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PROGRAMA 
10 de Setembro de 2010 

 

Tour Latino-Americano em Inovação 
 

 

Propriedade Intelectual, Financiamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento, Start-ups e Políticas Públicas em 

Inovação 
 

Chile - Argentina - Brasil 
 

Palestrantes dos Estados Unidos, América Latina, África do Sul e 
Brasil 

 

Santiago, Chile    6 de Setembro 
Buenos Aires, Argentina  8 de Setembro 
São Paulo, Brasil   10 de Setembro 

 
 

Serão expostos e debatidos tópicos como: 
  
� Como identificar e aproveitar a propriedade intelectual gerada por P&D  

� Como financiar programas de P&D 

� Como iniciar uma Start-up de Base Tecnológica   

� Perspectivas de políticas públicas na área de inovação e na integração 
universidade-empresa 

 

Organizado por: 
LES - LICENSING EXECUTIVES SOCIETY 

LES Argentina, 

LES Brasil, 

LES Chile, 

LES Estados Unidos & Canadá 
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10 de Setembro de 2010 
 
 

 
7: 30 hs - 8:30 hs  

 
Inscrição 

  
8:30 hs - 9:00 hs  Apresentação, introdução e abertura 

Open Innovation – Inovação Aberta  
Pat O’Reilly - Presidente da LESI – Licensing Executives        
Society International 
 

 
9:00 hs - 10:30 hs 
 
 
 
 

 
Primeiro Painel: Como Identificar, Avaliar e Comercializar 
Bens de Propriedade Intelectual 
 

Palestrantes:  
• Bonny Harbinger, PhD - Office of Technology Transfer – 

NIH – National Institutes of Health, USA 
• Robert R. Gruetzmacher, ex Dupont and Rutgers University, 

USA 

•  

10:30 hs - 11:00 hs 
 

Intervalo para Café e Contatos 

11:00 hs - 12:30 hs 
 
 
 

Segundo Painel: Pesquisa & Desenvolvimento - Como 
Resolver o Problema dos Financiamentos 

 

Palestrantes:  
• Allan Jarry, Harnecker Carey, Chile 
• Adriano Jorge, Natura, Brasil 

 
 

12:30 hs - 14:00 hs  Almoço [Incluido e Servido no Local do Evento] 
 

14:00 hs - 16:00 hs  Terceiro Painel: Como Iniciar uma Empresa de Base 
Tecnológica: As Lições Aprendidas 
 
Palestrantes: 
• Taila A. Lemos, Gentros, Brasil 
• Fábio Pagani, Softex, Brasil  

 
16:00 hs - 16:30 hs Intervalo para Café e Contatos 

 
16:30 hs - 18:00 hs Quarto Painel: Políticas Governamentais sobre Inovação, 

Pesquisa & Desenvolvimento e Licenciamento; Interação 
entre Universidade e Empresa 
 
Palestrantes: 
• Stephan J. Lamprecht, Venture Solutions, África do Sul 
• Oswaldo Massambani, Agência USP de Inovação, São 

Paulo, Brasil 
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BREVE CURRICULUM DOS PALESTRANTES 
 
 

Adriano Jorge 

Farmacêutico, graduado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Pós 
graduado em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas . Possui 10 anos de experiência 
em P&D e Inovação de produtos cosméticos, tendo sido responsável pela coordenação de projetos para 
desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Atualmente atua na Vice-Presidência de Inovação da 
Natura, onde é responsável pela estratégia de captação e gestão de recursos públicos para Inovação e 
pelas cooperações internacionais. 

 

Allan Jarry 

Allan Jarry é sócio e diretor commercial do escritório HarneckerCarey, bem como fundador e sócio da 
NEOS Innovation Consultants. É especialista em avaliação de bens intangíveis, negociação de 
licenciamentos, organização de empresas de base tecnológica, estratégias de gerenciamento de portfolios 
de PI e inovação, para empresas e universidades. 

Foi o fundador da LES Chile e seu primeiro presidente, tendo coordenado vários comitês da LES. 
Atualmente é membro do Conselho Internacional da AUTM (Associaiton of University Technology 
Managers). 

Allan Jarry é formado em Administração de Empresas pela Universidad Católica de Chile, tem mestrado em 
Administração pela mesma universidade e mestrado em Propriedade Intelectual (MIP) pela Franklin Pierce 
University, NH, EUA. Desde 2001 ocupa a posição de professor adjunto na Universidad Católica de Chile, 
na área específica de propriedade intelectual. 

 
Bonny Harbinger, Ph.D., J.D. 

