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1. Introdução 
__________________________________________________________________________________ 

 

A FIPASE, fundação pública de direito privado, busca contribuir para a geração de emprego, 

renda e trabalho no Município de Ribeirão Preto, por meio do apoio à instalação e ampliação das 

empresas ligadas ao Complexo Industrial da Saúde - CIS. A FIPASE contribui com a prestação de 

serviços de assistência técnica e estratégica para empresas e investidores interessados na área da 

saúde e biotecnologia. 

A FIPASE recebe aportes anuais da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – PMRP, os quais 

possibilitam a manutenção da fundação e execução de seus projetos. Além desta verba municipal, a 

FIPASE se destaca pela capacidade de captação de recursos junto a órgãos de fomento, como o 

SEBRAE, FINEP, CNPq, FAPESP e CAPES. As receitas provenientes do governo estadual e federal, por 

meio das agências de fomento proporcionam aumento significativo das ações de apoio para as 

empresas do CIS da região de Ribeirão Preto/SP. O gráfico 01 e quadro 01 apresentam a evolução das 

receitas obtidas pela FIPASE e suas respectivas fontes. 

 

 

GRÁFICO 1 – Evolução das receitas da FIPASE 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

FINEP - 98.594,50 394.724,47 337.232,00 421.632,08 10205571,92 

SEBRAE 150.242,94 90.685,04 129.516,16 123.274,53 252.047,00 117.803,60 

PMRP 35.000,00 90.000,00 202.000,00 392.000,00 392.000,00 2.000.000,00 

Empresas Incubadas 17.732,27 38.627,40 23.625,47 45.699,99 67.475,49 64.386,32 

Receitas Financeiras 6.381,09 - 34.596,70 49.784,06 68.867,17 975.379,02 

SPPT/FAPESP - - 65.000,00 441.175,00 - - 

Projetos com colaboração da 
FIPASE 

61.544,53 55.000,00 25.000,00 9.779,52 - 213.201,11 

Apoios Diversos e Inscrições 
em eventos 

- - 25.480,00 46.833,32 - - 

Total 270.900,83 372.906,94 899.942,80 1.445.778,42 1.202.021,74 13.576.341,97 

 

Quadro 1 – Detalhamento da evolução das receitas da FIPASE 

 
 

A FIPASE passou a se enquadrar como uma Instituição de Ciência e Tecnologia – ICT em 24 de 

julho de 2008, por meio da Lei Complementar nº 2.291. O que a torna apta para desenvolver novos 

programas voltados ao incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação – C&T&I. Esta mudança na lei 

também permitiu a mesma se candidatar ao gerenciamento das atividades de C&T&I do Parque 

Tecnológico. Entretanto, torna-se necessária a implantação de uma estrutura organizacional 

compatível com as funções de uma ICT, a qual se encontra em análise na PMRP. 
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2. Arranjo Produtivo Local – APL 
__________________________________________________________________________________ 

 

Um APL se caracteriza pela concentração de empresas e a interação destas com outros 

atores locais, como instituições de ensino e pesquisa, associações empresariais e poder público. A 

partir desta definição, constituiu-se o Arranjo Produtivo Local de Equipamentos Médico-Hospitalares 

e Odontológicos (APL EMHO) em Ribeirão Preto. Para expansão do setor, a partir do fortalecimento e 

aumento da competitividade destas empresas, existem diversas ações sendo realizadas no âmbito do 

APL EMHO. FIPASE e SEBRAE atuam na liderança dessas ações, contando com o apoio ainda da 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, CIESP, FIESP, SENAI e ACI.  

A partir de janeiro de 2009, a FIPASE passou a disponibilizar um serviço de consultoria de 

gestão ao APL EMHO. No segundo semestre, ampliou-se a equipe com a contratação de dois bolsistas 

pós-graduandos, um dos quais para trabalhar especificamente no projeto do Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Aplicada (CEDINA), que será detalhado a seguir.  

Dentre ações executadas pela FIPASE, destacam-se: a) monitoramento de editais e 

elaboração de projetos para captação de recursos; 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) articulação de empresas para participação conjunta em feiras do 

setor; e) elaboração de projeto para a implantação de Centro Empresarial; e f) criação de logomarca 

e folder para o APL EMHO. Essas ações serão detalhadas ao longo deste relatório.  

Com o propósito de criar uma identidade e consolidar Ribeirão Preto como referência em 

equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, foi criada uma logomarca para o APL, cuja 

opção final foi escolhida por votação entre as empresas do APL, conforme figura 01. Nesta linha 

também foi desenvolvido um folder como mecanismo de atratividade para que outras empresas 

passassem a participar das ações do APL. 

 

 

Figura 1 – Logomarca do APL-EMHO 

 

Para subsidiar as ações do APL foi realizado mapeamento do setor na região e a partir do 

confronto de diversas bases de dados, identificou-se 63 empresas fabricantes de EMHO na região de 
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Ribeirão Preto, sendo 57 com sede no município e outras 6 em cidades como Sertãozinho, Cravinhos 

e Batatais. Essas empresas, além de outras localizadas nas regiões de Araraquara e São Carlos, 

passaram a receber periodicamente notícias sobre o setor e sobre as ações empreendidas no âmbito 

do APL EMHO. 

 

2.1 Projeto APL de desenvolvimento do setor de saúde em Ribeirão Preto  
 
Este projeto teve início em 2008, por meio de acordo de resultados firmado entre FIPASE, 

SEBRAE-SP e CIESP, e seu fim foi prorrogado para dezembro de 2010. O projeto teve a adesão inicial 

de 20 micro e pequenas empresas para desenvolvimento dos aspectos gerenciais, tecnológicos, de 

acesso a crédito e ao mercado. As 20 empresas são: AD; Alt; Vibralife; Helse; Dentalline; Dentscler; 

DX; Flexor; Indrax; Midetronic; Lafix; Lumar; Martec; MedPej; Microem; MRA; Odontobrás; Sigmed; 

Start Medical e XDent. Além dessas que têm a participação formalizada, ao longo de 2009 

começaram a participar das reuniões e das ações outras cinco empresas: Dextronn; Gigante; Figlabs; 

Procion e Rad Tech.  

O projeto contou, desde o início, com o acompanhamento de consultores do SEBRAE que 

promoveram a oficina de Cultura da Cooperação (CULTCOOP), para mudança do modelo mental de 

competição para o de cooperação. Nos últimos meses de 2009, os empresários têm discutido a 

criação de um regimento para o grupo, que seria a base para uma futura associação.  

 Além das oficinas do CULTCOOP, em 2009 os empresários receberam subsídios, cursos de 

capacitação gerencial e consultorias nas seguintes áreas: gestão de recursos humanos; gestão 

ambiental; auditor interno RDC 59 ANVISA; programação, planejamento e controle da produção. As 

empresas também receberam um diagnóstico tecnológico realizado pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas - IPT, com o intuito de indicar as necessidades das empresas para recebimento, 

posterior, de ferramentas como PRUMO, PROGEX, GESPRO e QUALIMINT.  

