
conectapi
acelerando inovações através da conexão de ideias



Empreendimento desenvolvido por

profissionais experientes em Consultoria

Organizacional, TI & Processos, e originado

através de parcerias com os ecossistemas

de inovação e empreendedorismo da

Universidade Presbiteriana Mackenzie e da

UNESP – Universidade Estadual Paulista.

www.conectapi.com.br

Origem



ConectaPI é uma solução de 

automação e governança dos 

projetos de inovação para 

conectar a geração de ideias, 

produzidas pela academia e 

startups, com as demandas 

por inovação recebidas das 

empresas.

Posicionamento



ConectaPI é um hub para conectar as demandas de inovações das empresas com as 

soluções produzidas nas universidades, centros de pesquisa e inovação, e startups.

Com o formato operacional de um escritório de processos e projetos

especializado no ecossistema de inovação, ConectaPI compartilha recursos entre as 

entidades participantes, disponibilizando plataforma de automação e 

governança, equipe experimentada, acesso a mercado, e método de aceleração 

com aporte financeiro.

Solução



Reduzir a distância entre o ativo intelectual e o ativo financeiro, 

pois entendemos que inovação é transformar o conhecimento em 
produto e riqueza.

Objetivo

ConectaPI

Entrega de Solução
Demanda de Inovação



Se você é um profissional atuando em empresa ou instituição que necessita inovar processos ou produtos 
do seu negócio, você encontrará no ecossistema ConectaPI o canal adequado para esta finalidade, pois:

o Temos acesso a uma grande rede de unidades de produção (laboratórios em universidades e escolas 
técnicas, startups, núcleos de pesquisa, empresas de tecnologia, etc.) distribuída em todo o país, mas 
fortemente integrada ao nosso ecossistema por uma plataforma de automação de processos e 
governança de operações;

o Garantimos o sigilo das informações identificadas como confidenciais;
o Alocamos ao seu projeto somente as unidades de produção do nosso ecossistema que estejam em 

consonância com suas diretrizes e requisitos;
o Atuamos como seu procurador, acompanhando desde o início o desenvolvimento do projeto da sua 

solução, garantindo alta performance das unidades de produção e monitorando a integração dos 
produtos destas unidades na solução final;

o Disponibilizamos uma plataforma para monitoramento de todas as etapas do trabalho e para 
acompanhamento do desenvolvimento de cada produto componente da solução final.

O demandante



Se você é um profissional atuando na academia (universidades ou escolas técnicas), centros de pesquisa, 
núcleos de inovação e empreendedorismo, ou ainda, se é um empreendedor atuando em sua própria 
startup, você encontrará no ecossistema ConectaPI o canal adequado para alavancar o seu produto, pois:

o Temos amplo acesso ao mercado comprador de soluções de base tecnológica (empresas privadas e 
públicas, órgãos de governo, terceiro setor, etc.), com permissão destes para contratar e gerir projetos 
de inovação de forma integrada ao nosso ecossistema, devidamente monitorados por uma plataforma 
de automação de processos e governança de operações;

o Garantimos o sigilo das informações identificadas como confidenciais;
o Buscamos em nosso ecossistema as melhores alternativas para que seus produtos possam acessar o 

mercado, sempre em consonância com suas diretrizes estratégicas;
o Atuamos como seu procurador, acompanhando e garantindo uma participação justa de seu produto na 

solução final;
o Disponibilizamos uma plataforma para o monitoramento seguro de todas as etapas do trabalho, onde 

cada produtor acessa apenas as partes do projeto relativas ao seu produto.

O produtor



Metodologias



Integração

(ciência e conhecimento)

(regulação e fomento) (produtos e serviços)
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ConectaPI

Automação e governança

Automação e governança dos 

processos dos agentes 

produtores de propriedade 

intelectual, visando eficiência, 

proteção e  

compartilhamento de 

infraestrutura.

Identificação e captura das 

necessidades de inovação em 

produtos, processos e 

serviços para que as empresas 

e governos possam alcançar 

seus objetivos estratégicos.

Gestão da Produção de PI                      Gestão da Demanda de  PI

Universidades, Institutos, Parques
Tecnológicos, Incubadoras, Startups

Empresas e 
Governos

Conexão



ConectaPI

Aceleração

o Aportes financeiros para 

aceleração dos projetos 

selecionados;

o Mentorias e consultorias 

para alavancagem dos 

projetos.

o Garantia das demandas 

com as empresas para os 

projetos selecionados, 

viabilizando os seus 

primeiros clientes.

Gestão da Produção de PI                      Gestão da Demanda de  PI

Universidades, Institutos, Parques
Tecnológicos, Incubadoras, Startups

Empresas e 
Governos

Conexão



Benefícios

Efetiva conexão entre a produção e o 
consumo de propriedades intelectuais

Aceleração do processo de inovação a partir 
da utilização de um banco de dados de ideias

Alinhamento dos projetos de inovação 
com a estratégia de cada empresa

Alertas sobre os 
compromissos acordados

Gestão física dos projetos 
de inovação (prazos)

Gestão financeira dos projetos 
de inovação (receitas e custos)

Gestão de riscos 
(alertas e contingências) Gestão dos documentos produzidos

Vitrine Tecnológica

Portal de Demandas

Integração com INPI para acompanhar patentes

Organização do processo de
aceleração de projetos

Suporte à publicação de artigos científicos

Multiplicidade de investidores

Apoio aos grupos de pesquisa
Pesquisas orientadas às demandas 
do mercado

Acesso ao mercado para 
as startups

Governança dos interesses de cada grupo da
hélice quádrupla: sociedade, governo, 
empresas e academia




