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ARRANJO PRODUTIVO LOCAL-APL 

 

1 INTRODUÇÃO 

A concentração de empresas de um determinado setor em uma dada região e a 

interação dessas com outros atores locais são as características que fundamentam a 

existência de um APL. Com a presença de mais de 60 empresas fabricantes de 

Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (EMHO), a realização de ações 

conjuntas e o apoio de instituições como Prefeitura Municipal, USP, SENAI, 

CIESP/FIESP, Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, BID e ACI, sob a 

liderança de FIPASE e SEBRAE, vê-se a consolidação do APL EMHO.  

No final de 2010, a equipe do APL na FIPASE conta com dois consultores, ambos 

com pós-graduação, que dividem as atividades de gestão, e um estagiário, que auxilia 

no contato com as empresas, na elaboração de projetos, na busca e divulgação de 

informações. Além disso, conta-se com o apoio da equipe do CEDINA, unidade da 

FIPASE ligada ao APL EMHO, cujas atividades serão detalhadas em tópico seguinte. 

Aliás, deve-se destacar que um dos grandes marcos de 2010 para o setor foi o início 

das operações do CEDINA, que já vem apoiando as empresas do APL EMHO na 

realização de serviços tecnológicos.  

Dentre as ações executadas pela FIPASE no âmbito do APL destacam-se: a) 

monitoramento de editais e elaboração de projetos para captação de recursos para o 

desenvolvimento do APL EMHO; b) monitoramento e divulgação de editais voltados às 

empresas e apoio na elaboração de projetos de inovação e captação de recursos junto 

a órgãos de fomento; c) promoção de seminários, cursos de capacitação e consultorias 

visando o desenvolvimento das empresas; d) divulgação do APL EMHO, com a 

elaboração de materiais gráficos e participação em feiras e eventos. Essas e outras 

ações serão detalhadas ao longo deste relatório.  
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1.1 MONITORAMENTO DE EDITAIS, ELABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO APL 

Em 2010, a FIPASE atuou na estruturação do Projeto Innova Saúde, iniciativa 

liderada por SEBRAE, Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e FIESP. O diagnóstico e a formulação do plano de 

ação foram coordenados pela consultoria Competitiveness, que identificou como 

estratégico para o setor o foco em medicina preventiva, o cuidado contínuo, que 

muitas vezes incorpora tecnologias de telecomunicações e informática. O projeto deve 

ter início em 2011, com a realização de capacitações, sensibilização de atores políticos 

e privados e execução de projetos pilotos. 

A fim de contribuir para a competitividade do setor, já que os aspectos de 

desenvolvimento e certificação de produtos continuam sendo gargalos do mesmo, a 

FIPASE buscou, em 2010, recursos que pudessem ampliar o CEDINA. Assim, elaborou-

se projeto de expansão de seus laboratórios, com vista a captar recursos junto à 

Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Ao final de 2010, esse projeto 

encontrava-se tramitando na Secretaria. Se aprovado, resultará na liberação de R$ 

749.143,32 pela Secretaria, com contrapartida da FIPASE de R$ 383.132,75.  

Além disso, foi elaborado projeto de expansão para o CEDINA no âmbito do 

Edital MCT/CNPq Nº 014/2010 – Universal. O projeto acabou não sendo aprovado, 

pois a participação do coordenador em outro edital resultou na desclassificação da 

proposta. 

  

1.2 DIVULGAÇÃO DE EDITAIS VOLTADOS ÀS EMPRESAS E APOIO NA CAPTAÇÃO 

DE RECURSOS  

A FIPASE atua como agente descentralizado da Nossa Caixa Desenvolvimento, 

banco de fomento do Governo do Estado de São Paulo. As linhas visam financiar 

principalmente projetos tecnológicos e ambientais e apoiar as micro e pequenas 

empresas do Estado, com a oferta de crédito a juros mais baixos que os normalmente 
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praticados pelo mercado. A atuação da FIPASE concentra-se no esclarecimento aos 

empresários e na coleta e envio de documentação à sede do banco. Além disso, foi 

realizado contato com a gerência regional do Banco do Brasil, com o intuito de 

cadastrar o APL EMHO junto à instituição financeira, já que ela possui linhas específicas 

para a APLs. Esse contato já havia sido feito no ano anterior, porém, por mudança na 

gerência do banco, precisou ser retomado. Ao final do ano, as informações 

encontravam-se em processo de análise pelo banco, aguardando conclusão do 

credenciamento.  

Dentre os editais lançados pela FINEP no ano de 2010, aplicavam-se ao setor de 

EMHO: Seleção Pública MCT/FINEP/FNDCT Subvenção Econômica à Inovação 01/2010, 

Chamada Pública MCT/FINEP/CT-SAÚDE Telessaúde e Telemedicina 01/2010, Chamada 

Pública MCT/FINEP/MS/SCTIE/AT Produtos Médicos e Biomateriais 05/2010. Esses 

editais foram amplamente divulgados para as empresas do APL e as interessadas 

receberam apoio das equipes APL e CEDINA para sua elaboração. Receberam apoio da 

FIPASE nessa tarefa 3 empresas que atuaram, separadamente, em dois projetos; 

aguarda-se resposta da FINEP para recursos interpostos.  

Houve, ainda, apoio às empresas na elaboração de projetos para o CNPq, 

relativos ao Edital MCT/CNPq nº 062/2009. As empresas PROBIO, RadTech e JP 

Farmacêutica  do APL-EMHO conseguiram aprovação, obtendo recursos para a 

contratação de pesquisadores que atuarão no desenvolvimento de novas tecnologias.  

 

1.3 PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO  

Em março de 2010, foi realizado o evento “Adequação técnica, certificação e 

melhoria de produtos para o setor de equipamentos médico-hospitalares e 

odontológicos”, cujos recursos tinham sido aprovados após projeto enviado pela 

FIPASE para o edital MCT/SETEC/CNPQ 13/2009 Pró-Inova. No total, cerca de 120 

pessoas, entre empresários e funcionários das empresas, compareceram nas palestras 

e no mini-curso, que abordaram os seguintes temas: 
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• Diagnóstico do programa de desenvolvimento Arranjo Produtivo Local médico, 

hospitalar e odontológico do município de Ribeirão Preto 

• Proposta de atuação do CEDINA – Centro de Desenvolvimento e Inovação 

Aplicada  

• Adequação de produto para o setor de EMHO, Certificações e barreiras no 

mercado externo de EMHO 

• Implantação de Boas Práticas de Fabricação: caminhos para o sucesso, O design 

como fator de competitividade de produtos 

• Mini-curso: Adequação de equipamentos eletro-médicos à norma NBR IEC 

60601  

 

Em setembro, a FIPASE organizou o III Seminário do APL EMHO, com apoio do 

SEBRAE e do SENAI, que sediou o evento. O Seminário contou com aproximadamente 

50 pessoas, entre empresários e funcionários da área tecnológica, tendo abordado os 

seguintes temas: Interfaces de telecomunicações e equipamentos eletrônicos voltados 

à área de saúde; Requisitos de avaliação da conformidade para equipamentos 

eletromédicos por ultrassom; Sofrtware embarcado para equipamentos eletrônicos 

com aplicação nas áreas de telecomunicações, biomédica e robótica. As palestras 

foram ministradas por técnicos do INMETRO, UFRJ e INATEL.  

A FIPASE também articulou o oferecimento de cursos de capacitação para 

gestores e funcionários do setor. A partir de demanda de empresários do APL EMHO, a 

FIPASE realizava a negociação com o SENAI e o cadastro de interessados das empresas 

para a formação de turmas, sendo os custos rateados entre os participantes. A 

cooperação entre as empresas possibilitou grande redução nos custos do treinamento, 

com cursos com carga de 20 horas custando entre R$ 65,00 e R$ 72 por pessoa. Foram 

realizados cursos nos meses de maio e julho, abordando os temas: Auditor interno RDC 

59; Gerenciamento de Risco ISO 14.971. 

 



  

 
FIPASE- FUNDAÇÃO INSTITUTO PÓLO AVANÇADO DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO 

 
Rua Visconde de Abaeté, 339, Ribeirão Preto, SP.  CEP 14.025-050, telefone (16) 3911-3250 

End. Eletrônico: fipase@fipase.org.br 
 

11 
 

1.4 DIVULGAÇÃO DO APL EMHO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  

Com o intuito de fortalecer a imagem de Ribeirão Preto como referência na área 

de saúde, em 2010 teve continuidade ações iniciada em 2009; outras novas ações 

foram implantadas. Destaca-se a elaboração de folder bilíngüe, em português e inglês, 

com informações mais detalhadas das empresas, e que, além de ser distribuído em 

feiras e eventos, foi enviado a câmaras de comércio de diversos países.  

No final de janeiro foi visitado, pela equipe do APL EMHO, o Congresso 

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), principal encontro da área 

odontológica do país. Na ocasião, foram realizados contatos com empresas do APL 

EMHO que expunham no evento. No total, foram 10 empresas da região participando 

como expositores.  

Em maio, a FIPASE participou da Feira Hospitalar, um dos três maiores eventos 

de negócios do mundo na área de saúde. Embora não tenha existido participação 

conjunta (em stand coletivo) das empresas do APL EMHO como em 2009, oito 

empresas da região participaram do evento em stands próprios. Além disso, o stand da 

FIPASE, no qual foi divulgado o APL EMHO de maneira geral, o CEDINA e as demais 

ações de fomento ao setor empreendido pela Fundação, pôde ser usado como ponto 

de apoio para aquelas empresas do APL EMHO que não possuíam stand próprio.  

Também em maio, houve apresentação, durante a Agrishow, dos projetos da 

FIPASE e das potencialidades do setor em Ribeirão. A apresentação foi assistida por 

empresários e atores políticos franceses.  

No mês de julho, houve participação no “Seminário Internacional Brasil-União 

Européia: Inovação em APLs”, realizado em Brasília e promovido pelo GTP APLs, 

liderado pelo MDIC. Além de permitir a aproximação com atores que cuidam das 

políticas de APL, o evento contou com painéis sobre Software e Serviços de TI, 

Eletroeletrônica, Nanotecnologia, Biotecnologia e Parques Tecnológicos.  

Além dos eventos acima citados, houve participação em reuniões com atores 

políticos, entidades de apoio e empresas diversas, com o intuito de fortalecer e 
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ampliar o APL EMHO. Nesse sentido, podem ser citados: visitas para intercâmbio com 

o IPT; reunião com representantes do SEBRAE Nacional com o intuito de buscar 

soluções junto à ANVISA; encontros com deputados federais, secretários municipais e 

coordenadores de secretarias estaduais; reunião com representante da União 

Européia e coordenador do APL de Saúde em Portugal.  

Em julho, o APL EMHO foi contatado pelo INATEL – Instituto Nacional de 

Telecomunicações. O contato se referia à possibilidade de parceria entre INATEL e 

FIPASE. Foi realizada visita ao instituto e estabelecido contato que, posteriormente, 

resultou no convite para o 1º Encontro Tecnológico e Rodada de Negócios do Setor 

Biomédico. O APL EMHO se fez presente por meio de representantes da FIPASE e 

SEBRAE e também pela participação de 8 empresários na Rodada de Negócios. 

Durante o encontro, foi apresentado o trabalho da FIPASE tanto na figura do CEDINA 

como na governança do APL EMHO. O resultado da rodada foi a geração de negócios 

com fornecedores na ordem de R$ 30.000,00 em média por empresa. O contato 

INATEL-FIPASE gerou, também, a possibilidade de abertura de um curso de pós 

graduação lato sensu de engenharia biomédica. A proposta está sendo analisada, bem 

como prospectadas as formas de parceria entre as duas instituições para a realização 

do curso. 