 

2.2 Programa de Desenvolvimento do Arranjo Produ tivo Local  Médico,  Hospitalar  
e Odontológico do Município de Ribeirão Preto e Região  
  

O Programa de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local Médico, Hospitalar e 

Odontológico do Município de Ribeirão Preto e Região, com vigência de 12/12/2008 a 17/12/2010, é 

coordenado pela Profa. Geciane S. Porto, e financiado pelo CNPq, por meio de recursos do edital 

Ação Transversal 39/2008. O programa tem a FIPASE como Instituição Executora e conta com a 

colaboração da FIESP, SEBRAE-SP, SENAI e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para atender as 

empresas do APL-EMHO. Participarão do programa 23 empresas: AD; Alt; Dabi Atlante; Dentalline; 
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Dentscler; Dextronn; Figlabs; Gigante; Helse; Indrax; Lafix; Lumar; Martec; MedPej; Microem; 

Midetronic; MRA; Odontomedics; Procion; Sigmed; Start Medical; WEM e XDent. 

Seu objetivo do programa é iniciar um processo de capacitação tecnológica, com a finalidade 

de desenvolver a função tecnológica dentro das empresas e melhorar sua competitividade. Serão 

estimuladas parcerias nacionais e internacionais para a certificação de produtos e desenvolvimento 

tecnológico, principais gargalos tecnológicos apontados pelas empresas do APL.  

Basicamente, o projeto é desenvolvido em três fases, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 2 – Fases do Programa 

 

Em 2009, desenvolveu-se a Fase 1, composta pelas seguintes atividades: 

 Levantamento de cenários nacionais e internacionais;  

 Definição dos principais eixos de gestão tecnológica; 

 Construção da Ferramenta de Diagnóstico Tecnológico; 

 Aplicação da Ferramenta de Diagnóstico nas empresas; 

 Diagnóstico do processo de gestão; 

 Levantamento das Normas Técnicas para o Setor de EMHO e direcionamento das empresas em 

relação a BPF e Certificação; 

 Definição das Ações Necessárias para a Implantação da Função Tecnológica nas Empresas; 

 Construção do Modelo de Programa de Treinamento. 

 Workshop de Apresentação e Discussão das Principais Normas Técnicas para o Setor de EMHO e 

do Programa de Capacitação.  

Os próximos passos serão desenvolvidos no ano de 2010, referente à capacitação e ao 

aprimoramento organizacional para implantação da função tecnológica.  
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2.3 Eventos  
 
Ao longo de 2009, as empresas do APL receberam apoio para participar dos seguintes 

eventos: 

 Hospitalar 2009 – Ocorrida em junho, na cidade de São Paulo. Esta é a maior feira de 

equipamentos médico-hospitalares da América Latina e a terceira maior do mundo. A FIPASE 

participou de um estande que foi compartilhado com SEBRAE e empresas do APL EMHO. Esta foi 

uma primeira ação comercial conjunta dos empresários e o primeiro evento no qual houve 

utilização da logomarca do APL EMHO e distribuição do folder. FIPASE e SEBRAE foram 

importantes na articulação para participação conjunta das empresas. Essas contaram, ainda, com 

apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e da USP. No estande, também foram divulgados 

outros projetos de estímulo ao setor de saúde, como a SUPERA Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica, o Seminários de Rotas da Biotecnologia e o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. 

Do estande compartilhado, participaram Sigmed, MedPej, XDent, Martec, Midetronic e Alt, que, 

em conjunto, realizaram mais de 200 contatos comerciais durante a feira, com perspectiva de 

gerar, nos meses seguintes, mais de R$ 400 mil em negócios. Outras empresas do APL EMHO 

participaram com estandes individuais.  

 

 

Figura 3 – Estande na Feira Hospitalar 

 

 I Seminário do APL EMHO – O evento foi realizado pela FIPASE em 26 de junho de 2009, com 

apoio de SEBRAE, SENAI, CIESP e Prefeitura nas dependências do SENAI. O objetivo foi possibilitar 

o desenvolvimento de parcerias para fortalecimento do APL. Assim, foram convidados, além de 

autoridades políticas e representantes de órgãos de apoio, empresas do PISO (Pólo da Indústria 

do Software) e do APL Plástico e Metal Mecânico do Grande ABC. Além de apresentações dos 

grupos, houve workshops sobre gestão de APLs, com a gestora do APL Cerâmico de Tambaú, e 
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sobre organização de Rodadas de Negócios, com o gerente do PRIME. O evento contou também 

com uma exposição dos produtos das empresas do APL EMHO, da qual participaram: AD; Alt; 

Dentalline; Dentscler; Dextronn; Gigante; Helse; Indrax; Midetronic; Lafix; Lumar; Martec; 

MedPej; Microem; e Sigmed. A participação foi de aproximadamente 80 pessoas, entre 

empresários e representantes dos órgãos de apoio e do poder público, que geraram parcerias 

para fornecimento de insumos durante o evento e nos meses que se seguiram. Do APL Plástico 

participaram dez empresas, do APL Metal Mecânico três e do PISO quatro. 

 

 

Figura 4 – Exposição de produtos durante o I Seminário do APL-EMHO 

 

 Exportar para Crescer – realizado pela ACI Ribeirão Preto, FACESP e ABIMO, no dia 17 de 

setembro no salão nobre da ACI, o evento teve a FIPASE como co-organizadora. O intuito do 

evento era fomentar oportunidades de negócios internacionais para as empresas, em especial as 

do setor de saúde, com a participação de comerciais importadoras e exportadoras. O evento 

contou com seminários da APEX, Chamber of Commerce da FACESP, IPT, Banco do Brasil, SEBRAE 

e FIPASE. Além disso, falaram empresários do setor de EMHO, dentre os quais os senhores André 

Ali Mere e Edson Vieira, que apresentaram a experiência do consórcio BHP e a atuação da 

ABIMO. Por fim, houve depoimento da empresa Gigante Recém Nascido, de modo a sensibilizar 

os demais sobre os benefícios da exportação. O evento recebeu um público de aproximadamente 

150 pessoas. A FIPASE contou, ainda, com um espaço físico, no qual foram distribuídos folders do 

APL e divulgados outros projetos, como a parceria com a Nossa Caixa Desenvolvimento, a 

SUPERA e o Seminário de Rotas da Biotecnologia. 
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Figura 5 – Cerimônia de abertura do Exportar para Crescer 

 

 Seminário de Empreendedorismo, Incubadoras e APLs – realizado no dia 01 de dezembro, por 

FIPASE e SEBRAE, no Centro de Convenções Ribeirão Preto, promoveu palestras sobre: APL 

Calçadista de Birigui, com o gestor do projeto; Nanocore (empresa recentemente premiada como 

caso de sucesso pela ANPROTEC), com o sócio-fundador da empresa e o diretor da rede paulista 

de incubadoras; e BioBusiness Brasil, com o gestor do programa PRIME. No seu encerramento, 

ocorreu o espetáculo Gestão Empresarial no Ritmo do Jazz que busca, de maneira lúdica, por 

meio da música, conscientizar empresários e parceiros sobre a importância da comunicação, do 

trabalho em equipe e do comprometimento. Foram promovidas, ainda, Rodadas de Negócios 

entre fabricantes de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos e potenciais clientes, 

como grupos hospitalares, cirúrgicas e dentais. Dentre os benefícios das Rodadas, está a 

oportunidade de realização rápida de negócios, o contato com grande número de empresas e o 

maior conhecimento sobre o mercado.  