Bonny Harbinger, Ph D., J.D., é Diretora do Escritório de Transferência de Tecnologia (Office of Technology 
Transfer – OTT) da National Institutes of Health (NIH) dos Estados Unidos. A Dra. Harbinger atua também 
como Secretária Executiva do Sub-Comitê do Acordo de Pesquisa e Desenvolvimento Cooperativo da NIH 
(CRADA). Antes de ingressar na NIH, Dra. Harbinger formou-se em Direito pela Georgetown University Law 
Center e trabalhou em escritório de advocacia especializado em contencioso, e anteriormente desenvolveu 
prática em clínica psicológica, tendo servido também como Oficial nas Forças Armadas de Israel. 

Dra. Harbinger obteve seu Doutorado em psicologia clínica pela USIU – United States International 
University.  

 

Fábio Pagani 

Bacharel em Ciência da Computação pela UNICAMP, com especialização em marketing de software para o 
mercado Norte Americano pela NSU – EUA e em globalização de empresas pelo IMD – Suíça. Como 
empresário, entre outras atividades, fundou em 1989 a Quasar Informática, em 1999 fundou a Acqua 
Software, e em 2006 fundou a Sophia Software especializada em software de apoio à gestão pública. 
Participou da fundação do Núcleo SOFTEX Campinas, foi seu Secretário Geral e Coordenador Executivo. 
Atualmente é membro do Conselho de Administração do Núcleo, Presidente da ANCS – Associação 
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Núcleo Campinas Software e Conselheiro do CADETEC - Comitê Assessor de Desenvolvimento de 
Empresas de Tecnologia de Campinas. 

Atuou na Sociedade SOFTEX, gestora nacional do Programa SOFTEX, como Diretor de Coordenação dos 
Núcleos e Operações Internacionais e como Coordenador de Desenvolvimento de Negócios, responsável 
pela área de recursos financeiros para empresas de software e pela área de desenvolvimento de negócios 
no Brasil e no exterior. Atualmente Coordena o ActMinds – Grupo de empresas formado em Campinas para 
exportar software e é Consultor especializado em Exportação, Captação de Recursos e Gestão de 
empresas de software e é Coordenador Adjunto do Núcleo SOFTEX Campinas. 

 

Oswaldo Massambani, PhD 

Possui graduação em Fisica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1974), mestrado em Fisica da Alta 
Atmosfera pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1977), doutorado em Atmospheric Sciences - McGill 
University (1982) e pós-doutorado em Sensoriamento Remoto pelo Grupe de Researche Teledetection 
Active - Centre Nacionale des Etudes de Telecomunication CNRS Issy - le - Molineau Paris - França. Tem 
experiência na área de Geociências, com ênfase em Sensoriamento Remoto da Atmosfera.  

Atualmente é Diretor Geral da Agência USP de Inovação, efetivo no cargo de professor titular do Instituto 
de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas - IAG/USP e do Centro Incubador de Empresas 
Tecnológicas - CIETEC.  

 

Patrick O’Reilly 

Patrick O’Reilly é sócio do escritório Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, em Washington, 
DC, EUA, e atua quase exclusivamente em transações que envolvem propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia, para clientes internacionais e locais, abrangendo desde licenciamentos até 
colaborações tecnológicas complexas. Dr. O’Reilly assiste clientes na formulação de estratégias para 
exploração de bens imateriais, e os assessora em disputas e acordos derivados de litígios em PI.  

Além disso, há mais de vinte anos leciona princípios relativos a transferência de tecnologia nas faculdades 
de direito da George Washington University e na George Mason University, e em programas de pós-
graduação lato-sensu nos EUA e em várias partes do mundo. É co-autor do livro “Drafting Patent License 
Agreements”, 6ª edição (BNA 2008). 

É atualmente presidente da Licensing Executives Society International e ex-presidente da LES (USA & 
Canadá). É formado pela Faculdade de Direito da George Washington University e tem bacharelado em 
ciências pela Academia Naval dos Estados Unidos. 

 

Robert R. Gruetzmacher 

Dr. Gruetzmacher é doutorado pela Case Western Reserve University, e foi agraciado com o  National 
Institutes of Health Postdoctoral Fellowship. É o fundador e sócio principal da TechIAConnect e 
Associados, firma de consultoria especializada em desenvolvimento de negócios e transferência de 
tecnologia.  Trabalhou por mais de 30 anos na DuPont, em áreas de P&D, suporte à fabricação e ao 
marketing, planejamento estratégico e gerenciamento de conhecimento.  Nos últimos 15 anos assessorou 
líderes empresariais na extração de valor de portfolios de bens intelectuais, através de licenciamento, 
avaliação de PI, negociação e transferência de tecnologia e colaborações com universidades. 

