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PERGUNTAS FREQUENTES 

O que é o IPT Open Experience? 

Trata-se de uma iniciativa inspirada em modelos de sucesso de distritos de inovação, como o 

Kendall Square (Boston/EUA), cujo objetivo principal é criar um ambiente promotor de 

inovação que favoreça o desenvolvimento de projetos pela conexão de profissionais, 

estudantes, bolsistas de empresas e instituições, tanto públicas quanto privadas. 

 

Qual a área do IPT e qual é a destinada ao IPT Open? 

A área do terreno do IPT é da ordem de 210 mil m², sendo cerca de 110 mil m² de área 

construída. Para o IPT Open Experience foram dedicados cerca de 10% do campus do Instituto. 

 

Foram construídos novos espaços?  

Estão em adaptação espaços para convivência das pessoas no campus e laboratórios estão 

sendo modernizados para adequação às mudanças decorrentes da instalação das empresas, 

Os recursos necessários são custeados pelas empresas e parceiros do IPT. 

 

Qual a estruturação Jurídica do IPT Open Experience?  

Tem amparo na Lei Federal nº 10.973, de 2004, com as alterações promovidas pela Lei nº 

13.243, de 2016; e Legislação de Inovação do Estado de São Paulo - Lei Complementar nº 

1.049, de 2008. 
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O IPT Open Experience é uma Parceria Público-Privada ? 

Sim, com o objetivo de promover atividades científicas, tecnológicas e estratégicas 

para o desenvolvimento econômico e social. O estímulo é promovido pela constituição 

de ambientes favoráveis à geração de inovação e às atividades de transferência de 

tecnologia. 

 

Como participar do IPT Open Experience?  

A condição principal é estabelecer o compromisso de desenvolvimento de projetos de 

inovação a serem apresentados e aprovados pelo IPT, sendo uma parte deles 

obrigatoriamente executados em parceria com os pesquisadores do Instituto.  

Quaisquer empresas ou instituições que atendam aos requisitos explicitados nos 

chamamentos públicos estarão aptas a participar da iniciativa. Os chamamentos 

podem ser encontrados em http://www.iptopenexperience.com.br. 

 

Como participar do IPT Open Experience na modalidade Centro de Inovação? 

Nesta modalidade a empresa parceira traz para o campus do IPT uma atividade de 

inovação ou de P&D ou, ainda, um laboratório de Desenvolvimento & Aplicação, 

ocupando um dos espaços disponíveis para o IPT Open Experience. 

É necessário também que a empresa apresente um plano de trabalho ao IPT para a 

execução conjunta de atividades de P&D&I, sendo este um requisito obrigatório para 

elegibilidade da empresa junto ao programa. 

  

http://www.iptopenexperience.com.br/
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Quais os valores para participação física com Centro de Inovação? 

O valor da contrapartida financeira é calculado por meio de pesquisa de mercado, com 

validade de seis meses contados da data de sua realização. O rateio das despesas comuns será 

feito conforme o espaço ocupado e calculado de acordo com o espaço que a instituição ocupa. 

Além desses valores, há necessidade de prever recursos financeiros e não-financeiros para a 

execução de projetos de P&D&I. 

A remuneração do IPT consiste na contrapartida financeira destinada ao uso do espaço e no 

rateio de despesas comuns.  

Os valores são disponibilizados no http://www.iptopenexperience.com.br.  

 

Qual o incentivo para quem aderir à modalidade Centro de Inovação? 

O incentivo é o abatimento dos investimentos que forem realizados a título de melhorias no 

campus, laboratórios e prédios do IPT e que forem considerados úteis e necessários. Além 

disto devem ter seus preços compatíveis com os do mercado, nos termos da metodologia 

disponível no site http://www.iptopenexperience.com.br.  

 

Como participar do IPT Open Experience na modalidade Hub de Inovação? 

Nesta modalidade a empresa se conecta ao IPT Open Experience com a expectativa de realizar 

programas de incubação, aceleração e engajamento com outras empresas, notadamente com 

startups e micro e pequenas empresas (MPEs).  

Em geral, as empresas afiliadas buscam oportunidades que podem variar desde uma “fusão & 

aquisição”, passando pela aliança estratégica para modelos de negócios complementares, e 

até o lançamento de desafios tecnológicos. Estes desafios serão desdobrados em projetos, a 

serem desenvolvidos junto com os pesquisadores do Instituto, com startups ou outros 

parceiros conectados ao ecossistema de inovação. 

http://www.iptopenexperience.com.br/
http://www.iptopenexperience.com.br/
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Quais os valores para participação do Hub de Inovação ? 

Considerando que o Hub de Inovação é uma modalidade de prestação de serviços 

tecnológicos, cada proposta deverá ser negociada caso a caso e de acordo com as cotas 

mínimas estabelecidas em chamamento. 

 

Quais são os principais projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente 

pelas empresas no IPT Open Experience?  

Os projetos das empresas são de cunho confidencial e exigem aprovação formal para qualquer 

divulgação. De modo geral, até o momento são projetos nas áreas de inteligência artificial, 

materiais avançados, biotecnologia, energia e sustentabilidade. Atualmente temos instaladas e 

em operação 12 empresas, além de outras oito em negociações avançadas. 

 

Quais empresas e instituições já aderiram ao IPT Open Experience?  

O IPT Open Experience já realizou parcerias nas modalidades:  

Centros de Inovação: Granbio, Inteli e Lenovo;  

Hub de Inovação: Siemens Energy, Siemens, Klabin, Kimberly-Clark e 3M. 

 

Empresas concorrentes podem participar do IPT Open? 