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

entidades de apoio e empresas diversas, com o intuito de fortalecer e ampliar o APL EMHO. Entre 

eles, deve-se destacar a presença no Workshop APLSP – Programa de Fortalecimento da 

Competitividade dos Arranjos Produtivos Locais do Estado de São Paulo, que aconteceu no dia 13 de 

novembro, na sede da FIESP em São Paulo, e teve o intuito de sensibilizar e mobilizar os atores locais 

e setoriais para elaboração de planos de melhoria da competitividade dos APLs de acordo com a 

metodologia do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por fim, em 02 de dezembro, 

houve o lançamento do programa Innova Saúde, plano conduzido pela empresa Competitiveness, a 

partir de convênio entre SEBRAE, FIESP e Secretaria de Desenvolvimento, para fortalecer a 

rentabilidade do setor.  
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2.4 Elaboração de projetos para captação de recursos e estímulo ao APL  
  

Com o objetivo de captar recursos e colocar em prática ações que possam impulsionar o 

Arranjo Produtivo Local de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos, foram elaborados os 

seguintes projetos ao longo do ano de 2009: 

 Implantação da I Etapa do Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada em Equipamentos 

Médico-Hospitalares e Odontológicos (CEDINA EMHO) – proposta enviada à Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado de São Paulo, no âmbito do Programa Estadual de Fomento a 

Arranjos Produtivos Locais. O projeto foi finalizado em julho e sua aprovação culminou na 

assinatura, em agosto, de convênio com a Secretaria para a liberação de recursos. Maiores 

detalhes serão abordados no item a seguir, sobre o CEDINA. 

 Proposta para o edital MCT/SETEC/CNPQ 13/2009 Pró-Inova – referente ao evento científico 

“Adequação técnica, certificação e melhoria de produtos para o setor de equipamentos médico-

hospitalares e odontológicos”. Foi submetido em outubro ao CNPQ e aprovado em dezembro. 

Tem o intuito de conscientizar e mobilizar as empresas do setor para a importância da inovação, 

normalização, conformidade e certificação de produtos, por meio da realização de palestras e um 

mini-curso que cerceiam estes temas. O evento será realizado no primeiro semestre de 2010.  

 Proposta para o edital CNPQ 31/2009 de Fomento a Projetos Específicos para APL’s – referente à 

ampliação do Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada em Equipamentos Médico-

Hospitalares e Odontológicos. O objetivo é estimular a competitividade tecnológica das 

empresas do APL EMHO. Propõe-se a aquisição de novos equipamentos para o CEDINA, que 

permitiriam acréscimo na precisão dos ensaios de conformidade, automação de processos, 

controle da freqüência e intensidade de equipamentos de ultrassom e desenvolvimento e 

projeto de peças em duas ou três dimensões. O Resultado do edital será divulgado em dezembro 

de 2009.  

 Centro Empresarial – Muitas empresas do APL EMHO funcionam em sedes alugadas, o que faz 

com que elas tenham dificuldades em se adaptar às normas do setor e, por vezes, sejam 

obrigadas a realizar obras nesses prédios, que se transformam em custos não recuperáveis. Para 

suprir essa carência, foi elaborado um projeto para criação de um Centro Empresarial: um prédio 

já adaptado às normas com espaços modulares para aluguel. Desta forma, foi feito levantamento 

com as empresas, identificando necessidades de áreas, especificidades do prédio, valores pelas 

quais estão dispostas a pagar, etc. A FIPASE atua na busca de investidores para o projeto, em 

parceria com a Prefeitura Municipal, tendo realizado, inclusive, contatos com empresas do 

estado do Texas, nos Estados Unidos. 
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2.5 CEDINA 
 
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 e 

desenvolvimento de produtos. 

Conforme estudos da FIPASE e acompanhamento das empresas do APL, identificou-se que as 

empresas do APL-ENHO encontram grandes dificuldades para realização de testes nos equipamentos 

(mecânicos e elétricos), uma vez que os laboratórios credenciados se localizam em pontos distantes 

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

as empresas possuem grande dependência destes testes, uma vez que são exigidos para certificação 

dos produtos, ou seja, atestar publicamente que os equipamentos conseguem atender as suas 

especificações técnicas e funcionalidades preconizadas pelos fabricantes.  

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 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, 

A I Etapa do CEDINA EMHO deve entrar em operação em janeiro ou fevereiro de 2010. A sua 

implantação foi viabilizada a partir de Convênio estabelecido em agosto com a Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Recursos da Secretaria de Desenvolvimento estão sendo 

utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos voltados para pré-testes, ensaios e 

desenvolvimento de produtos, além de móveis e equipamentos de escritório. A FIPASE, como 

contrapartida, se comprometeu com o aluguel e a reforma do prédio, além de adquirir outros 

equipamentos para ensaios.  

O CEDINA entrará em operação em janeiro de 2010, uma vez que se encontra em processo 

de adequação física do edifício. Também já estão sendo realizados os editais para aquisição dos 
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equipamentos, a partir dos recursos destinados pela Secretaria de Desenvolvimento. A contratação 

do pessoal para trabalhar no CEDINA foi solicitada ao Conselho da FIPASE e aguarda aprovação deste 

e da Secretaria de Planejamento e Gestão Publica. Normas ABNT foram adquiridas para formação de 

uma biblioteca de normas e estão sendo utilizadas para determinar as especificações técnicas dos 

equipamentos. Outros equipamentos para compor o CEDINA, bem como ferramentas diversas,  

serão adquiridos com recursos da FIPASE.  

Com o conjunto de equipamentos a ser adquirido, poderão ser realizados ensaios e pré-

testes dos equipamentos de ultrassom, eletrocardiógrafos, incubadoras neonatais, bisturis elétricos e 

equipamentos fototerápicos, além dos testes de conformidades exigidos pela norma IEC 60601 para 

todos os equipamentos eletro médicos e dos serviços para projeto e desenvolvimento de produtos.  

Na tabela 01 a seguir, apresenta-se a lista de equipamentos que serão adquiridos para o CEDINA, 

com seus respectivos usos, normas correspondentes e fontes dos recursos. 
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Tabela 1 – Equipamentos que serão utilizados na primeira fase do CEDINA 

Equipamentos para serviços 

tecnológicos de EMHO 

Norma 

Correspondente 
Utilização Origem recursos Fonte pagadora 

PCB e SCH Designer (Altium 

Designer) 

Desenvolvimento de 

novas tecnologias. 
Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. 

Convênio 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

do Estado de São 

Paulo 

 

Secretaria de 

Desenvolviment

o do Estado de 

São Paulo 

 

Plotter colorido 107cm 

Computador para uso com CAD e 

CAM  

Auto CAD 2010 

Osciloscópio digital 4 canais 300 

MHz * 

ABNT NBR IEC 60601 

 

Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. Analises rápida 

de sinais elétricos. É um equipamento básico a todo laboratório de eletroeletrônicos   

Frequencímetro 200 MHz - 10 

dígitos * 
Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. 

Fonte de tensão simétrica 80 W * 

Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos, alimentação 

dos circuitos testes exigidos pela norma geral e especifica de todos os equipamentos eletromédicos. É 

um equipamento básico a todo laboratório de eletroeletrônicos.    