A FIPASE participou, ainda, como apoiadora do evento Exportar para Crescer, 

promovido pela ACI em novembro de 2010. O evento contou com palestras voltadas 

ao estímulo à exportação. 

 

1.5 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO APL-EMHO DE RIBEIRÃO PRETO E 

REGIÃO  

Em 2010 foi concluído o Programa de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo 

Local Médico, Hospitalar e Odontológico do Município de Ribeirão Preto e Região, 

referente ao edital MCT/CNPq/Ação Transversal Nº 39/2008, coordenado pela 
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Professora Dra. Geciane Silveira Porto, da FEARP/USP, e que possuiu como Instituição 

Executora a FIPASE. O programa foi realizado em três etapas: 

 

 

A fase relativa ao Diagnóstico (ou Análise) foi desenvolvida no ano de 2009 e a 

segunda fase de Capacitação Tecnológica ocorreu de janeiro de 2010 a maio do 

mesmo ano e forneceu aos empresários 82 horas de cursos distribuídas entre aulas 

expositivas, trabalhos em grupos e análise de casos. Essa fase foi composta de três 

módulos: Administração Estratégica da Tecnologia, Cooperação Tecnológica e 

Administração da Organização de P&D&I. 

O primeiro módulo, Administração Estratégica da Tecnologia, foi composto 

pelas seguintes aulas: Inovação e Competitividade, Gestão Estratégica da Tecnologia, 

Treinamento Programa PIPE - Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, Fontes de 

fomento para a Inovação – FAPESP, Fontes de fomento para a Inovação – BNDES, 

Fontes de fomento e incentivos ao desenvolvimento tecnológico e inovação - FINEP, 

Incentivos Fiscais para a Inovação - Lei do Bem, Inovação para a Exportação – APEX, 

Regulamentação e Procedimentos no Cadastro e Registro de EMHO – ANVISA. 

O segundo módulo chamado de Cooperação Tecnológica foi composto das 

seguintes palestras: Cooperação para a Inovação e Cooperação com Universidades 

(Agência USP, Centro de Engenharia Biomédica Unicamp, Grupo de Pesquisa em 

Auxílio ao Diagnóstico Por Imagem, GPADI, USP/RP, Laboratório de Biomagnetismo, 

Departamento de Física e Matemática, FFCLRP- USP, Grupo de Inovação em 

Instrumentação Médica e Ultra-Som, Giimus, USP/RP, Laboratório de Bioengenharia, 
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USP/RP, Laboratório de Análise e Processamento de Imagens Médicas e 

Odontológicas, LAPIMO/USP/São Carlos, Laboratório de Espectroscopia Vibracional e 

Laboratório de Dosimetria de Fontes com Emissão no Ultravioleta e Visível, 

Laboratório de Análise e Controle da Imagem Radiográfica Odontológica, LACIRO, 

Laboratório de Proteínas - USP/RP, Centro de Instrumentação, Dosimetria e 

Radioproteção, CIDRA – USP/RP, Grupo de Computação em Sinais e Imagens Médicas – 

Informática Biomédica/ FFCLRP/USP, SIBRATEC, Sistema Brasileiro de Tecnologia, Rede 

de Centros de Inovação para EMHO). 

Por fim, o terceiro e último módulo, Administração da Organização de P&D&I, 

contou com os seguintes cursos: Gestão de projetos, Gestão de pessoas para a 

inovação, Gestão de pessoas como processo estratégico para a alavancagem da 

inovação nas empresas. 

O curso de Capacitação Tecnológica foi bastante produtivo para as empresas do 

APL-EMHO de Ribeirão Preto e Região, pois foi focado diretamente nas necessidades 

desse setor levantadas na primeira fase (Diagnóstico). Além disso, contou com 

palestrantes e professores qualificados, possibilidade de contato com inúmeras 

entidades de fomento, custo simbólico frente ao custo de outros cursos semelhantes 

no mercado, gerou possibilidade de troca de experiências e informações entre os 

empresários, proporcionou aos mesmos a junção do conhecimento teórico e prático 

voltado à inovação e, por fim, teve o objetivo de preparar as empresas para a terceira 

fase do Programa, a Readequação Profissional.  

Essa terceira e última fase do Programa teve o objetivo de constituir-se no 

desenvolvimento e implementação das alterações propostas pelos participantes 

durante a capacitação. Conforme já assinalado, os participantes de cada organização, 

na fase de análise, acompanham a identificação dos principais problemas da empresa; 

na etapa da capacitação, discutem esses problemas à luz do conhecimento recebido e 

elegem os pontos cruciais a serem resolvidos. A partir deste momento, na etapa de 
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readequação organizacional, passam a canalizar os conhecimentos adquiridos na 

solução dos mesmos com o apoio de tutores. 

O método utilizado nessa fase era uma reunião inicial para estabelecimento de 

objetivos práticos de curto prazo, apontamento de funcionário responsável pela ação 

na empresa e realização da ação em forma de parceria: contato por e-mail, telefone e 

reuniões de acompanhamento. 

 Os resultados dessa fase foram que 21 empresas do APL-EMHO de Ribeirão 

Preto e região tiveram ações completadas, as quais se resumiram à essencialmente 

três tipos: 

 

1. Apoio para a formulação de projetos para financiamento público de inovação: 

gerou 13 projetos de inovação analisados e complementados. 

– 9 enviados (4 RHAE, 4 Subvenção FINEP, 1 Edital de Produtos Médicos e 

Biomaterias) 

– 4 readequados para envio posterior (1 RHAE, 2 Subvenção FINEP, 1 PIPE)  

2. Fortalecimento da Inteligência Competitiva: mais de 30 NCMs analisados no 

que se refere aos dados de comércio exterior (Contrade e Aliceweb). Algumas 

empresas tiveram treinamento para a busca desse tipo de dados a fim de ter 

conhecimento mais profundo do mercado, essencial para os esforços de 

inovação. 

3. Apoio para implementação de projetos uma vez a gestão de projetos é uma 

ferramenta básica para a função tecnológica. 
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CEDINA-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E 

INOVAÇÃO 

 

2 INTRODUÇÃO 

O CEDINA – Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada em Equipamentos 

Médico-Hospitalares e Odontológicos foi criado com o objetivo geral de estimular a 

competitividade tecnológica das empresas do Arranjo Produtivo Local de 

Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos, por meio da realização de 

ensaios e testes de qualidade para certificação, além da prestação de apoio para o 

desenvolvimento de produtos. 

Conforme estudos da FIPASE e acompanhamento das empresas do APL, 

identificou-se que as empresas do APL-EMHO encontram grande dificuldade para 

realização de testes nos equipamentos, para atender as exigências do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, uma vez que 

têm dificuldade para compreender os aspectos normativos, além de elevados custos 

envolvidos e de que os laboratórios credenciados localizam-se em pontos distantes do 

município de Ribeirão Preto, o qual acarreta aumento substancial dos custos.  Vale 

ressaltar que a certificação de equipamentos eletro médicos é compulsória.  

Assim, o CEDINA pretende solucionar alguns dos gargalos das empresas de 

equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, como contribuir para reduzir o 

tempo de desenvolvimento e adequação de produtos às normas. Estudos mostram 

que uma das maiores dificuldades das empresas do setor de saúde está, justamente, 

em atender as necessidades de regulamentos técnicos, assegurar as conformidades e 

obter as certificações, haja vista estas condições como necessárias ao acesso aos 

mercados.  

Sabe-se que este setor é estratégico para o país, pelo nível crescente de 

tecnologia e pelo caráter social dos serviços de saúde. O faturamento da indústria 
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nacional cresceu 50% nos últimos quatro anos. No entanto, observa-se que a balança 

comercial do setor é altamente deficitária: em 2008, o saldo negativo foi de 

aproximadamente US$ 2,4 bilhões. Além da contribuição para a criação de tecnologias 

e produtos nacionais que possam reduzir o déficit comercial. 

Em Janeiro de 2010, começaram as primeiras atividades para estabelecimento 

do CEDINA, no sentido de viabilizar uma infraestrutura adequada para o 

funcionamento, foram abertos processos de compra e editais para: 

I. Definição de layout; 

II. Instalação de divisórias e forros; 

III. Realização de obras de acessibilidade; 

IV. Elaboração de projeto elétrico; 

V. Execução de projeto elétrico; 

VI. Sistema de alarme e Circuito Fechado de TV; 

VII. Sistema de telefonia, rede lógica de dados e internet; 

VIII. Sistema de ar-condicionado; 

IX. Adequação das instalações hidráulicas; 

X. Instalação de rede de ar comprimido (instalações pneumáticas 

para os laboratórios); 

XI. Elaboração de projeto para equipe de corpo de bombeiros; 

XII. Execução de projeto de corpo de bombeiros; 

XIII. Aquisição de móveis e bancadas; 

XIV. Aquisição de equipamentos de informática; 

XV. Aquisição de equipamentos laboratoriais. 

 

Os empresários foram convidados a visitar o CEDINA, conhecer os equipamentos 

e infraestrutura, a fim de transmitirem sua opinião para alinhamento das atividades do 

laboratório no sentido de atender as necessidades específicas das empresas. Foi 

desenvolvido website, http://cedina.fipase.org.br, para melhor divulgação das 
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atividades e disponibilização de banco de dados para buscar informações sobre as 

empresas. 

O CEDINA funciona com dois técnicos contratados como bolsistas. São alunos de 

doutorado da física médica da Universidade de São Paulo – USP, os quais receberam 

treinamento para operação dos equipamentos adquiridos à luz das normas vigentes. 

Os técnicos desenvolveram todo o protocolo de testes e modelo de relatório para os 

ensaios. 

O CEDINA já realiza pré-testes para as seguintes normas: 

• NBR IEC 60601-1: Equipamento Eletromédico – Prescrições Gerais para 

segurança (realiza atualmente cerca de 80% dos testes prescritos na norma, 

devido à falta de alguns equipamentos); 

• NBR 60601-2-2: Equipamento cirúrgico de alta freqüência segurança 

(realiza atualmente cerca de 80% dos testes prescritos na norma, devido à falta 

de alguns equipamentos); 

Os equipamentos foram adquiridos por meio de convênio firmado entre a FIPASE 

e Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo - SDSP, onde o 

então secretário Geraldo Alckmin esteve em Ribeirão Preto para entrega do cheque no 

valor de R$ 200 mil. Deste montante ainda não foi gasto o valor relativo à aquisição de 

um Medidor de Potência de Ultrassom e um Espectroradiômetro, devido a dificuldades 

junto a fornecedores que não cumpriram as exigências contratuais e, assim, houve 

necessidade de intervenção do departamento jurídico. Foi encaminhada uma 

solicitação de aditamento do contrato junto à SDSP, que está em processo de 

avaliação. Estes equipamentos irão possibilitar ao CEDINA a realização dos ensaios 

relativos às normas: 

• NBR 60601-2-22 Equipamento terapêutico e de diagnóstico a laser; 

• NBR IEC 60601-2-37 Equipamento de diagnóstico e monitoramento 

médico por ultrasom; 

• NBR IEC 60601-2-50 Equipamento de fototerapia; 
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Foi submetido outro projeto para captação de recursos junto a SDSP para 

aquisição de novos equipamentos e consequente expansão das atividades 

desenvolvidas pelo CEDINA. O valor do projeto é de R$ 700 mil e, se aprovado, 

possibilitará a realização dos seguintes ensaios: 

• Realização dos 20% de ensaios não realizados atualmente da norma NBR 

IEC 60601-1: Equipamento Eletromédico – Prescrições Gerais para segurança; 

• Realização dos 20% de ensaios não realizados atualmente da NBR 

60601-2-2: Equipamento cirúrgico de alta freqüência; 

• NBR 60601-2-19 – Incubadoras para recém nascidos; 

• NBR 60601-2-20- Incubadoras de transporte; 

• NBR 60601-2-21 Berços aquecidos para recém nascidos; 

• NBR IEC 60601-1-2: Equipamento Eletromédico. Norma colateral: 

Compatibilidade Eletromagnética – Prescrições e Ensaios. 

