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VISÃO GERAL

O projeto se iniciou em 2008 e, ao longo dos anos,  o Parque Científico e Tecnológico se 
consolidou em um ecossistema único que:

● Possibilita a sinergia entre o ambiente acadêmico da Unicamp e o mercado
● Catalisa novas ideias e negócios, 
● Impulsiona a inovação,

No Parque, alunos e pesquisadores da Universidade trabalham em conjunto com empresas 
incubadas, Startups e laboratórios de P&D de grandes empresas, gerando conhecimento 
aplicado a práticas emergentes de tecnologia em diversos segmentos de atuação, como:
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LOCALIZAÇÃO

Os Parque fica em Campinas-SP, a 96 quilômetros da capital 
paulista. A região é conhecida por ser a perfeita mistura entre 
a vida na grande metrópole, com agitação e toda 
infraestrutura que uma grande cidade contempla, mas com 
um 'quê' interiorano, repleto de opções culturais, de lazer e ao 
ar livre pulsando em suas ruas. 

A Região Metropolitana de Campinas também ostenta a 
posição de terceiro maior parque industrial nacional, atrás 
apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo também espaço 
de inovação e tecnologia, rodeado por grande quantidade de 
empresas e institutos de pesquisa focados no 
desenvolvimento de iniciativas desse tema, com atuação 
especialmente em informática, microeletrônica, 
telecomunicações, eletrônica e química fina.
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS

UNICAMP

Os prédios do Parque Científico e Tecnológico estão dentro de uma das maiores e melhores universidades 
do País: a Unicamp. A instituição está entre as três primeiras na lista “World University Rankings” de 
melhores universidades da América Latina, divulgado anualmente pelo Times Higher Education (THE). 

São:

24 unidades de ensino
21 centros multidisciplinares, 
+ de 40 mil estudantes 
+ de 2 mil professores
~8 mil colaboradores.
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DA UNICAMP - INOVA

A Inova é responsável por fazer a ponte entre a Unicamp e as empresas do Parque, facilitando contatos e 
desburocratizando processos. A Agência acredita que inovação e pesquisa são a base para a construção de 
um país mais culturalmente rico e igualitário e, portanto, seu papel dentro do ecossistema do Parque é 
singular: ela atua promovendo não apenas parcerias para pesquisa e desenvolvimento, mas também 
estimulando o empreendedorismo e unindo mercado e Academia, promovendo interações dentro da 
comunidade (como eventos e premiações), auxiliando na captação de informações das empresas-filhas da 
Unicamp e do Parque e divulgando esse material de forma a trazer visibilidade para o trabalho realizado.
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NÚMEROS DO PARQUE

32 Empresas Instaladas

440 Empregos Diretos

293 Postos de Trabalho em P&D

15 Convênios de P&D vigentes com a Unicamp

R$ 11 milhões Assinados em Convênios   
e P&D com a Unicamp em 2019
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NÚCLEO VÉRTICE LIB

INCAMP ANEXO PRÉDIO 5

6 PRÉDIOS COM ESTRUTURA COMPLETA
ALÉM DA OPÇÃO BUILT TO SUIT
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PRÉDIO NÚCLEO

O prédio Núcleo do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp foi 
um dos primeiros prédios oficialmente construídos do Parque, por 
isso ele recebe este nome:
é a semente onde tudo começou. 

O prédio abriga negócios com base científica e tecnológica, além 
de laboratórios de inovação com foco no desenvolvimento e 
execução de projetos de P&D em parceria com o setor empresarial.

● Área total do prédio: 2,659 m²
● Estrutura: térreo + 4 andares
● Auditório: 35 lugares

Endereço: Avenida Alan Turing, 776, Cidade Universitária, 
Campinas (SP)
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PRÉDIO VÉRTICE

O Vértice foi o primeiro prédio do Parque a receber startups, mas 
atualmente ele também é lar de grandes laboratórios de inovação 
de empresas já consolidadas no mercado.

A chegada das startups no Parque foi um marco, porque elas 
contribuem como importantes agentes de inovação para que o 
conhecimento baseado em tecnologia chegue à sociedade na 
forma de produtos e serviços.