Gerador de função 80 MHz * 

 

Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos, alimentação e 

geração de sinais elétricos alternados para circuitos testes exigidos pela norma geral e especifica de 

todos os equipamentos eletromédicos. É um equipamento básico a todo laboratório de 

eletroeletrônicos.  

  Multímetro digital de bancada 6.5 

dígitos * 

Planejamento e projeto de novas tecnologias e equipamentos; aferir as características elétricas de 

circuitos dos equipamentos testados, como a corrente, a tensão, a impedância e a autoindutância. É um 

equipamento básico a todo laboratório de eletroeletrônicos. 

Matrizes de contado 4.400 pontos - 

base metálica com borne * 

Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos, montagem de 

circuitos para pré-testes exigido pelas normas especificas e geral. 
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Estações de solda * Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. 

Estação de re-trabalho SMD e BGA * 
Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos, montagem de 

circuitos para pré-testes exigido pelas normas especificas e geral. 

Analisador de segurança elétrica ABNT NBR IEC 60601 

 

Testador de segurança automático que pode testar instrumentos contendo módulos com diferentes 

classes de proteção, em um ensaio. Irá realizar os testes previstos na norma.  Convênio 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

do Estado de São 

Paulo 

 

Secretaria de 

Desenvolviment

o do Estado de 

São Paulo 

 

Analisador eletrocirúrgico Série analisa as unidades eletrocirúrgicas com rapidez e precisão. 

Analisador de ultrassom 
ABNT NBR IEC 

60601-2-37 
Realiza os testes exigidos pela norma especifica. 

Analisador de incubadora 
ABNT NBR IEC 

60601-2- (19 e 20) 
Especifica a temperatura, umidade, som e as características do fluxo de ar das incubadoras. 

Radiômetro para fototerapia 
ABNT NBR IEC 

60601-2- (22 e 50) 

Medição exata da radiação de luz na parte azul do espectro de 400-480 nanômetros. Fototerapia com 

exposição nesse intervalo é usado no tratamento da hiperbilirrubinemia em recém-nascidos. Fornece 

uma medição contínua de irradiação por simplesmente colocar a sonda de detecção sob a luz de 

fototerapia (lâmpadas fluorescentes apenas). 

 

 
Torquímetro para ensaios de peças 

de mão de alta e baixa rotação * 
ABNT NBR IEC 60601 

Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. Testes 

mecânicos exigidos pela norma geral. 

Decibelímetro para ensaios de peças 

de mão de alta e baixa rotação 

ABNT NBR IEC 60601 

e ABNT NBR 10151 

Teste de ruído ambiental e dos ruídos produzidos pelos equipamentos odontológicos e médicos. Esses 

testes são exigidos pela norma geral. 

Simulador multiparamétrico 

ABNT NBR IEC 

60601-2- (25, 26, 27, 

47 e 51) 

Testes com equipamentos de eletrocardiograma e encefalograma. O simulador gera sinais elétricos 

idênticos aos provenientes do um paciente. 

Barômetro digital 

ABNT NBR IEC 60601 

 

Aferi a pressão atmosférica, temperatura e umidade do ar do ambiente dos ensaios e pré-testes, como 

exige a norma geral. 
FIPASE Termômetro digital 

Termo Higrômetro Digital 
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U1252A Multímetro digital de mão, 

4 ½ dígitos * 

Planejamento e projeto de novas tecnologias e equipamentos; aferir as características elétricas de 

circuitos dos equipamentos testados, como a corrente, a tensão, a impedância e a autoindutância. É um 

equipamento básico a todo laboratório de eletroeletrônicos. 

Pistola para ensaio de impacto 

Equipamentos para realizar teste mecânicos exigidos pela norma geral e especifica. Este aparelho aplica 

uma força pontualmente sobre regiões criticas da parte física dos equipamentos testados, como alças, 

blindagem, rodas e outros. 

Dedo de ensaio padrão 

Testes de padronização de dimensões físicas de equipamentos eletromédicos. 

Pino de ensaio padrão 

Transferidor digital 

Paquímetro digital 

Paquímetro 

Micrometro digital 

Compressor * 
Desenvolvimento de 

novas tecnologias. 

Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. Analises rápida 

de sinais elétricos. É um equipamento básico a todo laboratório de eletroeletrônicos e mecânico. 

Convênio 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

do Estado de São 

Paulo 
FIPASE 

 
Equipamentos para ensaios de 

descargas eletrostáticas (ESD) e 

Transientes Rápidos (EFT) ABNT NBR IEC 60601 

 

Teste para garantir a segurança do paciente e do operador do equipamento analisado com respeito a 

choques elétricos. 
Readequação do 

Orçamento da 

FIPASE 

 Câmara climática 
Testa os equipamentos para que estes resistam funcionando a condições de umidade e temperatura 

determinada pelas normas especifica e gerais. 

Amplificador lock-in baixa 

frequência * 
 

Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. Testes de 

qualidade dos sinais de baixa frequência gerados por equipamentos de diagnostico clínico, com 

eletrocardiograma, encefalograma, magnetocardiograma, magnetoencefalograma e outros. Teste de 

qualidade de bisturis eletrocirurgicos. 

Edital 31/2008 

 

CNPQ 
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Amplificador lock-in alta frequência 

* 

ABNT NBR IEC 

60601-2-37 

Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. Testes de 

qualidade dos sinais de baixa frequência gerados por equipamentos de diagnostico clínico, como 

equipamentos de diagnósticos por ultrassom, de ultrassom terapêutico e outros. O teste com ultrassom 

terapêutico é muito importante, porém há poucas instituições que o realiza. 

Placa GPIB + cabos * 

ABNT NBR IEC 60601 

 

Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. Automação da 

aquisição de dados dos equipamentos de medição utilizados. 

Cabos BNC Coaxial * 
Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. Comunicação 

dos equipamentos de medição utilizados. 

Analisador de qualidade de energia 

* 

Planejamento, projeto e construção de protótipo de novas tecnologias e equipamentos. Verifica a 

qualidade da energia de alimentação e a gerada pelo equipamento eletromédicos, conforme as 

exigências da norma geral. 

      * Equipamentos que serão utilizados também para o desenvolvimento de equipamentos e novas tecnologias voltadas à saúde. 
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3. SUPERA – Incubadora de empresas 

de base tecnológica 
__________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Histórico 
 
A FIPASE fundou a SUPERA em junho de 2003 e passou a ser a entidade gestora da 

incubadora em parceria com a USP (Universidade de São Paulo), o SEBRAE (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.  Em abril de 2005, 

instalou a INBIOS – Incubadora de Biotecnologia em Saúde, em parceria com o SEBRAE, PMRP e com 

a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto. 

Em setembro de 2006, o Conselho administrativo da SUPERA e INBIOS decidiram por 

unanimidade aprovar a união do Conselho das duas incubadoras e união do nome, passando a ser 

SUPERA o nome das duas incubadoras. Portanto, desde a unificação, as incubadoras passaram a 

serem designadas por SUPERA Unidade Campus e SUPERA Unidade Hemocentro.  

