinamismo na interação envol-
verá, também, os processos e produtos 
inovadores desenvolvidos dentro da 
instituição, chegando mais rapidamente 
a transferências de tecnologias, estimu-
lando parcerias, até a comercialização.”
Esse foi o caminho natural e essencial 
para que a Universidade pudesse cumprir 
de forma mais efetiva sua missão de po-

tencializar o desenvolvimento econômico 
e social sustentável. A missão do Critt 
nesses 20 anos foi buscar a sinergia en-
tre a produção acadêmica e as demandas 
do setor produtivo. De um lado, é preciso 
localizar os potenciais inovadores: tanto 
pesquisadores com possíveis patentes, 
quanto vocações empresariais, com foco 
no desenvolvimento de tecnologia. De 
outro, detectar e atender as deman-
das externas, tanto do setor industrial, 
quanto no suporte a inventores indepen-
dentes. 
Em 2004, foi sancionada a Lei da Inova-
ção e com ela veio a determinação de que 
toda universidade deveria ter um Núcleo 
de Inovação Tecnológica (NIT) próprio. 
Desta forma, como a UFJF já possuía um 
setor com as mesmas características, 
o Critt reafirmou o papel de gestor das 
iniciativas inovadoras, realizando, além 
da incubação de empresas, operações 
de licenciamento e de outras formas de 
transferência de tecnologia.

INCUBADORA DE 
BASE TECNOLÓGICA
 
O objetivo da Incubadora do Critt é 
viabilizar o nascimento e a graduação de 
empresas de base tecnológicas, criando 
mecanismos para estimular a transfor-
mação de resultados de pesquisas em 
produtos e serviços. O processo tem 
início com a identificação dessas em-
presas, com origem dentro ou fora da 
Universidade. As propostas passam por 
uma triagem quando será analisado o 
potencial inovador do projeto, a chamada 
pré-incubação. 
Os proponentes são orientados para a 
confecção de um Plano de Negócios e a 
equipe do Centro identifica a viabilidade 
técnica, mercadológica e econômica, 
além do perfil empreendedor e da capaci-
dade de articulação dos candidatos.
As propostas aprovadas passam a inte-
grar a equipe da incubadora, benefician-
do-se não só da estrutura, um ambiente 
rico em interação, com sala de reuniões, 
auditório multimídia, laboratório de in-
formática, entre outros, mas do suporte 

técnico para o desenvolvimento do negó-
cio. Tais iniciativas preparam e fortale-
cem a empresa para o mercado, ajudando 
a superar os desafios característicos dos 
primeiros anos de atuação. Uma em-
presa fica normalmente três meses no 
processo de pré-incubação; três anos na 
incubadora e; se necessário, mais um ano 
no sistema de pós-incubação.
Para  o  professor da Faculdade de 
Engenharia Elétrica da UFJF  e sócio da 
Smarti9 - empresa incubada no Critt des-
de 2012 -, Fabricio Campos, “do ponto de 
vista estratégico uma das vantagens da 
incubação é estar associado a uma reno-
mada instituição federal, o que viabiliza 
o acesso aos laboratórios da instituição 
e a uma estreita relação com os pesqui-
sadores. Além disso, o Critt disponibiliza 
mecanismos para acesso aos órgãos de 
fomento”.
A OPT Soluções é uma empresa formada 
por dois ex-alunos da UFJF e um ainda 
estudante de Engenharia de Produção. 
Criada em 2012, a empresa está incubada 
no Critt desde 2014, onde recebeu asses-
soria em áreas de planejamento empre-
sarial, comercial, financeiro e marketing, 
conta o sócio Felipe Bronté. “Estar no 
Critt sempre esteve nos nossos planos. 
Para isso,  esperamos a abertura de 
edital, o que aconteceu em julho de 2014, 
quando a empresa concorreu a uma vaga 
de incubação. Antes disso, participamos 
do Programa Bota pra Fazer, desenvol-
vido pela Endeavour, em parceria com 
o Critt, que possibilitou a inserção dos 
sócios em um curso de quatro meses, no 
qual desenvolvemos o plano de negócios 
– determinante para concorrer à vaga.”
A OPT especializou-se na gestão e na 
otimização de frotas de veículos pesados, 
prestando consultorias e soluções em 
tecnologia da informação. Com menos de 
30 anos de idade, os três sócios já têm 
um negócio maduro e uma visão de mer-
cado aguçada, tanto que desenvolveram 
nova proposta, segundo eles, inovadora 
neste mercado.  “Nossos planos avança-
ram, lançamos o site Peça Agora (www.
pecaagora.com), no qual os empresários 
podem ter acesso a diversas lojas on-line 
de peças para reposição. A plataforma 
disponibiliza o estoque das lojas com os 
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valores, isso agiliza muito a pesquisa de 
preços e a compra, otimizando o pro-
cesso com a redução do tempo parado 
dos veículos, o que, consequentemente, 
gera uma significativa economia para a 
empresa.”
Para Bronté, uma das principais vanta-
gens de estar no Critt é a possibilidade de 
relacionamento com as empresas incuba-
das, o networking, além de proporcionar 
acesso aos editais de fomento. “O gap 
tecnológico existente nesse mercado e a 
vontade de fazer as coisas acontecerem, 
nos levaram para o caminho do empre-
endedorismo. E o Critt era um caminho 
natural.”
Perceber as oportunidades do mercado é 
primordial para uma empresa se desen-
volver com maiores chances de perma-
nência e competitividade. Desta forma, a 
Ortofarma, hoje consolidada com mais de 
50 empregados trabalhando na área de 
qualidade para o setor de fármacos, co-

