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O CTC é 
transformado em 
uma associação 
aberta sem fins 

lucrativos   

Lançamento da primeira 
variedade CTC: SP-1143 

Projeto Genoma 
da Cana liderado 

pelo CTC 

1969 

1983 

2004 

1999 

Início do projeto do 
etanol 2G no CTC 

2007 

Fundação do Centro de 
Tecnologia Copersucar 

 

2011 

O CTC se trasforma em S.A com 
objetivo de ser o principal centro 

mundial de desenvolvimento e 
integração de tecnologias da 

indústria sucroenergética 

Panorama do CTC 
HISTÓRICO 

Novas 
Tecnologias 

Melhoramento 
Genético 

FOCO em 2 áreas de atuação 
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Reflexão 

Por que repetir velhos erros quando há tantos erros 
novos a cometer? 
(Bertrand Russell) 
 
Para cada problema complexo há uma solução clara, 
simples e... errada! 
(H.L. Mencken) 
 
"If we knew what it was we were doing, it would not be 
called research, would it?“ 
(Albert Einstein) 
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Reflexão 

One third of US GDP is from innovation industries 
engaged in making or using technology. 

 

How much is for the Brazilian GDP? 

Altos custos para se investir no Brasil: 
 25% a mais do que na Ásia e 10 % a mais que nos 
Estados Unidos. 

Innovation is not just about technology but the 
use of technology to enable business.  
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Reflexão 

Transformar a Empresa em Universidade? 

 

Transformar a Universidade em Empresa? 

 

 

Transformar a Universidade... 

 

Transformar a Empresa... 
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PD&I no CTC 

• Equipe de Gestão de P&D+Inovação evoluindo 
para Negócios 

• Equipe de pesquisadores para execução de 
projetos de P&D formada originalmente na 
transferência e na assistência técnica ,evoluindo 
para Especialistas, gerenciados por Negociantes 

• Busca de colaboradores com o perfil de 
pesquisador e / ou de negócios 

• Reaproveitamento da equipe em novos projetos 
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PD&I no CTC 

• Gestão de Projetos de P&D: PMO 

• Gestão de Parcerias: NT BU, BizDev, Jurídico 

• Prospecção Tecnológica e ICTs 

• Gestão de Propriedade Intelectual 

• Assuntos Regulatórios 

• Funding Officer 
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