Para expansão da capacidade de atendimento da Incubadora, iniciou-se o processo de 

instalação de uma terceira unidade, anexa ao CEDINA – Centro de Desenvolvimento e Inovação 

Aplicada em Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos. Este empreendimento será 

sediado na Avenida da Saudade, levando desenvolvimento e revitalização à região, com a instalação 

de 10 empresas residentes e 10 empresas pré-residentes, com soluções específicas para atender a 

estas empresas de base tecnológica. 

 

3.2 Serviços  
 

Uma incubadora de empresas é um projeto que tem como objetivo a criação ou o 

desenvolvimento de novas empresas, apoiando-as nas primeiras etapas de sua vida. 

O processo de incubação de uma empresa contempla diversas etapas, conforme segue: 

Hotel de projetos – Apóia empreendedores na realização de um Plano de Negócio numa fase 

em que ele ainda está desenvolvendo seu produto, precisando ainda realizar testes e acabar o 

protótipo. 

Pré-residência – Com o Plano de Negócios em mãos, nesta fase o empreendedor criação a 

empresa, adquirindo um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e testará a viabilidade o projeto da 

empresa. A SUPERA oferece a instalação em uma sala compartilhada e os serviços disponíveis para as 

outras modalidades de incubação em um período de ate 12 meses. 
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Residência – Empresas constituídas, instaladas na incubadora, que já tenham dominado a 

tecnologia e o processo de produção e dispunham de capital mínimo que permita o início da 

operação de seu negócio. Nesta etapa a SUPERA oferece: 

 Infra-estrutura para a instalação e funcionamento da empresa, com espaço físico, salas 

individuais, serviços administrativos, PABX, Sistema de alarme, Acesso à internet e biblioteca; 

 Serviços básicos de recepcionista, copa, estacionamento; 

 Rede de contatos com universidades, pesquisadores, potenciais clientes, investidores de risco, e 

outros; 

 Orientação para o negócio com consultorias especializadas na área de gestão de negócios, 

planejamento econômico, Planejamento financeiro, Consultorias de Marketing e Capacitações; 

 Apoio no registro de propriedade intelectual, regulamentação das atividades e outros. 

Associadas – Apoiar empresas já constituídas ou em fase de constituição que atuam em 

negócios de base tecnológica, que não precisam de espaço físico na incubadora mas que estejam 

interessadas no apoio e serviços prestados pela SUPERA para o desenvolvimento dos seus negócios. 

Graduadas – São empresas que completaram seu período de incubação. Podendo após esta 

fase, manter o vínculo com a incubadora. 

Atualmente, a SUPERA conta com 13 empresas residentes, 5 pré-residentes, 2 empresas 

associadas, além de 7 empresas graduadas. O quadro 02 apresenta a o crescimento do número de 

empresas nos últimos anos, já com a previsão de incubação na SUPERA –Campos Elíseos. 

 

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

Empresas 8 10 12 17 20 26 50 

Pré-Residentes 0 0 3 2 3 5 15 

Residentes 8 10 6 8 8 10 20 

Graduadas 0 0 3 6 8 9 11 

Associadas 0 0 0 1 1 2 4 

* Projeções para 2010 levando em consideração a instalação da nova unidade SUPERA. 

Quadro 2 – Evolução do número de empresas atendidas pela SUPERA 

 



 

 

 

20 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

anos

Empresas SUPERA

Empresas

Pré-Residentes

Residentes

Graduadas

Associadas

 

Gráfico 2 – Evolução do número de empresas atendidas pela SUPERA 2009 

 

3.3 Empresas Pré-Incubadas  
 
3.3.1 Empresa: Costa de Almeida -  BioTed 
  

A Costa de Almeida Diagnósticos LTDA. É uma empresa destinada a promover testes de 

diagnóstico que permitam quantificar a exposição acumulada ao chumbo  e ao cádmio em crianças 

através da obtenção de uma pequena amostra retirada do esmalte de seus dentes. Seu objetivo é 

que essa tecnologia seja transferida para empresas que produzem esses kits de diagnósticos, e assim, 

sejam revendidos para prefeituras e dentistas. 

 

3.3.2 Empresa: Essenti i  
  

A Essentii - P&D de Produtos Farmacêuticos e Odontológicos atua no desenvolvimento de 

produtos farmacêuticos e odontológicos, priorizando o desenvolvimento de tecnologia nacional por 

meio de processos que não gerem resíduos industriais e empregando produtos naturais e 

biodegradáveis. 

 A Essentii surgiu da vontade empreendedora de suas sócias. A consolidação da idéia ocorreu 

depois que a Biocápsula, seu primeiro produto, participou do Programa IncPar - Incubadoras de Base 

Tecnológica em Parceria para o Desenvolvimento de Novos Negócios. 

 

3.3.3 Empresa: Narcissus  
  

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 



 

 

 

21 

testes de corrosividade. A empresa conta com profissionais formados na área de Medicina e visa, 

com este empreendimento, tornar-se fornecedora não só das grandes empresas de cosméticos, mas 

daquelas que ainda têm dificuldades para lançar seus produtos devido a falta de pesquisa clínica em 

cosméticos no mercado nacional. 

 

3.3.4 Empresa: TZ Mycotec  
 
Criada em 2009, a TZ Mycotec se concentrará 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.  

 

3.4 Empresas Residentes  
 
3.4.1 Empresa: ProBio  
  

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. 

 
3.4.2 Empresa: CG Brasi l  
 
 Empresa da área de Tecnologia da Informação. Seu projeto consiste na elaboração de 

animações para a TV Digital, com enfoque na educação de crianças e adolescentes. 

 

3.4.3 Empresa: Innolution  
  

A Innolution foi criada em agosto de 2005 na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São 

Paulo. Por ser uma empresa nova, a Innolution conta com o apoio da FAPESP e CNPq para o 

desenvolvimento de seus projetos. Formada por profissionais com experiência no Brasil e no exterior 

nas áreas de Tecnologia de Informação, a Innolution visa priorizar o desenvolvimento de aplicativos 

com alta inovação tecnológica e de fácil utilização. Desenvolve os produtos ArcaMed, que objetiva a 

criação de um arcabouço de software que explore conceitos de computação ubíqua e de hipermídia 

para o desenvolvimento de aplicações que permitam a extensão de informações médicas a partir do 

prontuário eletrônico do paciente, e, LinkDigger, um sistema que provê um serviço de criação 

automática de ligações. 
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3.4.4 Empresa: Invent  
 
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. 

 

3.4.5 Empresa: Lychnoflora  
 
 A Lychnoflora é uma empresa especializada na extração, purificação, isolamento e 

identificação estrutural de substâncias oriundas de produtos naturais e sintéticos. Esses produtos 

podem ser obtidos para utilização como matéria-prima, padrão para análises, validação de métodos 

analíticos, determinação de impurezas ou resíduos, testes biológicos ou de acordo com os objetivos 

de cada cliente, sendo que pode ser oferecido o serviço de acompanhamento qualitativo e 

quantitativo em todas as fases do produto. Além disso, a empresa busca o desenvolvimento de 

novos insumos farmacêuticos de alto valor agregado, com base nas suas plataformas de pesquisa, 

visando fornecer novas alternativas para o mercado. 