 

Com a liberação destes recursos será possível ao CEDINA submeter o manual de 

qualidade junto ao INMETRO para obtenção de acreditação. Com isso, os testes 

realizados no âmbito do laboratório serão reconhecidos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, quando as empresas forem cadastrar ou registrar seus 

produtos. 

Vale destacar que os ensaios de Compatibilidade Eletromagnética são os que 

apresentam maiores dificuldades para o setor EMHO, assim a realização de tais 

ensaios irá beneficiar muito o setor. 

O resultado do diagnóstico feito junto às empresas do APL-EMHO, referente ao 

Programa de Desenvolvimento do APL-EMHO de Ribeirão Preto e Região, financiado 

pelo CNPq, permitiu constatar que as empresas têm sérias restrições de recursos para 

investimento no desenvolvimento de novos produtos. Neste sentido, o CEDINA 

monitora continuamente os editais da FINEP, FAPESP e BNDES para identificação de 

oportunidades para captação de recursos utilizando a FIPASE com Instituição de 
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Ciência e Tecnologia – ICT em cooperação com as empresas. Foram submetidas duas 

propostas: 

I. Chamada Pública MCT/FINEP/CT-SAÚDE- Telessaúde e 

Telemedicina - 01/2010 – esta proposta foi submetida em parceria com 

a empresa Sigmed Equipamentos Eletromédicos e com o Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, além do apoio 

técnico da empresa D-Fiori e Innolution, empresas incubadas na 

SUPERA. Valor do projeto: R$ 1.195.540,62. 

II. Chamada Pública MCT/FINEP/MS/SCTIE/AT - Produtos Médicos e 

Biomateriais 05/2010 – esta proposta foi submetida em parceria com a 

empresa Deltronix Equipamentos Ltda, além do apoio técnico do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT e D-Fiori. Valor do projeto: R$ 

1.612.804,94. 

 

As propostas não foram aprovadas, entretanto, foi submetido recurso, uma vez 

que o indeferimento de ambas as propostas foram por falta de entendimento de 

detalhes burocráticos por parte dos técnicos da FINEP. Os recursos ainda não foram 

julgados. 

Apesar da não aprovação inicial das propostas, essa iniciativa estimulou as 

empresas a estruturarem melhor seus projetos inovadores, além de lhe proporcionar 

maior experiência na elaboração de projetos para captação de recursos. As empresas 

verificaram a necessidade de ter projetos estruturados para submissão às agências de 

fomento antes da abertura dos editais; essa conscientização já configura um aspecto 

positivo para os próximos editais. 

A equipe técnica do CEDINA oferece aos empresários, serviço de consultoria 

técnica para elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco para equipamentos 

eletro médicos, em conformidade com as exigências da norma ABNT NBR ISO 14971, 

com metodologia desenvolvida e validada junto ao INMETRO. O Plano de 
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Gerenciamento de Risco será obrigatório para todos os equipamentos eletro médicos a 

partir de 2012, com início da vigência da nova versão da norma geral para certificação 

de equipamentos eletro médicos: ABNT NBR IEC 60601-1:2010. 

. 

 

3 EQUIPAMENTOS 

 

O CEDINA possui em seus laboratórios os seguintes equipamentos para 

realização de ensaios e desenvolvimento de equipamentos: 

  04 Computadores Core2Duo Monitor LCD 

  01 Aparelho fax 

  01 Impressora Laser Colorida HP 

  01 Impressora Laser Preto e Branco HP 

  02 bancadas de testes 

  02 Bancadas de madeira 

  04 Matrizes de contado 4.400 pontos - base metálica com borne 

MSB-500/ICEL 

  01 Estação de solda TS9800/TOYO 

  01 Estação de Re-trabalho SMD e BGA TS850/TOYO 

  01 Multímetro digital de bancada 6.5 dígitos Agilent 

  01 Torquímetro para ensaios de peças de mão de alta e baixa 

rotação TQ8800/LUTRON 

  01 Decibelímetro para ensaios de peças de mão de alta e baixa 

rotação DEC480/Instrutherm 

  01 Osciloscópio digital 4 canais 300 MHz Agilent 

  01 Gerador de Funções Agilent 

  01 Analisador de segurança elétrica Fluke 601 PRO 

  01 Analisador eletrocirúrgico RF 303 
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  01 Analisador de Incubadora Fluke INCU 

  01 Fonte Simétrica BK Precision 

  01 Carrinho de Ferramentas Tramontina Pro Advantage Super 

Series 

  01 Máquina Multifuncional Torno/Furadeira/Fresa Manrod MR-

2005 

  Câmara Climática 7500 litros 2.000x2.500x1.500mm (CxLxA); 

 

O CEDINA possui ainda uma biblioteca com 85 normas ISO e IEC, relacionadas à 

certificação e qualidade de equipamentos eletro médicos. Está disponível para os 

técnicos do laboratório e também para consulta dos empresários. Outro serviço 

realizado pelos técnicos do CEDINA é a análise e interpretação das normas em 

conjunto com as empresas para melhor aplicação das exigências aos projetos. 

 

. 
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Figura 1-Torno com furadeira e fresadeira 

 

 

Figura 2-Câmara Climática 
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Figura 3-Compressor para sistema pneumático 
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SUPERA- INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA 

 

4 INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem o objetivo de apresentar um resumo das atividades 

executadas pela equipe SUPERA no ano de 2010. 

 

5 EMPRESAS 

 

5.1 NÚMERO DE EMPRESAS 

A SUPERA termina o ano com 3 empresas pré-incubadas, 16 empresas incubadas 

e 3 associadas. Outras duas empresas, Bioted e Dfiori, tiveram seus contratos 

encerrados e a Essentii prorrogou seu contrato de pré-incubação, com a mudança do 

aumento do período de pré-incubação para 3 anos. Duas empresas graduaram no ano 

de 2010: CG Brasil e a Innolution. A Farmacore, que tinha previsão para graduar em 

outubro teve seu vínculo prolongado por mais 1 ano. Foram aprovadas a associação da 

empresa GMF Consultoria e Assessoria Empresarial, a residência da empresa Hash 

Sistemas e a pré-residência da empresa Nanophoton. Tais empresas deverão começar 

suas atividades com a incubadora em 2011.  

Atualmente a SUPERA possui duas vagas abertas para incubação e diversas vagas 

para pré-incubação na Unidade Campos Elíseos. 

 

  Empresas Status   Empresas Status 

1 Al Sukkar Incubada 14 Innolution  Graduada 

2 Autrax Incubada 15 Invent Incubada 

3 Bioted Desistente 16 Labtools Incubada 
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4 Ceramis Associada 17 Lipid Incubada 

5 CG Brasil Graduada 18 Lychnoflora Incubada 

6 CPDP Associada Desistente 19 Nanophton Pré-Incubada 

7 DFiori Desistente 20 Narcissus Associada 

8 EBio Pré-Residente 21 Probio Incubada 

9 Essentii Pré-Residente 22 RadTech Incubada 

10 Farmacore Incubada 23 TZ Epigentech Incubada 

11 Fig-labs Incubada 24 Verdartis Incubada 

12 GMF  Associada 25 Veritas Incubada 

13 Hash Incubada 26 Virológica Incubada 

14 Helse Incubada      

 

Considerando tais empresas, a SUPERA fecha o ano com 89% de seus módulos 

ocupados. 

A seguir apresenta-se a evolução do número de empresas da SUPERA. 

  dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 

Empresas 8 10 12 17 20 26 33 

Pré-Residentes 0 0 3 2 3 5 3 

Residentes 8 10 6 8 8 10 16 

Graduadas 0 0 3 6 8 9 11 

Associadas 0 0 0 1 1 2 3 

 

5.2 FATURAMENTO 

De acordo com dados fornecidos pelas empresas, estas faturaram um total de 

R$305.894,58 com geração de 98 postos de trabalhos diretos. 

 

5.3 CAPTAÇÃO DE RECURSOS 



  

 
FIPASE- FUNDAÇÃO INSTITUTO PÓLO AVANÇADO DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO 

 
Rua Visconde de Abaeté, 339, Ribeirão Preto, SP.  CEP 14.025-050, telefone (16) 3911-3250 

End. Eletrônico: fipase@fipase.org.br 
 

27 
 

Em 2010 foram captados pelas empresas R$4.015.946,85 através de agências de 

fomento como FINEP, FAPESP, CNPq, etc. 

 

5.4 CONHECIMENTO GERADO 

As empresas da SUPERA, em 2010, tiveram 6 artigos publicados e 17 trabalhos 

apresentados em Congressos. 

 

5.5 INPI DEPOSITADAS 

Ao todo foi depositado um valor de R$27.600,00 em patentes. 

 

5.6 FERRAMENTAS DE GESTÃO 

Em 2010, das ferramentas de gestão 78 foram implantadas totalmente, 135 

foram implantadas parcialmente, enquanto 11 não foram implantadas. 

 

6 REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

6.1 3° BIOBUSINESS BRASIL 

Para a realização do concurso em âmbito nacional, a SUPERA formalizou 

parceria com quinze incubadoras de empresas de base tecnológica. 

O 3° BioBusiness Brasil obteve 35 inscrições de projetos, sendo que a área 

predominante dos projetos foi Saúde Humana, totalizando 44,8% dos projetos 

inscritos. Em seguida, a área de Agronegócios com 34,5% dos projetos e a de Indústria 

com 17,2%. Somente 3,4% dos projetos inscritos são da área de Saúde Animal. 

Dos 22 projetos que passaram pelo treinamento Coaching, 5 foram selecionados 

para participar da sabatina final no dia 29 de julho, no anfiteatro da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - USP. 
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As Sras. Camila Alves Areda, Cristiane Escudeiro Santos e Débora Segato Martins, 

com o projeto ME MASTIG: Método da Avaliação da Eficiência Mastigatória foram as 

grandes vencedoras da terceira edição do concurso. 

 

6.2 II CAFÉ TECNOLÓGICO 

O evento foi realizado no dia 18 de maio no Auditório Vermelho do Hemocentro 

com as palestras dos Srs. Juliano Accioly Tesser e Rafael Gomes Fernandes da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

6.3 III CAFÉ TECNOLÓGICO 

O evento foi realizado no dia 06 de agosto com o objetivo de proporcionar um 

maior conhecimento aos incubados sobre patentes, licenciamento, busca de 

anterioridades, panorama da inovação etc. Os temas foram sugeridos pela Flávia O. do 

Prado da Agência USP de Inovação que constatou que os empreendedores tinham um 

conhecimento muito escasso além de mostrar  uma visão diferente da inovação 

existente no mercado. Durante o evento foi entregue os certificados de graduação 

para as empresas CG Brasil e Innolution. 

 

Cerimônia de entrega de certificados de graduação. 

 

7 VIAGENS, PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS, REUNIÕES, VISITAS 

DA SUPERA 
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7.1 REUNIÃO RPI 

Foi realizada uma reunião, no dia 15 de março em São José dos Campos, da Rede 

Paulista de Incubadora para discutir sobre a Feira Inova Brasil, feira com todas as 

incubadoras do estado de São Paulo. 