● Área total do prédio: 1.429l m²
● Estrutura: subsolo + térreo + 2 andares
● Auditório: 45 lugares

Endereço: Avenida Alan Turing, 345 - Cidade Universitária, 
Campinas (SP)
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PRÉDIO LIB

O Laboratório de Inovação em Biocombustíveis (LIB) é destinado à 
instalação de startups e empresas que queiram firmar projetos de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) com a Unicamp na área de 
biocombustíveis. 

O prédio, que recebeu fomento da Financiadora de Inovação e 
Pesquisa (FINEP), oferece espaço com toda a infraestrutura para 
comportar uma planta-piloto - incluindo a instalação de equipamentos 
de grande porte, como colunas de destilação e biorreatores.

● Área total do prédio: 1.226 m²
● Estrutura: 3 andares
● Espaço diferencial: planta piloto e laboratório molhado

Endereço: Rua Daniel Hogan, s/n - Cidade Universitária, 
Campinas (SP)
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PRÉDIO INCAMP

O espaço concentra a maioria das empresas em fase pré-incubação e de 
incubação residentes no Parque.

O prédio é sede da Incamp, a incubadora de empresas de base tecnológica 
da Unicamp. A Incamp provê mentorias e capacitação às empresas 
incubadas por até três anos, uma grande alavanca de conexões com 
fontes relevantes de conhecimento no ecossistema acadêmico e 
empresarial da Unicamp.

● Área: 364 m²
● Estrutura: 2 andares
● Auditório: 68 lugares

Endereço: Rua Bernardo Sayão, 38 - Cidade Universitária, 
Campinas (SP)
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PRÉDIO ANEXO

Espaço a ser inaugurado no início do 2o semestre de 2020, contará 
com estrutura para eventos tanto das empresas instaladas quanto de 
empresas externas.
Há espaços de escritórios para até 4 empresas e uma área
de coworking. 

● Área total do prédio: 596 m²
● Estrutura: Térreo
● Diferencial: Coworking

INAUGURAÇÃO PREVISTA PARA 2020

Endereço: Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n - Cidade 
Universitária, Campinas (SP)
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PRÉDIO #5 (NOVO)

Esse é o mais novo prédio o Parque. Financiado pela Finep no 
fim de 2013, em um edital para Parques em implantação, o local 
será destinado para abrigar laboratórios de pesquisa e também 
escritórios para os mais diversos negócios. 

● Área total do prédio: 1.044 m²
● Estrutura: térreo + 2 andares

INAUGURAÇÃO PREVISTA PARA 2020

Endereço: Rua Walter Hadler, s/n - Cidade Universitária,
Campinas (SP)
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BUILT TO SUIT

Como sugere o nome, esta é uma modalidade de instalação 
sob medida de laboratórios de pesquisa de grandes empresas. 

A equipe do Parque oferece todo o suporte para que o projeto e 
a instalação das estruturas possam ocorrer de forma rápida e 
eficiente.

A empresa é responsável pelos custos de construção do 
prédio, mas a Inova Unicamp está disponível para dar todo o 
auxílio para as empresas que buscam recursos em órgãos 
financiadores (BNDES, Finep).

Área: variável, com estrutura customizada

Suporte Inova Unicamp para as empresas que buscam                  
recursos em órgãos financiadores.
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ESPAÇOS DE APOIO

Além das salas de coworking, salas privativas e laboratórios 
dos prédios, o Parque tem em sua infra-estrutura espaços de 
apoio que facilitam o dia-a-dia das empresas ali instaladas.

Salas de Reunião: Diversos portes de salas com infra-estrutura 
técnica completa para uso exclusivo para as empresas 
instaladas.