 

3.4.6 Empresa: Verdartis  Desenvolvimento Biotecnológico  
  

A Verdartis foi fundada em agosto de 2007, constituindo-se numa spin- off universitária. A 

atuação da empresa caracteriza-se pela prestação de serviços, mais precisamente, no 

desenvolvimento de produtos e processos inovadores na área de biotecnologia. O portfólio atual de 

projetos da empresa foca o desenvolvimento de enzimas industriais para os setores de biorefinarias, 

visando a produção de etanol e também para o setor de celulose. A empresa conta com 

pesquisadores nas áreas de biologia molecular, simulação molecular aplicada à biomoléculas e aos 

processos fomentativos. 

 

3.4.7 Empresa: Veritas Life Science  
  

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. 
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3.4.8 Empresa: Farmacore  
  

A Farmacore é uma microempresa de base biotecnológica criada na forma de sociedade 

comercial limitada e 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. Além 

de produtos e plataformas biotecnológicas para P&D&I a Farmacore, em parceria com as ICTs 

(Institutos de Ciências e Tecnologias) e pesquisadores colaboradores, conta com reconhecida 

competência para prestação de serviços biotecnológicos que inclui P&D&I de produtos e processos 

das áreas de biotecnologia e nanotecnologia. 

 

3.4.9 Empresa: Labtools  
  

A Labtools destina-se ao desenvolvimento, fabricação e comercialização purificadores de 

água, de grande capacidade de produção diária, voltado para laboratórios de vários setores, tais 

como: universidades, farmácias, indústrias e outros. O equipamento cujo nome é IONELESS foi 

desenvolvido por Valdir Roberto Balbo. A empresa pretende substituir a maioria dos destiladores de  

água presentes nos laboratórios por equipamentos de purificação por troca iônica, que são mais 

eficientes e consomem muito menos água e energia elétrica. 

 

3.4.10 Empresa: Figlabs  
  

A FIGLABS Pesquisa e Desenvolvimento é uma empresa de sociedade empresária limitada 

que 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 médica hospitalar. A empresa tem como 

missão gerar e transferir inovação, conhecimento e tecnologia para o mercado e fazer que isso seja 

acessível pela sociedade em geral. 

 

3.4.11 Empresa: Ops Magazine  
  

A Ops é uma empresa destinada a divulgar oportunidades  de investimentos no Brasil para 

brasileiros que moram no exterior. Para isso, a empresa desenvolveu dois veículos de comunicação 

com o objetivo de alcançar este público – revista impressa e site. A revista circula em 220 pontos 

espalhados no Reino Unido. O site está em funcionamento e pode ser visto em: 

www.opsmagazine.com 

http://www.opsmagazine.com/
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3.4.12 Empresa: Virológica  
  

A Virológica – Soluções em Microbiologia LTDA. 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 Virológica também se propõe na sua divisão de Pesquisa e Desenvolvimento, a produzir 

e elucidar a estrutura de moléculas recombinantes para o desenvolvimento de kits de diagnósticos e 

de inibidores químicos, tanto para a saúde pública quanto para a agropecuária. 

 

3.4.13 Empresa: Al  Sukkar  
  

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. 

 

3.4.14 Empresa: Dfior i  
  

A Dfiori Informática é uma empresa de tecnologia da informação com foco no 

desenvolvimento de soluções para adição de aspectos de segurança computacional. A Dfiori 

implantará sistemas de protocolação de documentos digitais que requerem segurança e controle de 

informações. 

 

3.5 Empresas Associadas  
 
3.5.1 Empresa: CERAMIS  
 

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. 

 

3.5.2 Empresa: CPDP  
 

O CPDP - Centro Paulista de Diagnóstico e Pesquisa - Medicina Diagnóstica desenvolve 

diagnósticos e pesquisas centradas no âmbito científico-tecnológico abrangendo as áreas de saúde 

utilizando técnicas avançadas de biologia molecular e genética dentro dos preceitos bioéticos. 
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3.5.3 Empresas Graduadas  
 

 Nanocore (Prêmio Melhor Empresa Graduada – ANPROTEC 2009*) – operando no Tecnopark em 

Campinas/SP; 

 Imunodot Diagnósticos – operando em Jaboticabal/SP; 

 Audax Desenvolvimento de sites  – operando em Ribeirão Preto/SP; 

 Biodiesel Brasil S.A. – em fase de implantação de unidade em Pradópolis/SP; 

 Brasmedical Soluções para a Saúde – operando em Ribeirão Preto/SP; 

 Pele Nova Biotecnologia – operando no distrito industrial de Ribeirão Preto/SP; 

 Carbon Company – inativa. 

 

3.5.4 Unidade SUPERA Campos El íseos  
 

A nova unidade da SUPERA denominada SUPERA Campos Elíseos será a primeira experiência 

da incubadora fora da universidade. Na nova unidade haverá uma capacidade para instalação de dez 

empresas residentes com espaço individualizado de aproximadamente 30 m2 e aproximadamente 

vinte empresas pré-residentes. Com isso a capacidade total da SUPERA, somando-se todas as 

unidades, passará para aproximadamente 20 empresas residentes mais 20 empresas pré-residentes. 

Esse número poderá ser maior ao longo de 2010 com a graduação de algumas empresas residentes. 

Atualmente a Unidade Campos Elíseos conta com sete empresas aprovadas para residência. 

 

3.6 Serviços prestados às empresas  
 
 No mês de abril foi realizado pela incubadora um diagnóstico em que se avaliou a 

implantação de ferramentas nas seguintes áreas: 

 Administração; 

 Finanças; 

 Marketing. 

 O resultado do diagnóstico evidenciou a necessidade de contratação de consultorias para 

desenvolvimento das ferramentas nas áreas acima citadas. 

 Em agosto, foram contratadas as empresas Markestrat, para o desenvolvimento da 

consultoria de implantação de ferramentas gerenciais nestas áreas (Administração, Finanças e 

Marketing) e Bertoldi & Nagao, para diagnosticar o a área de Recursos Humanos nas empresas 

incubadas.  

 Neste primeiro momento, as consultorias foram idealizadas para 12 empresas. Sendo que em 

poucos meses, alcançamos um resultado significativo no tocante à implantação das ferramentas de 
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gestão. Um cronograma de atendimento foi traçado, com o intuito de atendimento em 10 meses e 

os resultados de implantação são de antecipação desta implementação, deixando mais tempo para o 

acompanhamento desta implantação por parte da consultoria contratada. O diagnóstico em 

Recursos Humanos, ao mesmo tempo, mostrou-se de grande valia, sendo que treinamentos e 

processos seletivos já foram realizados para atender as necessidades identificadas em algumas 

empresas. Esta consultoria tem o prazo para conclusão de suas atividades iniciais de 6 meses. 
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Gráfico 3 – Implantação das ferramentas de gestão 

 

3.7 Indicadores econômicos  
 
 Do decorrer dos anos as empresas instaladas na SUPERA obtiveram bons desempenhos 

econômicos para o município de Ribeirão Preto. O total dos proventos das empresas e o número de 

postos de trabalho é um exemplo disto. 

Nos últimos anos o total das entradas de recursos financeiros nas empresas da SUPERA 

saltou de aproximadamente R$ 900 mil em 2006 para patamares de R$ 4 milhões, aproximados, em 

2008. Espera-se que o ano de 2006 este valor atinja R$ 5 milhões. 

Com o projeto de instalação da nova unidade, e o aumento do número de empresas, planeja-

se que as entradas de recursos das organizações cheguem a R$ 10 milhões. 