 

7.2 INOVA BRASIL 

A InovaBrasil – Feira Empresarial de Incubadoras e Parques Tecnológicos, 

aconteceu de 16 a 18 de março de 2010 no Pavilhão de Exposições do Parque 

Tecnológico de São José dos Campos – SP.  

Tratou-se de uma feira de negócios, promovida pela Rede Paulista de 

Incubadoras – RPI, que reuniu incubadoras e parques tecnológicos e cujos objetivos 

foram: 

· Facilitar a aproximação das empresas incubadas ao mercado 

corporativo, visando promover associativismos, vendas e busca por canais de 

distribuição, além de se tornar uma referência obrigatória para investidores; 

· A troca de informações entre os incubados visando negociações 

tecnológicas de interesse mútuo; 

· Enfatizar a importância das incubadoras e parques, junto a agentes 

públicos e privados, como entidades promotoras de inovação tecnológica, e de 

fomento à ampliação de emprego e renda. 

 

Em resumo: apresentar às empresas um público altamente qualificado para 

compras, representação, inversão de capital e aperfeiçoamento de tecnologias, 

fortalecendo-as ainda na fase de incubação. 

O evento contou também com uma Rodada de Negócios promovida pelo 

CIESP/FIESP. 
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7.3 BIO 

A BIO International Convention, organizada pela BIO, reuniu líderes 

internacionais da indústria, governo e universidades que trabalham juntos para 

solucionar alguns dos principais desafios globais. Ao total foram 15.322 líderes de 

empresas de 49 estados e 65 países. 

O objetivo da participação da SUPERA foi de estabelecer contatos com 

Instituições Internacionais de Biotecnologia, Parques Tecnológicos, Incubadoras de 

Empresas; Estabelecer contatos com Empresas Internacionais de Biotecnologia; 

Estabelecer contatos com as Empresas Brasileiras participantes da Feira; Verificar 

Modelo de Negócio das Incubadoras de Empresas Participantes da Feira; Auxiliar as 

empresas Incubadas da Supera na aproximação com empresas e organismos 

internacionais. 

A participação da SUPERA no evento proporcionou um maior conhecimento para 

a Internacionalização da Incubadora, mediante aumento de parcerias e contatos; 

Internacionalização das empresas incubadas, mediante parcerias, clientes e 

fornecedores; Alteração de Modelo de Negócio da Supera Incubadora de Empresas de 

Base Tecnológica; 

 

7.4 BIO SPRINGER 

A reunião aconteceu no dia 07 de julho de 2010 na sede da empresa Bio Springer 

em Valinhos. A empresa faz parte de um grande grupo francês Lesaffre Group, líder 

mundial de fermento para panificação, atua também no ramo de fermentação, 

biotecnologia, biodiesel. Foi realizada uma apresentação do grupo e de suas atividades 

principais, seguida por uma apresentação da Supera, FIPASE e das empresas 

incubadas, descrevendo os projetos por elas desenvolvidos. Houve muito interesse da 

empresa em conhecer a estrutura da SUPERA e marcar reuniões individuais com as 

empresas incubadas. 
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7.5 BOVESPA 

Viagem para participação, no dia 06/08, em São Paulo, do evento Encontro com 

Incubadoras, promovido pela BM&FBOVESPA em parceria com o Parque Tecnológico 

de São José dos Campos. Foram ao evento os Srs. Dalton S. P. Marques, gerente do APL 

EMHO, Eduardo Cicconi, gerente da Supera, e Luiz Gaio, gerente do programa PRIME. 

Participaram do evento, além do pessoal da FIPASE, representantes de 

incubadoras de empresas de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Rio de 

Janeiro e Florianópolis. O evento contou, também, com a presença de representantes 

da ANPROTEC e da BOVESPA.  

Além da troca de experiências entre as diversas incubadoras, o evento marcou o 

lançamento de uma parceria entre o Parque Tecnológico de São José dos Campos e o 

Instituto Educacional da BM&FBOVESPA. Este último fará uma série de ações junto a 

incubadoras e empresas incubadas, capacitando para a captação de recursos junto ao 

mercado financeiro. 

 

7.6 OURO FINO 

A visita realizada à Ourofino Agronegócio se deu com o intuito de proporcionar o 

contato da empresa com o Sr. Bruno Sommer Ferreira, consultor da União Européia 

que esteve em visita pela região com o objetivo de estabelecer parcerias com 

empresas de biotecnologia, bem como, aproximá-la da FIPASE e da SUPERA, de forma 

a tornar possível parceira no que se mostrar interessante. 

Foi realizada uma visita à empresa guiada pela Sra. Lucimara Toso, gerente da 

área de PDI da Ourofino seguida de uma reunião com a mesma e com o gerente da 

área de PDI, o Sr. Carlos Henrique Henrique. 

Foi apresentado aos membros da Ourofino, pela Professora Geciane, o projeto 

do Parque Tecnológico que está sendo instalado em Ribeirão Preto. Foi deixado claro a 

necessidade de parcerias com empresas do setor na implementação do Parque. A 
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empresa demonstrou interesse em fazer parte do projeto, já que este lhe trará 

benefícios. 

Em relação ao contato do Sr. Bruno, a empresa mostrou-se interessada nas 

possíveis parcerias que o convênio entre a União Européia e o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior venha a proporcionar para as 

empresas de biotecnologia do país. 

Para a FIPASE e a SUPERA, a visita e a reunião foram importantes já que 

apresentou e aproximou à empresa.  

 

7.7 CONECTA 

O Conecta foi um evento promovido pela Agência USP de Inovação em parceria 

com a Inventta- Tecnologia em Inovação e o CNPq.  Realizado no World Trade Center 

Hotel, na Av. das Nações Unidas, 12.551 - Brooklin Novo em São Paulo. O evento foi 

desenvolvido em 3 eixos temáticos: conhecimento, interação e inovação, que visam 

tratar da geração de inovação, partindo do conhecimento e não prescindindo da 

interação. 

O objetivo da participação no evento foi buscar informações relacionadas à: 

· Casos de sucesso na interação universidade-empresa, assunto de 

interesse para as atividades realizadas pela FIPASE; 

· Experiências de start-ups inovadoras bem sucedidas a fim de conhecer 

quais os elementos considerados como facilitadores e as barreiras encontradas 

para seu desenvolvimento; 

· Estado da arte da discussão e o que está sendo feito na prática a 

respeito dos modelos de inovação relacionados à interação universidade-

empresa. 

Além disso, o evento permitiu contato com representantes da Agência USP de 

Inovação (São Paulo, São Carlos, Ribeirão Preto), Fundação Biominas, Anpei, entre 

outros, o que permite a manutenção e ampliação da rede de contatos da FIPASE. 
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7.8 PARQUE DO RIO – UFRJ 

O objetivo da visita foi entender a configuração da governança, assim como o 

processo de cessão de áreas para as empresas instalarem-se no parque. 

As informações obtidas permitiram um melhor entendimento sobre como a 

Universidade se estruturou para a gestão do Parque, e de como ocorre o processo de 

cessão de áreas.  

Ainda foi possível verificar que o movimento de implantação de empresas, 

basicamente a parte de P&D, foi promovido por uma âncora fundamental para o 

Parque – o CENPES da Petrobrás, e o fato do início das pesquisas para exploração da 

camada do pré-sal. 

 

7.9 FINEP 

O objetivo da visita à FINEP foi tratar dos seguintes itens: 

· Problemas que as incubadoras do Estado de São Paulo estão 

enfrentando; 

· Conversar sobre o PNI (Parques e Incubadoras); 

· Estruturação de um fundo de capital de risco. 

Os representantes da FIPASE obtiveram informações que permitirão a 

elaboração dos projetos de forma alinhada, e a partir de uma discussão antecipada 

(uma vez que os editais ficarão aberto por um período curto de tempo), dos itens que 

serão propostos para apoio pelos editais de Incubadoras e Parques. 

A FIPASE ficou de elaborar um documento e encaminhar ao Sr. Augusto, com 

cópia ao Sr. Ronald, demonstrando a demanda existente em Ribeirão Preto para a 

realização pela FINEP do Venture Fórum. 

 

7.10 PELE NOVA 
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A SUPERA realizou uma visita às instalações da Pele Nova no Distrito Industrial de 

Ribeirão Preto no dia 16 de setembro. A visita teve como objetivo restabelecer o 

contato com a empresa graduada além de conhecer a nova dependência. 

Durante a visita, discutiu-se muito sobre as dificuldades de instalar uma indústria 

de biotecnologia em Ribeirão Preto e as necessidades da empresa atualmente. Foi 

apresentado para a empresa o projeto do Parque Tecnológico e as mudanças ocorridas 

na SUPERA. Sugeriu-se também que a Pele Nova auxiliasse dando dicas e sugestões 

dos serviços e infraestrutura que as instalações da incubadora poderiam possuir. 

 

7.11 XX SEMINÁRIO NACIONAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS E INCUBADORAS DE EMPRESAS 

E XVIII WORKSHOP 

O objetivo da participação no evento era buscar informações a respeito das 

ações que o movimento das incubadoras e parques tecnológicos está promovendo 

para a implantação e operacionalização dos empreendimentos e participar de 

workshops, mini-cursos e palestras que apresentem informações relevantes e 

oportunidades para atuação da incubadora de Ribeirão Preto. 

 

 

7.12 EXPORTAR PARA CRESCER 

O evento realizado no dia 11 de novembro no salão nobre a Acirp contou com o 

apoio da FIPASE, entre outras instituições e foi dividido em duas etapas, o Seminário e 

os Encontros de Negócio. 
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A participação da SUPERA deu-se em função do estabelecimento de contatos e 

coleta de informações acerca da importação e exportação de micro e pequenas 

empresas a fim de usá-las para a elaboração e implementação futura de um escritório 

de negócios internacionais na incubadora. 

O evento teve como objetivo a preparação de competidores globais, aptos a 

suplantar a concorrência de produtos importados no Brasil e capazes de conquistar 

mercados no exterior. 

Como resultado da participação no evento, a equipe da incubadora conheceu 

alguns procedimentos relacionados à importação e exportação, além de entrar em 

contato com possíveis fontes de informações sobre tais transações. 

As informações e contatos obtidos serão úteis para colaborar com as empresas 

da incubadora e possivelmente montar um escritório de internacionalização delas. 

 

8 VISITAS EXTERNAS 

 

8.1 GLOBAL INCUBATOR 

O encontro promovido pela Promomadrid, CEIM e o Escritório Comercial de 

Madrid International em São Paulo teve como objetivo o estabelecimento de parcerias 

e acordos empresariais entre empresas espanholas e brasileiras. 

A Global Incubator, empresa do setor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, desenvolvedora de uma plataforma digital útil a empreendedores e 

incubadoras de empresas, solicitou uma reunião com a SUPERA a fim de apresentar o 

seu produto à mesma na expectativa de estabelecer parceria para a disseminação de 

sua ferramenta no Brasil. 

A proposta mostrou-se interessante para a SUPERA, uma vez que a plataforma 

poderia servir para a organização de nosso concurso de Planos de Negócios 

(BioBusiness Brasil), para orientar interessados em elaborar seus Planos de Negócios, 
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orientar os empreendedores incubados, organizar as informações e acompanhar a 

execução de tarefas por parte dos usuários. 