meçou sua trajetória no Critt há 16 anos.
Um dos sócios da empresa e idealizador 
do projeto, Anderson de Oliveira Fer-
reira, conta que, na época, havia uma 
legislação sendo discutida e o futuro 
sinalizava para uma necessidade imposi-
tiva em relação ao controle de qualidade 
de insumos e produtos farmacêuticos. 
“Tanto que naquele mesmo ano, 1999, foi 
criada a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Tudo indicava que 
estávamos indo no caminho certo. Eu já 
trabalhava na área de farmácia magistral, 
onde, por iniciativa própria, havia desen-
volvido um trabalho de controle sanitário. 
Foi quando resolvi fazer especialização 
na UFJF, conheci meu sócio, e resolve-
mos estruturar e otimizar aquela ideia 
empresarial.”
Para desenvolver aquela ideia era preciso 
apoio. Uma empresa como essa vive de 
credibilidade, de acreditações na área de 
qualidade, para isso é preciso tempo e 

apoio. “Nesse caso, o Critt foi fundamen-
tal, pois, apesar de sermos, na época, 
pequenos no setor, o apoio institucional 
trazia a credibilidade que precisávamos. 
Além de outras vantagens, como a loca-
lização, ter contato com o ambiente edu-
cacional, com a academia, a interação rica 
com estagiários, apoio para desenvolver 
modelos de negócio. Pautar nosso negó-
cio com o viés científico é uma riqueza 
intangível, o maior valor que a gente tem 
na empresa até hoje. Outro aspecto foi 
a gestão de negócio, que no Critt fomos 
apresentados, por meio de palestras e 
cursos. Isso você carrega para o resto da 
vida da empresa, no seu DNA, a presença 
da ciência e a importância da gestão. A 
empresa que consegue fazer a transposi-
ção do conhecimento da academia para o 
seu negócio, terá fatalmente um grande 
diferencial competitivo.”

Um dos sócios e idealizadores da Ortofarma, Anderson de Oliveira, lembra que a empresa - que atua na área de qualidade de fármacos - 
começou sua trajetória no Critt há 16 anos e hoje, consolidada, conta com mais de 50 funcionários
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PROTEÇÃO AO 
CONHECIMENTO E 
TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA
O Critt é o responsável por assegurar a 
política interna de proteção da proprie-
dade intelectual e de transferência de 
tecnologia. Nesses 20 anos, o setor regis-
trou 119 patentes, sendo a maioria, 73, de 
invenção. Recentemente, a UFJF obteve 
a primeira concessão de patente inter-
nacional com o Kit para diagnóstico mais 
preciso do câncer de mama (ver quadro).
Além da proteção às ideias de novos 
produtos ou aperfeiçoamento, processos 
de produção em diferentes áreas devem 
ser protegidos. Por meio do estímulo ao 
empreendedorismo e à atividade inova-
dora sustentável, o Critt contribui para 
o desenvolvimento econômico e social, 
difundindo tecnologias limpas, privile-
giando a proteção ao meio ambiente.
Segundo a responsável pelo setor de 
Transferência de Tecnologia (STT), Débo-
ra Marques, o Critt realiza atendimentos 
a clientes da própria UFJF e externos, 
incluindo empresas e inventores inde-
pendentes. “Nós fazemos a mediação 
entre os parceiros, além de auxiliar na 
busca de subsídios junto à entidades 
de fomento. Para atender às demandas 
solicitadas por clientes externos fazemos 
uma triagem entre o corpo docente com 
vias a captar parceiros para o projeto 
demandado. Nesses anos, percebemos 
que tanto inventores, quanto empresas 
notam no setor uma oportunidade para 
aperfeiçoar, testar e fazer progredir seus 
produtos ou empresas. O STT faz um 
importante trabalho de auxiliar o pesqui-
sador na transferência de sua patente, 
prospectando no mercado oportunidades 
de negócios.”

O Kit Marcador Tecidual para Cirurgia Radioguiada ou Kit Estéril, desenvolvido 
na UFJF, obteve patente nacional e foi transferido para a indústria em 2011. 
Desde então, foi solicitada a patente internacional. Em 2015, a Universidade 
recebeu parecer favorável, com a tecnologia obtendo reconhecimento 
internacional: por seu ineditismo, pois se trata de produto inovador e com 
potencial comercial em outros territórios. Também é o primeiro produto 
criado na UFJF aprovado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
para uso médico.
O kit viabiliza o diagnóstico do câncer de mama mais rápido, eficiente e 
inclusivo em relação a métodos convencionais. Segundo o pesquisador 
responsável pelo desenvolvimento da tecnologia, Geraldo Vitral - na foto com 
a atual diretora do Critt, Nádia Raposo, criadora do produto - o serviço de 
Mastologia do Hospital Universitário (HU/UFJF) é hoje referência na retirada 
cirúrgica precoce de tumores malignos das mamas, justamente por incorporar 
essa nova tecnologia. 

Primeira patente internacional

CRITT 
Site: www.ufjf.br/critt
e-mail: nadiacritt@gmail.com
Tel: (55) (32) 2102-3435

+ MAIS

Fo
to

: L
et

íc
ia

 A
lv

es
 V

it
ra

l