O crescimento dos proventos pode ser visualizado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 4 – Proventos das empresas
1
 

 

Além das entradas de recursos no município de Ribeirão Preto, as empresas da SUPERA 

obtiveram um aumento significativo de postos de trabalho nos últimos anos. Saindo de 

aproximadamente 10 postos, em 2005 até atingir aproximadamente 105 em 2008. 

Espera-se para 2010 um total de 160 postos de trabalho. 

Vale ressaltar que estes postos de trabalhos são compostos de profissionais altamente 

qualificados, representados por estagiários de graduação, pós-graduação (Mestrado e Doutorado) e 

pós-doutorandos. O que contribui para que Ribeirão Preto entre nos indicadores nacionais das 

cidades que empregam maior número de Mestres e Doutores do Brasil. 

 

                                                           
1
 Nota: 

•As informações correspondem aos valores aproximados dos proventos de todas as empresas da SUPERA. Os 
números correspondem ao somatório de todas as entradas de recursos, tais como: Faturamentos, Fomentos, 
FINEP, FAPESP, CNPq e outros; 
• Os dados de 2009 e 2010 são projeções. Os valores de 2010 levam em consideração o aumento do número de 
empresas após a instalação da nova unidade. 
• Estes informações foram levantadas a partir de relatórios de acompanhamento mensais das empresas 
incubadas na SUPERA e relatórios de acompanhamento das empresas graduadas 
• As empresas por contrato não são obrigadas a apresentar demonstrativo financeiro durante o período de 
incubação - somente graduadas / DARF. 
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Gráfico 5 – Postos de trabalho 

 

3.8 Partic ipação em eventos  
 
3.8.1 Encontro Nacional  de Inovação Tecnológica em Biotecnologia –  
ENCONIT/BIOTEC 
 

Nos dias 28 e 29 de julho foi realizado o ENCONIT/BIOTEC, iniciativa do Comitê Nacional de 

Biotecnologia (CNB), em parceria com a Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (STI/MDIC), a Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  Foi idealizado 

com o intuito de estimular a produção nacional de produtos biotecnológicos avançados e a oferta de 

serviços relacionados a este setor. Os organizadores levaram em conta que a transformação das 

pesquisas em produtos comerciais de sucesso depende não apenas da aproximação entre 

pesquisadores, empresas e investidores, mas também do apoio do Governo Federal e seus órgãos de 

fomento e da facilitação do acesso aos recursos públicos. 

 

3.8.2 Missão Cingapura  
 

Foi realizada em 18 de agosto de 2009, uma reunião na sede do BNDES em São Paulo, uma 

reunião para discussão dos termos de uma Acordo de Cooperação com Cingapura. Dentre os temas 

da cooperação, se encontra o da Biotecnologia. Como Cingapura dispõe de mecanismos 

institucionais de apoio à indústria de biotecnologia para a saúde humana, o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, promotor deste evento, solicitou de algumas entidades da 

área para que apresentassem projetos de que pudessem resultar em parcerias factíveis e saudáveis.  
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Assim, tivemos a oportunidade de levar o projeto de duas das nossas empresas incubadas e do 

Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. 

 

3.8.3 XIX Seminário Nacional  de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas  
e Workshop Anprotec e 3º infoDev Fórum Global  de Inovação & 
Empreendedorismo 
 

Realizado entre 26 e 30 de outubro de 2009, em Florianópolis, os eventos tiveram como 

pauta os debates as políticas voltadas para a inovação, identificando as principais ações de promoção 

e fortalecimento de parcerias público-privadas; o papel das incubadoras de empresas para o 

desenvolvimento de setores como agronegócios e energias limpas; os tipos de investimentos que 

podem e estão sendo aplicados nas empresas inovadoras nascentes; as estratégias de 

internacionalização que estimulam a cooperação entre empreendimentos inovadores; e a 

atratividade dos parques tecnológicos para investimentos públicos e privados. 

 

3.8.4 Encontro Anual do Programa de Incubadora de Empresas  
 

Realizado nos dias 24 e 25 de novembro de 2009, a SUPERA esteve no Encontro Anual do 

Programa de Incubadoras de Empresas, em São Paulo – SP. Na ocasião foram apresentadas e 

discutidas as atividades de apoio à incubação de empresas desenvolvidas pelo SEBRAE e dos 

resultados das avaliações semestrais das incubadoras realizadas pela mesma entidade.  

 

3.8.5 Reuniões de Constituição da Rede Paulista de Incubadoras  
 

A SUPERA participou da constituição da Rede Paulista de Incubadoras. A Rede Paulista teve 

seu lançamento definitivo no dia 15 de outubro de 2009 e já planeja a primeira ação da Rede, a 

InovaBrasil, feira que mostrará uma importante face do empreendedorismo inovador, gerar 

negócios, facilitar a aproximação das empresas incubadas com o mercado corporativo, proporcionar 

a troca de informações e fortalecer a imagem das incubadoras e dos parques junto aos agentes 

públicos e privados. 

 

3.9 Projetos futuros  
 
3.9.1 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 Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
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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 à esta certificação. 

 

3.9.2 SUPERA na comunidade 
 

O Programa SUPERA na COMUNIDADE visa apoiar a criação de cooperativas tecnológicas 

populares, a implementação de programas de capacitação e tecnologias alternativas para a 

comunidade utilizando conceitos de sustentabilidade. Esse programa estará atrelado a Agenda 21*, 

propondo para as autoridades locais e instituições representativas iniciarem um diálogo com seus 

cidadãos, organizações locais e empresas privadas e aprovar uma ação em prol da sustentabilidade. 

Isso deverá ser feito por meio de consultas à comunidade, levando a um consenso comum, em que a 

SUPERA ouvirá os cidadãos e as organizações cívicas, comunitárias, empresariais e industriais locais, 

obtendo assim as informações necessárias para formular as melhores estratégias de atuação para a 

sustentabilidade em Ribeirão Preto.   

A SUPERA através deste programa visa promover, fortalecer e implementar programas de 

difusão dos resultados das pesquisas de universidades, instituições de pesquisa e empresas 

inovadoras ligadas a SUPERA para a comunidade ligadas a temas sobre sustentabilidade. Esse 

trabalho deverá centrar-se na transferência de competências, conhecimento e de técnicas 

relacionadas à sustentabilidade na comunidade ribeirão pretana. Além disso, com a aplicação do 

programa, pretende-se aumentar a consciência das famílias de Ribeirão Preto em relação às 

questões do desenvolvimento sustentável por meio de capacitações, pois a SUPERA considera que o 

ensino tem fundamental importância na promoção do desenvolvimento sustentável. Deverão ser 

envolvidos no projeto munícipes e empresários de Ribeirão Preto. 

Através destes esforços a SUPERA pretende: 

 Posicionar o município de Ribeirão Preto como um promotor de ações exemplares para a 

sustentabilidade no Brasil; 

 Implementação de 1 cooperativa tecnológica em Ribeirão Preto até o final de 2010 e 

transferência de 2 tecnologias populares para a comunidade ; 

 Promoção de 1 curso para a comunidade ribeirão-pretana relacionado à sustentabilidade. 