O Sr. Luíz entraria em contato com outros agentes relacionados à incubação de 

empresas como ANPROTEC, SEBRAE, CIETEC, UNICAMP, Mackenzie e propor estratégia 

para estabelecimento de uma rede que utilizasse a ferramenta. 

 

8.2 RED EMPRENDIA 

A visita dos representantes da Comissão Técnica da Red Emprendia ao Brasil teve 

o objetivo de validar as incubadoras ligadas às universidades brasileiras integrantes da 

rede (USP e Unicamp), como membros da Red Emprendia. A visita à SUPERA foi 

sucedida das visitas às incubadoras Cietec, ParqTec, Unitec, EsalqTec, todas ligadas à 

Universidade de São Paulo. 

No encontro foi apresentada a RedEmprendia e as possibilidades de 

intercâmbios entre as incubadoras e as respectivas empresas. Há possibilidade de as 

empresas incubadas na SUPERA serem incubadas em outros países, o que se apresenta 

como uma oportunidade importante para conhecimento do mercado externo, bem 

como a legislação relacionada às atividades da empresa. Há também a possibilidade de 

intercâmbio entre as equipes gestoras das incubadoras o que acarretaria em 

compartilhamento de conhecimentos e de práticas. 

 

8.3 NOVOZYMES 

O encontro entre a empresa Novozymes e a SUPERA deu-se com o objetivo de 

que a empresa obtivesse contatos com empresas de biotecnologia que atuassem na 

área de enzimas, a fim de estabelecer parcerias com estas. 

A empresa demonstrou interesse em estabelecer parcerias com empresas da 

área de biotecnologia que trabalhem prioritariamente com enzimas, sem, no entanto, 

descartar outras áreas relacionadas à saúde, biocombustíveis e sustentabilidade. A 

Novozymes interessou-se bastante pelos projetos desenvolvidos nas empresas 
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Verdartis e Al Sukkar. Estas empresas ficaram de enviar prospectos detalhados de seus 

projetos para seguir com as possibilidades de parcerias.   

 

8.4 BRUNO SOMMER FERREIRA 

A visita do Sr. Bruno Sommer Ferreira ao Brasil tem como objetivo prospectar 

contatos que atuem na área de biotecnologia para que se firmem parcerias com a 

União Européia. Bruno está realizando um mapeamento dos agentes e das forças em 

biotecnologia no Brasil. Iniciou sua viagem por Brasília, veio a Ribeirão Preto e seguiria 

para Belo Horizonte. 

Durante a reunião o Sr. Bruno falou sobre sua atuação como consultor da União 

Européia, sobre a sua experiência como pesquisador da área de biotecnologia e como 

empreendedor, cuja empresa está instalada no BIOCANT Park, parque de 

biotecnologia em Portugal. 

Após a apresentação, o consultor reuniu-se com os empresários incubados na 

SUPERA, a fim de conhecer seus empreendimentos e linhas de atuação, suas 

necessidades e potencialidades, analisando, assim, a possibilidade de se firmar 

parcerias. 

Como resultado da visita, o Sr. Bruno Sommer Ferreira, conheceu as empresas 

de biotecnologia incubadas na SUPERA, o que colaborou para a redação de um 

relatório da União Europeia a ser compartilhado com o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, analisando o potencial de 

colaboração Brasil/União Européia no setor. 

 

9 PARCERIAS 

 

9.1 AIESEC 

Foi fechada a parceria entre a SUPERA e AIESEC - plataforma internacional que 

fornece mão de obra adequada às necessidades da empresa. O objetivo da parceria é 
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claramente facilitar as relações entre as empresas incubadas da Supera para com a 

AIESEC RP, buscando o benefício de ambos os lados da parceria com a intenção de um 

crescimento mútuo e sustentável em todas as frentes oferecidas. 

As empresas incubadas teriam por meio da AIESEC oportunidade de trazer e/ou 

enviar pessoas para outros países para realizar um intercâmbio profissional. 

 

9.2 MARISTA 

O contato se deu com o objetivo de estabelecer parceria entre a SUPERA e o 

Colégio Marista, a fim de promover ações que aproximem os alunos do colégio com a 

Incubadora.  

A participação da SUPERA, para que se atingisse tal objetivo, deu-se através de 

duas palestras ministradas pelo coordenador da SUPERA, Saulo Rodrigues, com o tema 

Empreendedorismo, aos professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio entre 

17h e 18h30, na sala IIA, do dia 23 de junho; aos professores do Ensino Fundamental I 

entre 18h30 e 20h, na sala IIA, também no dia 23; aos alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio entre 8h e 9h30 no dia 25/06/2010, e a participação 

na Feira de Profissões realizada pelo Colégio no dia 26/06/2010 entre 9h00 e 12h. 

Após esta primeira atividade está sendo discutida outras atividades permanentes 

para serem iniciadas em 2011. Está em elaboração um termo de cooperação 

Supera/Marista para formalizar as atividades. 

 

10 PROJETOS 

 

10.1 CLUBE DE EMPREENDEDORISMO 

A SUPERA auxiliou a Agência USP de Inovação na tentativa de criação do Clube 

de Empreendedorismo em Ribeirão Preto. Houve a participação na reunião realizada 

nos dias 8 e 9 de setembro em São Paulo que objetivou iniciar a discussão sobre a 

criação do Clube de Empreendedorismo no Campus da USP da Capital. Buscou tentar 
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estabelecer um modelo padrão dos Clubes já existentes em São Carlos e Piracicaba 

para que os novos Clubes possam adotar o mesmo modelo. O encontro foi positivo por 

desenvolver novas idéias e também do contato adquirido com as outras entidades, 

porém não foi fechado nada concreto para a estruturação do Clube de 

Empreendedorismo em Ribeirão Preto. 

Após essa reunião inicial em São Paulo, foram feitas diversas reuniões com as 

entidades estudantis do Campus da USP de Ribeirão Preto: Júnior FEA, Núcleo de 

Empreendedores, InfoBio Júnior, Nutri Júnior e Farmacom Júnior. No entanto devido à 

proximidade do término da gestão das entidades estudantis no final do ano, o projeto 

de criação foi adiado para 2011. 

 

10.2 SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO 

A SUPERA apoiou as atividades realizadas pelo Núcleo de Empreendedores e a 

Agência USP de Inovação durante a Semana Global do Empreendedorismo realizado 

no dia 16 de novembro no Campus da USP de Ribeirão Preto. 

Foi realizado uma atividade no Túnel do Empreendedor do Sebrae, em que a 

escola Marista participou levando, no período vespertino, alunos do 9° ano do ensino 

fundamental e do 1° ano do ensino médio para a realização de uma dinâmica e uma 

palestra participativa. No período noturno houve a realização de uma palestra com 

Vinícius A. da Nobrega – Analista do SEBRAE e Prof. Rui Santo. 

 

10.3 BB PATROCÍNIOS 

A SUPERA submeteu dois projetos: BioBusiness Brasil e o Incpar para o Programa 

BB Patrocínios. Os modelos dos dois projetos foram mantidos e até o momento não há 

nenhum parecer dos dois projetos. 

 

10.4 DESAFIO G-20 ASHOKA 
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Para o Desafio G-20 Ashoka a SUPERA elaborou o projeto da SUPERA Invest, 

fundo de capital semente para investimento de capital em empresas nascentes. 

A SUPERA Invest seria um fundo que buscaria recursos para investir em 

empresas, vinculadas ou não às incubadoras de base tecnológica da região, 

constituídas em no máximo 2 anos com grande potencial de inovação e crescimento na 

área de biotecnologia, materiais e equipamentos médicos-odontológicos, tecnologia 

da informação, química entre outros.  

No entanto o projeto SUPERA Invest não foi classificada para a etapa final do 

Desafio G-20. 

 

10.5 FINEP – PNI INCUBADORAS 

Com a abertura do edital PNI - Incubadoras 12/2010 da FINEP, a SUPERA junto 

com o CEDIN (Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes), Prospecta 

(Incubadora Tecnológica de Botucatu), IEL (Incubadora de Empresas de Lins) e CIE 

(Centro Incubador de Empresas de Rio Preto) elaboraram um projeto para a realização 

de uma nova edição do INCPAR. O projeto foi enviado em novembro e até o momento 

está no aguardo de um parecer. 

 

10.6 DIVULGAÇÃO 

No que se refere à divulgação da SUPERA, foram criados perfis nas redes sociais 

Facebook, Linkedin, Twitter além da criação do Boletim Informativo. Semanalmente as 

informações são atualizadas e inseridas nos meios de comunicação. 

 Linkedin: 

http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=3137570&trk=anet_ug_grppro 
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 Facebook:  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001294670137 
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 Twitter: 

http://twitter.com/#!/_SUPERA_ 

 

 

 

 Boletim Informativo 
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10.7 SGS – SISTEMA DE GESTÃO SUPERA 

Em 2010 foi implantado o SGS, sistema que permite um maior controle das 

informações relacionadas às empresas e também no agendamento de salas de 

reuniões. 

 SGS: 

www.fipase.org.br/sgs 

http://www.fipase.org.br/sgs
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11  PREMIAÇÕES 

 

11.1 MELHOR INCUBADORA DA REGIÃO SUDESTE 

 
A SUPERA – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica recebeu o Prêmio 

Nacional do Empreendedorismo Inovador realizado pela ANPROTEC (Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores). A Incubadora foi 

premiada na categoria Melhor Incubadora de empresas orientadas para a geração e 

uso intenso de tecnologias (PIT) da região Sudeste.  

O anúncio ocorreu durante o XX Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e 

Incubadoras de Empresas e XVIII Workshop Anprotec, realizado nos dias 20 a 24 de 

setembro, em Campo Grande (MS). 
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11.2 PRÊMIO VERDATIS 

A Verdartis – Desenvolvimento Biotecnológico foi a vencedora do Prêmio 

Abiquim de Tecnologia 2010, na categoria empresa nascente, com o trabalho 

“Persozyme – desenvolvimento de enzimas personalizadas para utilização em 

branqueamento de celulose”. O Prêmio Abiquim de Tecnologia foi instituído em 2001 

pela Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim como um incentivo à 

inovação na área química.  

O troféu foi entregue ao senhor Marcos Roberto Lourenzoni, sócio da Verdartis, 

pelo vice-presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Pedro Wongtchowski, e pelo 

coordenador da Comissão de Tecnologia da Abiquim, Paulo Coutinho, durante o 15º 

Encontro Anual da Indústria Química, realizado no dia 10 de dezembro de 2010, em 

São Paulo. 

A escolha dos vencedores coube a uma comissão julgadora formada por 

profissionais com destacada participação na área química do país. Os trabalhos foram 

julgados por João Carlos Ferraz, diretor de planejamento do BNDES; por Carlos 

Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP; por Alípio Ferreira Pinto Júnior, 

gerente geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello – Cenpes, da Petrobras; por 

Carlos Américo Pacheco, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e por Nádia 

Andrade Armelin, da Comissão de Tecnologia da Abiquim. 
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11.3 PRÊMIO PEGN 

A Nanocore, empresa graduada na SUPERA em 2006, recebeu o prêmio de 

Inovação na quarta edição do Prêmio Empreendedor de Sucesso 2010 realizado pela 

Revista Pequeno Empresas & Grandes Negócios. Os vencedores foram revelados no dia 

29 de novembro em cerimônia no Museu Brasileiro da Escultura, em São Paulo.  

De 2003 a 2006 a empresa de José Maciel Rodrigues Júnior e Karla de Melo Lima 

permaneceu incubada na SUPERA atuando na área de pesquisa e desenvolvimento em 

biotecnologia e nanotecnologia. Em 2010, a Nanocore deve faturar R$ 5,3 milhões. 