Liderou os esforços da DuPont na criação de parcerias com universidades para pesquisa colaborativa, e na 
busca de novas oportunidades de negócios com a área acadêmica, inclusive com startups, e recentemente 
liderou a implementação de um modelo de P&D em inovação aberta. 
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Após sua aposentadoria da DuPont, foi consultou do Escritório de Comercialização de Tecnologia da 
Rutgers University, gerenciando os portfolios de patentes nas áreas de ciência física, engenharia e TI, e na 
busca de oportunidades de colaboração com a indústria. 

Representa a DuPont como membro da University-Industry Demonstration Partnership (UIDP) e é membro 
do seu Conselho Diretor, além de ser membro de inúmeras associações ligadas à P&D, licenciamento e 
propriedade intelectual. 

 
Stephan J. Lamprecht 

Fundador e sócio da Venture Solutions Innovation Management & Commercialization, da África do Sul, foi 
presidente da LES South África. Trabalha especificamente na criação e desenvolvimento de estratégias, 
políticas e implementação de programas para sistemas nacionais de inovação e desenvolvimento, 
assessorando governos nos níveis nacionais e regionais na estruturação de políticas e processos para 
inovação colaborativa entre entidades públicas, privadas e  o setor acadêmico de pesquisa. Desenvolveu 
várias estratégias e programas, atualmente implementadas em países africanos, para criar eco-sistemas 
para desenvolvimento da inovação, incluindo sistemas para remoção de obsddtáculos estruturais e legais à 
inovação, criando entendimento comum entre os responsáveis pelas políticas governamentais, 
financiadores (venture capitalists), profissionais de suporte à inovação, etc.  

A Venture Solutions Innovation Management & Commercialization detem um longo relacionamento com o 
governo da Finlândia, para assistência com relação a sistemas de financiamento para programas de 
pesquisa em países em desenvolvimento. 

O principal foco de suas atividades é voltado principalmente à assistência às empresas de P&D e de 
inovação, com vistas à comercialização e à criação de oportunidades de negócios através da P&D e da 
inovação. 

 

Taila Andrade Lemos, PhD, MBA 

Bacharel em Ciência Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (1997), Mestre (2000) e 
Doutora em Biologia Molecular e Celular pela UNICAMP (2003). Pós-doutorado Eli Lilly and Co. em 
Indianápolis, Indiana, EUA (2006). MBA em gestão de conhecimento, Tecnologia e Inovação pela FIA 
(2008).  

Atuou  como pesquisadora júnior na Eli Lilly and Co. nos EUA, como Assessora de pesquisa clínica na Eli 
Lilly do Brasil (2006), foi gerente de inovação na Nanocore Biotecnologia S.A. (2007).  Atualmente é 
Gerente de Negócios e sócia fundadora da Gentros Biotecnologia. É membro de dois grupos de discussão 
da política de desenvolvimento da Biotecnologia nos Ministérios da Saúde e da Agricultura e Pecuária. 

 

 

  

  

Para mais informações, contatar tel.: +55 (11) 3816-0356 
 
 
 

lesbrasil.org.br 

 

VAGAS LIMITADAS 



LES - LICENSING EXECUTIVES SOCIETY 

                                       

SP# 3906915  v1 

 
Inscrição / Inscripción / Registration 

 
 

Dados Pessoais/Datos Personales/Personal Information: 
 

Sobrenome/Apellido/Last name:  
 

Nome/Nombre/Name:       
 

Nome para crachá/Nombre para identificación/Name for badge:  

 

Empresa/Firma/Company:  
 

Endereço/Dirección/Address:  

 

Cidade/Ciudad/City:  País/País/Country:  
 

CEP/CP/Zip Code:  Tel.:  

 
Taxas de Inscrição/Tasas de Inscripción/Registration Fees: 

 
 R$ US$ 
Associados / Members 400,00 235.00 
Associados / Members ABPI, ASPI e ABAPI 450,00 265.00 
Não sócios / Non-members 600,00 355.00 
Estudantes de Graduação, Pesquisadores, 
Funcionários e Professores Universitários em tempo 
integral 

 
200,00 

 
120.00 

 
Forma de pagamento/Forma de pago/Payment:  

 
Depósito em conta corrente ou pagamento via transferência eletrônica / Deposit in checking account or via 
electronic wire transfer: 

 

Banco Bradesco Agência nº 3369 C/C nº 4352-4 
Beneficiário – LES BRASIL  -  CNPJ/MF nº  08.469.263/0001-56 

 
 

Favor preencher, assinar e enviar, juntamente com o comprovante de depósito bancário para/Llenar, firmar y 
enviar junto com comprobante de deposito bancario a/Fill in, sign and send together with the proof of bank 
deposit to: 55.11.3816-0085 (fax). 
 
Para maiores informações/For further information – 55.11.3816-0085  