Sim, tanto que o IPT Open já abriga empresas concorrentes. O objetivo é criar sinergia no 

ecossistema de inovação beneficiando as empresas, sejam elas concorrentes, ou não. 

 

Empresas de que porte podem participar? 

O IPT Open está aberto a empresas de todos os portes, desde que atendam às condições dos 

chamamentos públicos. Isso vale para todas elas, desde startups até grandes empresas 

multinacionais. 
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Como ficam as questões do sigilo industrial e da propriedade intelectual? 

Em termos legais, a negociação segue as premissas estabelecidas por meio do Marco Legal da 

Inovação (Lei Federal nº 10.973/2004). Todo segredo do desenvolvimento tecnológico da 

inovação é mantido sob sigilo e resguardado, juridicamente, por acordos de confidencialidade 

e proteção da propriedade intelectual.  

Além disso, cada parceiro possui total liberdade para executar projetos de P&D&I internos ou 

por meio de outras parcerias que não envolvam o IPT. Ou seja, não é obrigatória a participação 

do IPT em todos os projetos. Os parceiros possuem exclusividade no uso do que for 

desenvolvido em conjunto, exceto se houver disposição em contrário estabelecida por agência 

de fomento. 

 

O IPT Open facilita o acesso a recursos de fomento e de outras instituições de 

pesquisa? 

Não, mas a articulação entre empresas participantes do Ecossistema de Inovação potencializa 

a elaboração de projetos pré-competitivos que podem receber recursos de agências de 

fomento para sua execução. 

 

Qual a diferença do Open Experience para o trabalho que o IPT já fazia antes 

para o setor privado? 

O IPT Open Experience é a radicalização da inovação aberta para o IPT. Neste modelo, as 

empresas e equipes passam a atuar dentro do campus, convivendo lado a lado com os 

pesquisadores do Instituto e acessando as competências e infraestrutura de P&D&I. Este 

convívio cria um ambiente voltado à promoção constante de inovação, de modo diferenciado 

e focado em hardscience. O IPT Open Experience se propõe a oferecer às empresas um canal 

adicional para que elas consolidem e implementem sua estratégia de inovação aberta.  
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Como é a participação dos pesquisadores do IPT no Open Experience?  

As equipes técnicas do IPT impactam de modo positivo a criação de valor para as empresas, 

especialmente durante as fases de desenvolvimento e escalonamento tecnológico. As 

empresas afiliadas ao IPT Open Experience podem criar programas contínuos de resolução de 

desafios, junto aos mais diversos atores do ecossistema de inovação. Contam para isto com o 

apoio tecnológico do IPT. Os desafios das empresas podem ter grau de maturidade variando 

desde as fases iniciais do desenvolvimento, passando pelas etapas de escalonamento das 

tecnologias, e podem ir até sua oferta ao mercado. 

 

As pesquisas são totalmente custeadas pelas empresas, pelo governo, ou um 

misto de recursos público-privados? 

A empresa se afilia ao IPT Open com recursos privados. Mas também pode combinar com 

recursos públicos, por meio do financiamento de projetos de P&D&I provenientes de agências 

de fomento tais como Embrapii, Finep, Fapesp, e/ou leis de incentivos fiscais, a exemplo da Lei 

de Informática, ANEEL e ANP, além de outras fontes disponíveis. Estes projetos são 

construídos pela conexão com o apoio tecnológico do Instituto, ou com outros atores do 

ecossistema. 

 

Adesão de empresas ao IPT Open Experience significa participação acionária na 

Instituição? 

Não. Empresas e instituições que participam do IPT Open objetivam tão somente a criação de 

um ambiente compartilhado de inovação. 

 

Participantes do IPT Open Experience recebem algum tipo de recurso público por 

participar do projeto? 

Não. Todo o recurso necessário para a participação deve vir das próprias empresas ou 

instituições interessadas. 
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Além do IPT, qual a relação das outras entidades ligadas ao governo de SP (USP, 

Unesp, Unicamp, Butantan) com o projeto? 

O IPT Open Experience busca conectar as competências necessárias, para os desafios das 

empresas, provenientes de diferentes instituições. Para isso relaciona-se com outros institutos 

de pesquisa, universidades e órgãos do governo, além de startups. 

 

O IPT Open Experience é o início da privatização do IPT ? 

Não. A iniciativa é baseada no marco legal de CT&I e tem por finalidade criar um ambiente 

promotor da inovação no campus do Instituto, bem como alavancar promoção da cooperação 

e interação entre os entes públicos, empresas públicas e privadas e as mais diversas 

instituições.  

 

O IPT Open Experience é uma iniciativa da USP? 

Não. Ainda que o campus do Instituto esteja dentro da Cidade Universitária, IPT e USP são 

entidades distintas, sem vínculos administrativos e organizacionais.  

 

O IPT Open, abrigando uma instituição como o Inteli, seria um passo no sentido 

da privatização da universidade? 

De modo algum. IPT e USP são entidades distintas, sem vínculos administrativos e 

organizacionais.  

 

O projeto IPT Open Experience interfere nas unidades de negócio do IPT? 

Não interfere. Na verdade, interage, pois integra esforços e potencializa novos negócios e a 

capacidade de inovação da instituição. 
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Será prejudicado o atendimento aos clientes do IPT que estão fora do escopo do 

IPT Open Experience? 

Não. Os canais de relacionamento do IPT e do IPT Open são independentes. 

 

Quanto de recursos indiretos do IPT está no investimento? 

O IPT possui uma diretoria específica para o IPT Open Experience com alguns profissionais 

alocados na iniciativa, além de profissionais de diferentes áreas do Instituto que contribuem 

para a implementação da iniciativa. 