 

11.4 DESAFIO BRASIL  
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A final do Desafio Brasil 2010 realizada nos dias 17 e 18 de setembro em São 

Paulo contou com a presença de duas empresas residentes na SUPERA, Al Sukkar e 

ProBio, além da Vorsprung que participa do programa PRIME. 

O Desafio Brasil é o antigo Desafio GV-INTEL. O Desafio Brasil é uma competição 

de start-ups de base tecnológica coordenada pelo GVcepe (Centro de Estudos em 

Private Equity e Venture Capital da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo) e apoiada 

por diversos parceiros, dentre eles INTEL e MICROSOFT. 

 

 

  

 

 

http://desafiobrasil2010.com/
http://www.vpi-br.com.br/
http://www.cepe.fgvsp.br/
http://www.intel.com.br/
http://www.microsoft.com.br/
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11.5 BIOBUSINESS 

A final do 3º BioBusiness contou com a presença de três empresas incubadas 

entre as cinco finalistas do concurso: Essentii (1º lugar), Al Sukkar (3º lugar)e Probio (4º 

lugar). 

 

1ª colocada: Essentii 

 

 

3ª colocada: Al Sukkar 
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12  PROJETOS FUTUROS 

 

12.1 IMPLANTAÇÃO DO CERNE – PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA PARA 

APOIO A NOVOS EMPREENDIMENTOS 

A SUPERA está atualizando seus processos de forma a tornar-se apta a possuir o 

selo CERNE, conferido pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC. O objetivo principal do CERNE é 

sistematizar os procedimentos de forma a tornar as incubadoras mais transparentes e 

profissionalizadas quanto à sua gestão, proporcionando, assim, ganhos para o 

empreendedorismo nacional. A SUPERA tem como objetivo tornar todos seus 

processos adequados a esta certificação. 

 

12.2 MELHORIA SGS 

Um dos objetivos para 2011 é o aperfeiçoamento do SGS - Sistema de Gestão da 

SUPERA para torná-lo mais completo, dinâmico e integrado, servindo como um banco 

de dados on-line contendo informações unificadas e confiáveis para a gestão da 

incubadora. 

 

13  ANEXO 

 

13.1 EMPRESAS PRÉ-INCUBADA 

eBio - A eBio atua no desenvolvimento de software para planejamento de cirurgia ortognática. 

 
 

A Nanophoton possui um grupo de profissionais altamente qualificados 
para prestação de serviços de alta tecnologia e assessoria no 
desenvolvimento científico & tecnológico em Nanotecnologia e 
Fotoprocessos nas áreas de estética e saúde humana. 

 
A Essentii - Tecnologia & Inovação em Produtos Farmacêuticos e Odontológicos é 
uma empresa com atuação em pesquisa e desenvolvimento de produtos 
inovadores no setor farmacêutico e odontológico. Proporciona soluções para 
empresas que atuam no desenvolvimento farmacotécnico, oferecendo produtos 
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inovadores com qualidade, eficácia, segurança, e prioriza a utilização de materiais naturais e biocompatíveis. 
 
 

13.1.1 Empresas Incubadas 

A Invent Biotecnologia tem seu foco em dois segmentos, o escalonamento da produção 
de anticorpos policlonais e a produção de proteínas recombinantes para serem 
utilizadas como imunógenos. Em paralelo, parceria com laboratórios de universidades 
tem possibilitado a prospecção de novos projetos e o desenvolvimento de novas linhas 

de produtos. 
 

A Lychnoflora é uma empresa especializada na extração, purificação, 
isolamento e identificação estrutural de substâncias oriundas de produtos 
naturais e sintéticos. 

 
A Verdatis vem desenvolvendo tecnologias que envolvem o uso de enzimas em 
processos industriais. Atualmente a empresa está focada no desenho racional 
de enzimas para atuarem em processos de biorefinarias dos setores sucro-
alcooleiro e de papel e celulose. 

 
A Veritas é uma empresa start-up de biotecnologia, que utiliza ferramentas “-
omicas” e bioinformáticas para o descobrimento e a comercialização de 
biomoléculas de alto valor agregado para atender os desafios atuais em saúde 
humana e bioenergia.  

 
A Farmacore é uma microempresa de base biotecnológica criada com o objetivo 
de realizar triagem, identificação, pesquisa, desenvolvimento e inovação de 
produtos com potencial fármaco-terapêutico e biotecnológico visando atender a 
uma demanda de mercado e produtos inovadores destinados ao conforto e saúde 
humana e animal. 

 
A Labtools destina-se ao desenvolvimento, fabricação e comercialização purificadoras de 
água, de grande capacidade de produção diária, voltado para laboratórios de vários setores, 
tais como: universidades, farmácias, indústrias e outros. O produto IONLESS possui seu design 
desenvolvimento pelo Instituto Parqtec de Design. 

 
A Figlabs fornece a seus clientes e parceiros a realização de projetos de equipamentos 
eletromédicos, consultoria e treinamento nas áreas de Instrumentação Médica e 
Ultrassom tendo como principal meta criar e desenvolver produtos inovadores na área 
hospitalar. 

 
 

Hash Sistemas – A Hash Sistemas atua nas áreas de desenvolvimento, produção e 

comercialização de alta tecnologia voltada para aplicações em saúde 
 

A Al-Sukkar é uma empresa que atua no desenvolvimento de produtos, frutos de 
metodologias químicas e microbiológicas com o objetivo de fazer análises de amostras 
do processo de produção do álcool.  Oferece produtos para controle do processo de 

produção. 
 

A Autrax produz equipamentos e serviços com tecnologia moderna em projetos para 
indústria  nas diversas áreas de atuação da  empresa. 
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A Helse é uma empresa de produção de brocas dentárias e de desenvolvimento de novos equipamentos para a 
área odontológica. 
 
 

A Lipid auxilia com suporte técnico no desenvolvimento de produtos, aplicando todo 
o conhecimento em diversos tipos de formulações como emulsões lipídicas para uso 
parenteral, lipossomas, micelas mistas, suspensões, nanoemulsões, aerosóis entre 
outros sistemas de liberação. 

 
A ProBio tem como objetivo pesquisar, produzir e desenvolver por meio da clonagem e 
expressão de proteínas, materiais de uso clínico, odontológico e médico, utilizados na 
reabilitação de tecidos mineralizados. 

 
A RadTech é uma empresa voltada ao desenvolvimento de equipamentos de raio-x 
móveis voltados para aplicação médica e veterinária. 
 
 

A Virológica é uma empresa de serviços de diagnóstico que oferece soluções 
para problemas e questões envolvendo a microbiologia de modo geral através 
de detecção de patógenos importantes pelos métodos mais recentes e atuais de 
diagnóstico molecular. 

 
A TZ Epigentech se concentra na produção e comercialização da enzima industrial, 
soluções estas para as indústrias de fármacos, pães e bolachas, alimentos enlatados, 
produtos lácteos, bebidas, sucos, produtos diet, cosméticos, dentre outros.  

 
 

13.1.2 Empresas Associadas 

A Ceramis é uma indústria química que atua na produção de polímeros epóxicos. As 
atividades de fabricação destes polímeros, o serviço de impermeabilização de tanques 
e a recuperação de equipamentos industriais são voltados às indústrias em geral e 
departamentos de água e esgoto. 
 

 
A Narcissus Pesquisa Clínica e Biotecnologia LTDA atua no desenvolvimento de 
testes pré-clínicos e clínicos voltados para empresas de cosméticos e 
medicamentos, além da aplicabilidade em testes de corrosividade. 

 

GMF Consultoria - A GMF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda desenvolve o projeto da 

Bio Algas Brasil que objetiva produzir fontes energéticas através de microalgas. 
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PARQUE TECNOLÓGICO DE RIBEIRÃO PRETO 

 

14  INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo apresentar um resumo das atividades 

executadas pela FIPASE visando à implantação do projeto do Parque Tecnológico de 

Ribeirão Preto no ano de 2010. 

O projeto vem sendo desenvolvido no âmbito da FIPASE desde dezembro de 

2005, quando da assinatura do Protocolo de Intenções, onde entre si celebraram a 

união, por intermédio do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Estado de São Paulo, 

por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

o município de Ribeirão Preto, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a 

Fundação Instituto Pólo Avançado de Saúde de Ribeirão Preto, com o objetivo de 

promover a realização de estudos visando à criação e implantação do Parque 

Tecnológico de Ribeirão Preto. 

Desde então foram realizados estudos visando à identificação da vocação de 

pesquisa e empresarial da cidade e região, os serviços tecnológicos demandados pelas 

empresas, a estruturação das infra-estruturas tecnológicas e de negócios, entre outros 

que permitiram a definição do conceito do empreendimento e culminaram na entrega 

do Plano de Negócios do Parque à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São 

Paulo (SDESP) no final de 2007. 

Para a realização de tais estudos foram investidos R$ 756 mil, sendo R$ 250 mil 

obtidos por meio de convênio entre a FIPASE e FINEP, e R$ 506 mil de programa da 

FAPESP, do então “embrião” do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTec. 

Buscando desenvolver os projetos de engenharia e arquitetura dos prédios da 

SUPERA e do CEDINA, a FIPASE firmou convênio com o Ministério de Ciência e 

Tecnologia no valor de R$ 500 mil e contrapartida da FIPASE no valor de R$ 60 mil. 

A partir de 2008 focaram-se os esforços no credenciamento do Parque junto ao 

SPTec, o que permitiria o investimento da SDESP na implantacão do Parque. As 
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discussões entre os parceiros não chegaram a um acordo sobre uma série de 

elementos que deveriam ser incluídos na documentação de credenciamento 

provisório, o que causou grande mora na sua efetivação, o que só veio a acontecer em 

abril de 2010. 

É neste contexto que são apresentadas nos próximos itens as atividades 

realizadas pela FIPASE em relação ao projeto do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. 

 

15  CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO 

 

O credenciamento provisório do Parque junto ao Sistema Paulista de Parques 

Tecnológicos da SDESP foi obtido em 20 de abril de 2010. No credenciamento 

provisório os parceiros citados são a Prefeitura de Ribeirao Preto, a Universidade de 

São Paulo e a SDESP. O texto utilizado no projeto enviado para credencimanto 

provisório foi trabalhado pela FIPASE e demais parceiros desde 2008 e utilizou grande 

parte dos estudos realizados pela fundação para estruturação do empreendimento. 

O credenciamento provisório possui validade por dois anos. Desta forma, até 20 

de abril de 2012 é necessário que o Parque já tenha seu credenciamento definitivo. 