4 Auditórios: Para uso das empresas instaladas ou locação 
pelo público externo.

● Incamp: 68 lugares
● Vértice: 50 lugares
● Sala Algar: 35 lugares
● LIB - anfiteatro
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O ECOSSISTEMA DO PARQUE CONTA COM 
32 EMPRESAS INSTALADAS*

*) 1o TRIMESTRE DE 2020

EMPRESAS DO ECOSSISTEMAParque Científico e Tecnológico da Unicamp

Grandes Empresas e Laboratórios de P&D Algumas Startups e Empresas Incubadas
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AS EMPRESAS TÊM DIFERENTES PERFIS, ATUANDO DE FORMA INTEGRADA ENTRE SI 
E COM OS ALUNOS, PESQUISADORES E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE.

EMPRESAS INCUBADAS STARTUPS GRANDES EMPRESAS
(Laboratórios de P&D)

Empresas de base tecnológica em 
processo de pré-incubação ou 

incubação. As empresas podem se 
instalar nos espaços do Parque e 
têm apoio da incubadora Incamp 

com programas de apoio e mentoria 
com duração de até 3 anos.

Startups inovadoras instalam-se no 
Parque em salas de trabalho na 
medida certa para abrigar suas 

equipes completas. 

Estruturas corporativas de P&D 
contam com laboratórios de 

inovação dedicados a desenvolver 
projetos com base 

científico-tecnológica. Empresas 
que têm necessidades específicas 

de espaço e design para seus 
laboratórios, conta-se também com 

a opção built to suit para sua 
instalação.

EMPRESAS DO ECOSSISTEMAParque Científico e Tecnológico da Unicamp
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COMO 
FAZER PARTE
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O espaço ideal para atender às
necessidades específicas da sua empresa

● Os espaços no Parque são disponibilizados para locação por meio de editais.
● Há diferentes modelos, um para cada perfil de empresa. 
● Veja a seguir qual deles é o mais adequado para o seu negócio.
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Confira nosso edital de seleção vigente                        
(clique aqui)

Preencha e entregue o formulário de                   
apresentação de propostas.

Apresente sua proposta, como orienta 
o edital.

Acompanhe o calendário de avaliação
 de propostas.

Passou na avaliação? Esteja preparado para uma 
reunião com a diretoria.

Pronto! Se sua proposta for aprovada, você 
receberá o contrato de convênio e todo o suporte 
para instalar sua empresa no Parque.

Instalação de Startups

Instale sua empresa em espaços com ambiente 
Open-Space ou em salas privativas, com diversas 
opções de área-útil, nos prédios LIB, Vértice ou 
Núcleo. Além de toda a infra-estrutura disponível para 
sua operação, seu time também terá acesso a 
reserva de salas de reunião sem custos adicionais.

É o modelo ideal para você, que quer estar perto da 
Comunidade da Unicamp para network, troca de 
experiências e acesso a ótimos talentos para apoiar 
o crescimento de seu negócio com eficiência de 
custos e sem se preocupar com atividades 
administrativas e de manutenção que não sejam do 
seu core.
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Instalação de Grandes Empresas

Laboratórios prontos ou built to suit

Empresas de maior porte, já estabelecidas no 
mercado nacional ou internacional, podem locar 
laboratórios para seus times de Pesquisa e 
Desenvolvimento em um dos prédios do Parque ou 
construí-los de acordo com suas necessidades, por 
meio de convênios com a Unicamp facilitados pela 
equipe de gestão do Parque.

É o modelo ideal para grandes empresas que buscam 
interação com a comunidade inovadora com a 
Unicamp como diferencial competitivo para seus 
negócios.

Instalação de laboratórios de P&D 
em prédios existentes:
Via edital de seleção de propostas 
(Clique aqui)

Instalação em edifício construído sob demanda 
(built to suit):
A partir do estabelecimento de projetos em 
parceria com a Universidade, contando com 
isenção de taxa de ocupação e apoio da Inova 
Unicamp para busca de recursos para a 
construção dos edifícios junto a órgãos 
financiadores (BNDES, Finep). (Clique aqui)
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CONTATO

26



Junte-se a nós!
Mal pode esperar para trazer sua empresa para o Parque?

Conte com o nosso apoio para organizar sua instalação em
nosso ecossistema. 

Estaremos à disposição para orientar e apoiar a sua empresa
e o seu projeto.

parque.inova.unicamp.br/

(19) 3521-2613

parquecientifico@inova.unicamp.br
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