Para tanto são necessários apresentar as documentações que comprovem que o 

empreendimento contempla uma série de requisitos, conforme o artigo 6 do Decreto 

no  54.196, de 2 de abril de 2009, conforme o quadro abaixo: 

 

Requisitos 

I - existência de pessoa jurídica encarregada da gestão do parque tecnológico, que será a gestora; 

II - apresentação de requerimento pela gestora de que conste justificativa do pleito e caracterização detalhada 

do empreendimento; 

III - apresentação do ato constitutivo da gestora, que demonstre: 

a) tratar-se de entidade sem fins lucrativos; 

b) ter objetivos compatíveis com os arrolados no artigo 3º deste decreto; 

I – estimular, no âmbito estadual, o surgimento, o desenvolvimento, a competitividade e o aumento da 

produtividade de empresas cujas atividades estejam fundadas no conhecimento e na inovaçào tecnológica; 
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Requisitos 

II – incentivar a interação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas com atividades intensivas 

em conhecimento e inovaçào tecnológica; 

III – apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e engenharia não- rotineira em ambito estadual); 

IV – propiciar o desenvolvimento do Estado de São Paulo, por meio da atração de investimentos em atividades 

intensivas em conhecimento e inovação tecnológica. 

c) a existência de órgão colegiado superior responsável pela direção técnico-científica, podendo este contar 

com representantes do Governo do Estado de São Paulo, do Município onde instalado o empreendimento, de 

instituição de ensino e pesquisa presente no parque e de entidade privada representativa do setor produtivo; 

d) a existência de órgão técnico com a atribuição de zelar pelo cumprimento do objeto social da entidade; 

e) ter modelo de gestão adequado à realização de seus objetivos; 

IV - comprovação de que a entidade a que alude o inciso I deste artigo, por força de contrato celebrado com o 

proprietário do bem imóvel onde será instalado o parque e com as entidades que apoiam sua instalação, é 

responsável pela gestão do empreendimento; 

V - comprovação de que a gestora possui capacidade técnica e idoneidade financeira para gerir o parque 

tecnológico; 

VI - comprovação da viabilidade técnica do empreendimento, mediante a juntada de: 

a) documento comprobatório da propriedade do bem imóvel a que alude o inciso IV  deste artigo, com área 

medindo no mínimo 200.000,00 m² (duzentos mil metros quadrados), destinada à instalação do parque 

tecnológico, situada em local cujo uso, segundo a respectiva legislação municipal, seja compatível com as 

finalidades do empreendimento; 

b) projeto urbanístico-imobiliário básico de ocupação da área, devidamente aprovado pelo órgão colegiado 

superior da gestora; 

c) projeto de ciência, tecnologia e inovação do qual constem as áreas de atuação inicial, os serviços disponíveis 

(laboratórios, consultoria de pesquisadores, projeto-piloto de pesquisa, sistema de “royalties”, dentre outros) 

e a indicação do instrumento jurídico que garanta a integridade do parque; 

d) estudo de viabilidade econômica, financeira e ambiental do empreendimento, incluindo, se necessário, 

projetos associados, plano de atração de empresas e demonstração de disponibilidade de recursos próprios ou 

oriundos de instituições financeiras, de fomento ou de apoio às atividades empresariais; 

e) instrumento jurídico que assegure a cooperação técnica entre a gestora, centros de pesquisa reconhecidos 

pela comunidade científica e por órgãos de fomento e instituições de ensino e pesquisa credenciadas para 

ministrar cursos de pós-graduação, com boa avaliação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de  

Nível Superior - Capes, instaladas no Município ou na Região de Governo respectiva, nos termos do Decreto nº 

22.592, de 22 de agosto de 1984; 

f) legislação municipal de incentivo às entidades que venham a se instalar nos parques tecnológicos; 

VII- compatibilidade com as políticas definidas pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONCITE. 
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16  ATIVIDADES VISANDO O CREDENCIAMENTO DEFINITIVO 

 

A partir do credenciamento provisório, a FIPASE desenvolveu uma série de 

atividades visando ao credenciamento definitivo e início de implantação do 

empreendimento: 

 

a) Reunião com representantes da FINEP visando colher informações sobre o 

edital Plano Nacional de apoio a Incubadoras e Parques Tecnológicos e 

simultaneamente buscando identificar se as âncoras e estruturas previstas para 

o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto se encaixam no edital; 

b) Reunião no Rio de Janeiro com representantes do Parque do Rio para obtenção 

de informações que permitam o detalhamento da proposta de implantação do 

Parque Tecnológico de Ribeirão Preto; 

c) Contato com Invest São Paulo visando responder a solicitação de material para 

apresentação do Parque a empresa multinacional da área de cosméticos que 

está prospectando áreas no Brasil; 

d) Elaboração da proposta para o edital da FINEP – PRÓ-INOVA – Núcleos de apoio 

à Gestão da Inovação – 11/2010. A proposta tem como objetivo a consolidação 

do Núcleo de Inovação tecnológica da FIPASE por meio da prestação de 

serviços e implantação de projetos de Gestão da Inovação em indústrias de 

Saúde e Biotecnologia. O projeto completo encontra-se no servidor da FIPASE e 

anexo a este relatório. Para atender aos critérios de avaliação da proposta, 
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foram realizadas parcerias para prospecção de empresas para participação no 

projeto junto à ABIMO, e com a Rede Paulista de Inovação; 

e) Alteração de informações sobre o Projeto do Parque Tecnológico no site da 

FIPASE. Preparação e divulgação de notícia sobre a assinatura dos convênios de 

destinação de recursos da SDESP, USP e PMRP para implantação do Parque; 

f) Renovação do convênio com o MCT para elaboração dos projetos de 

engenharia e arquitetura da SUPERA e do CEDINA; 

g) Lançamento do Edital para contratação de Sondagem da área do Parque que 

receberão os projetos dos edifícios. Para o lançamento do edital de sondagem 

foi realizada reunião com o Sr. João Panissi da COESF Regional, o qual 

encaminhou os arquivos com a localização do empreendimento e pontos de 

locação dos pontos de sondagem, que foram repassados à empresa contratada. 

h) Lançamento do Edital para contratação da elaboração dos projetos de 

engenharia e arquitetura dos dois edifícios. Antes de lançar o edital, o texto do 

mesmo foi revisado pelo Sr. João Panissi da COESF Regional buscando alinhar o 

conteúdo do edital com as regras de edificação na área da USP. 

i) Apresentação do projeto do Parque na reunião do Conselho Consultivo do 

Programa Nacional de Apoio à Incubadoras de Empresas e Parques 

Tecnológicos; 

j) Auxílio na elaboração do processo que culminou com o convênio entre a USP e 

a SDESP para a construção da sede do CEDINA. 

 

17  VISITAS TÉCNICAS E PARTICIPAÇÕES DE EVENTOS 

 

 

17.1 XX SEMINÁRIO NACIONAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS E INCUBADORAS DE EMPRESAS 

E XVIII WORKSHOP 
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Importa ressaltar o contato próximo estabelecido junto ao coordenador do 

SPTec, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Prof. Dante 

Martinelli e Sra. Margareth Leal. Nas conversas com ambos foi comentado da 

importância da assinatura do convênio entre a SD e a USP e entre a SD e a PMRP para 

que o Parque possa iniciar sua implantação efetiva. Também foi pré-agendada reunião 

a ser realizada em outubro para apresentação com maiores detalhes do projeto do 

parque tecnológico. 

 

17.2 CAFÉ DA MANHÃ ANPROTEC & PARCEIROS 2010 E PLANEJAMENTO ANPROTEC 2011 

No dia 08 de dezembro ocorreu no período da manhã o café da manhã Anprotec 

e parceiros, no qual foram apresentadas as atividades que foram realizadas pela 

ANPROTEC em 2010, assim como os parceiros (ABDI, FGV, CNI,MCT) apresentaram 

suas ações realizadas e o planejamento para 2011. A ABDI apresentou o objetivo de 

intensificar as ações na área de inovação e competitividade. Em conversa com o Sr. 

Rafael Luchessi, Diretor de Ciência e Tecnologia da CNI e Superintendente de Educação 

do SESI, identificou-se a possibilidade da CNI e da FIESP iniciarem conversações com a 

FIPASE para planejar a instalação de um Núcleo de Inovação na área da Saúde em 

Ribeirão Preto. 

 

17.3 REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO PNI 

Na reunião que ocorreu EM 09/12/2010 no MCT estavam presentes o Sr. 

Ronaldo Mota (Secretário do MCT), Sr. José Silvério (SETEC/ MCT), Sra. Ana Torkomian 

(Secretária Adjunta do MCT), Sr. Murilo Azevedo (Superintentende da FINEP), Marcos 

Vinícius de Souza (Diretor da Secretaria de Inovação do MIDC), Flávia Kickinger 

(Gerente do Departamento de Programas e Políticas do BNDES), Aline Figlioli (FIPASE), 

Eduardo Cicconi (FIPASE), João Santana da Silva (FIPASE) e representantes de outros 7 

parques (Salvador, Santa Maria, Recife, Florianópolis, Vitória, Curitiba, Itajubá) 
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A intenção da participação e apresentação de representantes dos Parques 

Tecnológicos na reunião do Conselho do PNI era demonstrar quais os investimentos 

realizados e os resultados dos recursos investidos pelas fontes de fomento presentes, 

principalmente o MCT. 

Foi realizada a apresentação do Parque a qual enfatizou que, mesmo com poucos 

recursos investidos pelas fontes, os estudos realizados para o parque já geraram 

resultados mesmo antes do empreendimento iniciar sua implantação. Um exemplo 

citado foi o levantamento e disponibilização no site da FIPASE dos grupos de pesquisa 

da USP que possuem interesse em realizar cooperação e serviços para empresas, o que 

permitiu a parceria Empresa-Universidade, inclusive a aproximação entre empresas e 

grupos que apresentaram projetos para os editais de subvenção da FINEP. 

Após a apresentação, o Sr. Ronaldo Mota, ratificou a informação da 

disponibilização pela FIPASE dos serviços dos grupos de pesquisa (o mesmo entrou no 

site da FIPASE durante a apresentação desta consultora). Ele também manifestou que 

o Parque de Ribeirão começou de forma diferente dos demais: já possui demanda das 

empresas para instalação no parque e também existe um APL que demanda os 

serviços tecnológicos. Segundo o Sr. Ronaldo Mota, o MCT deverá realizar 

investimentos na carteira de parques que realizaram a apresentação neste dia. 

 

 

18 PROJETOS ELABORADOS E RECURSOS OBTIDOS 

 

A FIPASE auxiliou na elaboração dos dois projetos enviados à SDESP para 

obtenção de recursos para implantação do Parque Tecnológico. O primeiro convênio 

entre a PMRP, USP e SDESP resultou na captação de R$ 2 milhões da SDESP para a 

construção da Supera Incubadora de Empresas. O segundo convênio, entre a USP e a 

SDESP, resultaram na captação de R$ 4,6 milhões para a construção do CEDINA. 

Ressalta-se que ambos os projetos foram apresentados à SDESP pela USP. No segundo 
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convênio, o Prof. Dr. Pedro Bombonato, da pró-reitoria de pesquisa da USP, trabalhou 

em estreita parceria com a FIPASE, tendo o projeto sido estruturado pela FIPASE e 

revisado e entregue à SDESP pelo Prof. Pedro. 

De forma global, de 2005 a dezembro de 2010, foram investidos no total R$14,32 

milhões no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Na fase de planejamento foram 

investidos R$ 1,3 milhões, sendo R$ 756 mil em diagnósticos e estudos (R$ 250 mil da 

FINEP; R$ 506 mil FAPESP) e R$ 560 mil (do MCT) em projetos de engenharia. Na 

implantação foram investidos (ainda não gastos) um total de R$ 13 milhões, sendo R$ 

2 milhões referentes à área do empreendimento (USP), R$ 1,8 milhões para 

implantação de infra-estrutura (PMRP), e R$ 9,2 milhões para edificações (R$ 2,6 

milhões da USP; R$ 6,6 milhões da SDESP). 

 

 

19  PROJETOS FUTUROS 

 

19.1 BUSCA DE RECURSOS PARA O CENTRO EMPRESARIAL 
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O Centro Empresarial configura-se numa edificação modular, com salas de 100 a 

800 metros quadrados, para aluguel a empresas que não possuem condições, ou não 

tem a intenção, de imobilizar recursos em sede própria no Parque. O Centro 

Empresarial é uma das soluções para abrigar as empresas graduadas da SUPERA, que 

atualmente vem sendo cooptadas por outras cidades. 

 

19.2 INFRA-ESTRUTURA PARA A ÁREA QUE RECEBERÁ EMPRESAS 

Até dezembro de 2010, havia recursos para implantação dos prédios da SUPERA 

e do CEDINA, mas não para a infra-estrutura que deve ser implantada para tonar a 

área do parque, hoje coberta por vegetação, em um loteamento urbanizado. 

 

19.3 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS E INSTITUTOS DE PESQUISA PARA O PARQUE 

A instalação de empresas no Parque, principalmente de uma empresa âncora, ou 

seja, aquela capaz de gerar um movimento atrator de negócios ao seu redor foi um dos 

critérios utilizados pela FINEP para fomentar a implantação de Parques Tecnológicos 

no Brasil (CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - Parques Tecnológicos 11/2010).  

Desta forma, é essencial que, após a definição das condições de implantação de 

empresas no Parque, inicie-se tal prospecção. Ressalta-se que mesmo sem divulgação 

agressiva, empresas já demonstraram forte interesse em se instalarem no Parque. 
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PRIME-PRIMEIRA EMPRESA INOVADORA 

 

20  INTRODUÇÃO 

O Programa PRIME – Primeira Empresa Inovadora é uma iniciativa da FINEP 

(órgão de fomento federal) que visa apoiar financeiramente novas empresas que 

tenham a inovação como diferencial competitivo. A FINEP pretende, assim, atacar dois 

dos maiores problemas que afligem novas empresas inovadoras: 

 Necessidade de sobrevivência do empreendedor o leva a buscar 

alternativas mais seguras de remuneração; 

 Carências gerenciais e mercadológicas das empresas nascentes 

inovadoras decorrentes da origem dos empreendedores (perfil técnico). 

Portanto, o PRIME destinará R$ 120 mil por empresa, a fundo perdido, para 

remunerar o empreendedor técnico, para a contratação de um gestor de negócios e 

para a contratação de consultorias de mercado e de gestão. 

A FINEP, em um teste piloto, convidou 17 instituições, que ganharam o edital PNI 

2006 (Programa Nacional de Apoio as Incubadoras de Empresas), para operar de forma 

descentralizada o PRIME. A FIPASE é uma dessas 17 operadoras e seu edital PNI 2006 é 

o Programa INCPAR – Incubadoras em Parceria Para o Desenvolvimento de Novos 

Negócios. Em seu projeto com a FINEP, a FIPASE decidiu prospectar e selecionar 100 

empresas a ser subvencionadas, sendo o seu foco de atuação o interior do Estado de 

São Paulo. 

 

21  O PROGRAMA PRIME 

Pode participar do processo seletivo empresas com até 24 meses de existência 

(contados a partir da data de abertura do CNPJ), e que apresentassem estratégias, 

produtos ou serviços de conteúdo inovador, bem como um plano de negócios que 

indicasse um evidente potencial de crescimento do negócio. 
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O programa já tem destino certo: pagamento de pessoal e encargos sociais, bem 

como para a contratação de serviços de terceiros de pessoa jurídica. Os R$ 120 mil 

deverão ser alocados nos 4 itens do Kit PRIME: 

 

É importante observar que os valores apresentados por rubrica são os tetos, ou 

seja, o candidato terá uma flexibilidade para alocar mais dinheiro no item que julgar 

mais importante, desde que obedeça ao teto estipulado em cada rubrica e o valor total 

da subvenção (R$ 120 mil). Outro ponto importante é que todos os itens do kit são 

obrigatórios, ou seja, os quatros itens deverão ser contemplados no pedido de 

subvenção. 

Como contrapartida, as empresas deverão investir recurso próprio no projeto no 

valor de R$ 6 mil (5% dos R$ 120 mil aportado pelo governo). Essa contrapartida, que é 

definida por lei para recurso de subvenção econômica, poderá ser financeira ou 

econômica. 

 

22  FASES DA 1ª EDIÇÃO DO PROGRAMA PRIME 

O PRIME foi estruturado em sete fases, sendo estas: 

a) Fase pré-operacional: a construção do Programa PRIME iniciou-se em 

maio de 2008 com a parceria da FINEP e da FIPASE para execução do 

Programa; 

b) Fase de prospecção: entre outubro de 2008 e abril de 2009 foram 

realizadas 16 palestras em 10 cidades. O Edital de Seleção Pública foi 

Item de apoio Valor Máximo Alocado Quantidade 

1. Pró-labore Empreendedor R$ 40 mil Até 2 pessoas 

2. Gestor de Negócios R$ 40 mil 1 pessoa 

3. Consultoria de mercado R$ 30 mil 1 contrato 

4. Consultorias na área de gestão R$ 30 mil Até 3 contratos 
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lançado no início de março de 2009 e contou com 273 empresas 

inscritas; 

c) Fase da Proposta Simplificada: com início em maio de 2009, esta fase 

verificou o enquadramento da empresa e contou com uma avaliação de 

mérito de pareceristas ad hoc, de perfis técnico e de negócios. 

d) Fase do Treinamento: entre os dias 15 e 18 de julho de 2009, foi 

realizada capacitação presencial obrigatória em uma ação conjunta 

entre FINEP, Fundação Dom Cabral e FIPASE. Um treinamento virtual, 

também obrigatório foi disponibilizado aos participantes até o dia 31 de 

agosto de 2009. 

e) Fase da Proposta Detalhada: nesta etapa, as empresas teriam que 

desenvolver um Plano de Negócios e a indicação dos cronogramas de 

utilização dos recursos financeiros e de realização das atividades. Etapa 

ocorrida em setembro de 2009. Às empresas desconhecidas da FIPASE, 

foi realizada uma visita técnica para validação da decisão de aprovação 

antes da fase de contratação. 

f) Fase da Contratação: após a divulgação das 90 empresas aprovadas, 

realizou-se a assinatura dos contratos entre 17 de novembro de 2009 e 

11 de dezembro de 2009. No Diário Oficial do Município de Ribeirão 

Preto foi publicada a listagem de todas as empresas contratadas. No dia 

11 de dezembro de 2009 foi realizada a cerimônia de entrega dos 

contratos junto à Cerimônia de Encerramento das Atividades de 2009 da 

FIPASE. 

g) Fase de Monitoramento: etapa de acompanhamento do cronograma 

físico e financeiro das empresas a partir de dezembro de 2009. 

 

23  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2010 
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Os serviços de gestão e coordenação do Programa PRIME foram prestados pelas 

empresas InovaAL e Gaius Consultoria. O contrato com a empresa InovaAL foi 

encerrado em 08 de julho de 2010 e o contrato da FIPASE com a empresa Gaius 

iniciou-se em 12 de julho do mesmo ano. 

A principal atividade desenvolvida em 2010 tratou-se do acompanhamento dos 

cronogramas físico e financeiro das empresas subvencionadas. A equipe gestora optou 

por utilizar o sistema PRIMESIS para acompanhar mensalmente a execução financeira 

e das atividades desenvolvidas. O acompanhamento mensal foi implementado para a 

verificação de eventuais desvios do plano de trabalho. Foi elaborada a seguinte 

determinação de prazos para enquadramento das prestações de contas mensais. 

 

M1 - da data do contrato até 09/01/2010  

M2 - do dia 10/01/2010 até 09/02/2010  

M3 - do dia 10/02/2010 até 09/03/2010  

M4 - do dia 10/03/2010 até 09/04/2010  

M5 - do dia 10/04/2010 até 06/05/2010  

M6 - do dia 07/05/2010 até 09/06/2010  

M7 - do dia 10/06/2010 até 09/07/2010  

M8 - do dia 10/07/2010 até 09/08/2010  

M9 - do dia 10/08/2010 até 09/09/2010  

M10 - do dia 10/09/2010 até 09/10/2010  

M11 - do dia 10/10/2010 até 09/11/2010  

M12 - do dia 10/11/2010 até data final do contrato. 

 

As empresas que descumpriram os prazos estabelecidos de prestação de contas 

e que incorriam em desvios dos planos de trabalho propostos eram notificadas pela 

equipe PRIME.  
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23.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 

No 6º mês do projeto, as empresas apresentaram um Relatório Parcial do 

andamento das atividades ocorridas até o M5 e seguindo orientação da FINEP, a 

FIPASE realizou uma auditoria em todas as 89 empresas subvencionadas. Neste 

momento, as empresas entregaram os indicadores físicos e financeiros das atividades 

desenvolvidas.  

A auditoria e conferência dos documentos enviados foram determinantes para a 

liberação da 2ª parcela do recurso subvencionado às empresas. 08 empresas 

apresentaram desvios significativos pela diretoria da FIPASE para que apresentassem 

esclarecimentos e/ou justificativas. Estas empresas apresentaram, após terem 

cumprido o que havia sido solicitado foram reintegradas à avaliação junto com as 

demais empresas.  

Após a verificação dos indicadores físicos e financeiros, a equipe PRIME enviou 

um parecer a todas as empresas no mês de julho de 2010. O acompanhamento das 

respostas aos pareceres e possíveis solicitações de alterações do plano de trabalho 

foram assim realizados pela empresa Gaius entre julho e setembro de 2010. 

 

23.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

Ao final do projeto, seguindo determinação da FINEP, as empresas foram 

obrigadas a apresentar em 90 dias a Prestação de Contas Final, com a descrição das 

atividades realizadas quanto aos itens de apoio ao empreendedor/especialista técnico, 

de apoio ao gestor de negócios, de consultoria de mercado, de consultoria de gestão 

obrigatória, e de consultorias de gestão adicionais, se assim, propostos. 

Dentro do processo de Prestação de Contas Final, estava previsto a realização 

das visitas técnicas finais às empresas para verificação dos indicadores físicos e 

financeiros e avaliação dos resultados obtidos com o Programa PRIME nas empresas. 

Algumas destas visitas foram realizadas ao final de 2010, em que pode ser verificada 
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profissionalização da gestão nestas empresas nascentes e no planejamento para a 

inserção de mercado das empresas.  

Para 2011, está prevista a finalização das visitas técnicas finais às empresas, o 

acompanhamento das prestações de contas finais das empresas, a realização da 

prestação de contas final do Programa na FIPASE perante a FINEP e o planejamento e 

operacionalização da 2ª edição do Programa PRIME.  

 

24  RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

No mês de março de 2010, a FINEP realizou sua primeira auditoria no Programa 

PRIME, averiguando o desenvolvimento de 9 empresas subvencionadas. Os 

apontamentos feitos pelo analista da FINEP foram, então, esclarecidos um a um.  

Em novembro de 2010, nova visita da FINEP foi realizada para verificar a 

condução do Programa pela FIPASE e acompanhar 5 das 9 empresas que haviam sido 

vistoriadas em março. Nesta oportunidade, alguns pontos foram esclarecidos para a 

correta condução deste programa inovador. 

Ainda dentro das relações com a FINEP, nos dias 16 e 17 de novembro de 2010, o 

consultor Saulo de Souza Rodrigues participou de um Workshop promovido pela FINEP 

junto aos seus 17 agentes operacionais para avaliação da 1ª edição do Programa 

PRIME e de planejamento para a 2ª edição, a iniciar-se no primeiro trimestre de 2011. 

Os consultores Luiz Eduardo Gaio e Saulo de Souza Rodrigues, junto com os 

consultores Eduardo G. Cicconi, gerente da SUPERA e da FIPASE e Aline Figlioli, 

coordenadora do Projeto do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, estiveram 

representando a FIPASE no Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras 

promovido pela ANPROTEC, entre os dias 20 e 24 de setembro de 2010. 

 

 

 

 