Assinatura de 1 convênio com instituição para o desenvolvimento do programa relacionado as 

energias renováveis. 
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3.9.3 SUPERA Educa 
 

O Programa SUPERA EDUCA visa despertar, reforçar e desenvolver o comportamento 

empreendedor e inovador, capacitando os jovens para a nova era tecnológica que estamos vivendo 

imbuídos de civismo e responsabilidade social. Este programa deverá ter uma programação 

específica ano a ano, sendo que o primeiro curso oferecido dentro deste programa no ano de 2009 é 

o “Empreendedorismo inovador”. Parceiros que deverão ser envolvidos serão: a Prefeitura Municipal 

de Ribeirão Preto por meio do Programa Ribeirão Jovem, a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, 

o SEBRAE – SP e o CIB - Conselho Informações em Biotecnologia.  

O programa pretende formar aprendizes de inovação e empreendedorismo em Ribeirão 

Preto, fundamentado em conceitos de civismo, os quais poderão modificar a sua realidade próxima 

por estarem alinhados com a vocação do município, e em sintonia com o que há de mais novo no 

mercado de trabalho globalizado. Eles serão os alicerces para o desenvolvimento do município no 

futuro.   Para estimular a criatividade dos alunos, serão apresentados simultaneamente conceitos 

básicos de inovação e tecnologia, além de conceitos e exercícios práticos da aplicação da ciência e da 

biotecnologia como possibilidades de se criar um novo negócio. O aluno terá a oportunidade em um 

único curso de relacionar quatro importantes temas: empreendedorismo, ciência, civismo e inovação 

e receber ao mesmo tempo uma bolsa auxílio pelo Ribeirão Jovem. Na SUPERA os alunos poderão 

ver na prática os pesquisadores se transformando em empreendedores e colocando no mercado 

novos produtos e serviços oriundos de suas pesquisas dentro dos laboratórios das universidades e 

institutos de pesquisas. De posse desses novos conceitos, os alunos terão o DESAFIO de apresentar 

soluções inovadoras para problemas corriqueiros das secretarias ou repartições publicas municipais.  

O programa pretende atingir 60 jovens do município de Ribeirão Preto entre 16 a 24 anos, 

respeitando os seguintes pré requisitos: cursando o ensino médio em escola pública, que estejam 

sendo assistidos pelo programa Ribeirão Jovem e tenham passado pelo processo de seleção a ser 

elaborado pela SUPERA em parceria com o Programa Ribeirão Jovem. 

O SUPERA Educa terá a duração de 3 meses, e ao final do programa pretendemos: 

 Formar 60 alunos; 

 Selecionar dentro do programa 4 alunos para estagiarem na SUPERA por um período de 6 meses 

a 1 ano para colocarem em pratica os conceitos aprendidos durante o curso; 

 Apresentar os resultados do programa no IV Seminário Nacional de Rotas Tecnológica da 

Biotecnologia, para estimular outras instituições a replicarem a iniciativa; 

 Firmar 3 convênios de parceria para o desenvolvimento do Programa; 

 Tornar-se referência no município no ensino do empreendedorismo inovador. 
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3.10 Incubadoras de Base Tecnológica  em Parceria para o Desenvolvimento de 
Novos Negócios –  INCPAR 
 
 O Projeto Incubadoras de Base Tecnológica em Parceria para o Desenvolvimento de Novos 

Negócios - INCPAR, com vigência de 12/01/2007 a 12/02/2010, é coordenado pela Profa. Geciane S. 

Porto, e financiado pela FINEP, tendo a FIPASE como Instituição Executora, conta ainda com a 

colaboração das incubadoras de empresas de Botucatu (Prospecta), Jaboticabal (Inagro) e São José 

do Rio Preto (CIE). A figura 06 mostra a área de atuação do projeto INCPAR. 

 Seu objetivo é identificar, selecionar e elaborar o estudo de viabilidade técnica, econômica e 

comercial (Plano de Negócios) de projetos de pesquisa, preparando-o para o mercado, de forma a 

fomentar o empreendedorismo local e regional. 

 O trabalho foi dividido em duas frentes. São elas: 

a) criação de novos negócios: prospecção de projetos (USP – RP e UNESP - Botucatu, Jaboticabal, S.J. 

Rio Preto e Bauru). Pontos em comum: pesquisas ligadas à saúde e biotecnologia. 

b) fortalecimento das empresas incubadas: serviços especializados e ações direcionadas à 

consolidação no mercado. 

 

 

Figura 6 – Área de execução do projeto 
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Os Recursos envolvidos no projeto são provenientes das fontes apontadas Quadro 3: 

 

Metas Físicas Gastos 

1- Prospecção de projetos de pesquisa com potencial para a geração de 

novos produtos 
 R$     86.040,00  

2- Elaboração de Plano de Negócios para os projetos prospectados  R$   236.000,00  

Sub-total (prospecção)  R$   322.040,00  

3- Transferência das novas tecnologicas prospectadas para o mercado  contrapartida  

4- Aumento da taxa de sucesso das empresas incubadas  R$   320.200,00  

5- Obtenção dos resultados propostos no projeto  contrapartida  

Total solicitado à FINEP  R$   642.240,00  

 

Quadro 3 – Recursos envolvidos no projeto 

 

No ano de 2009 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Elaboração de 40 planos de negócios provenientes da 2ª prospecção realizada em 2008. 

 Realização de Rodada de Negócios, junto ao concurso BioBusiness Brasil, entre participantes e 

empresas interessadas na compra da tecnologia. 

 Realização da 2ª Rodada de Negócios entre novos participantes e empresas interessadas na 

compra da tecnologia. 

 Consultoria em negócios para avaliação e reformulação das estratégias de atuação no mercado 

das empresas residentes nas 5 incubadoras. 

 Consultoria para auxílio e capacitação das empresas das 5 incubadoras em projetos de 

investimento e de fomento tecnológico. 

 Apoio e orientação aos consultores participantes do projeto. 

 Execução de atividades administrativas do projeto. 

 Prestação de Contas Semestral – FINEP 

Além dos planos de negócios elaborados para as empresas participantes, as rodadas de 

negócios e as consultorias já realizadas ou em andamento, auxiliam na reformulação das estratégias 

e abertura de novos mercados. As empresas também estão sendo capacitadas a elaborar projetos 

para captação de recursos financeiros. 
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3.11 BrBiotec  
 
 BrBiotec é um projeto em idealização conjunta, desde maio 2008, com 28 parceiros (entre 

incubadoras de empresas e outras instituições) para a criação de uma Rede de Cooperação e de 

Negócios em Biotecnologia, que visa estimular e promover o desenvolvimento do segmento de 

Biotecnologia no País por meio da articulação e integração entre empresas brasileiras de 

biotecnologia, empresas provedoras de serviços e insumos para a Biotecnologia, investidores, 

instituições de ensino e pesquisa, empreendedores, agências de fomento e governo federal. 

Podem participar empresas do setor de biotecnologia e saúde do país, investidores, 

pesquisadores, empresários, organizações nacionais e multinacionais, instituições federais, 

estaduais, dentre outros. 

Os principais objetivos do projeto são: 

 Dar visibilidade às Pequenas e Médias empresas e projetos de Biotecnologia da SUPERA, 

promovendo seus produtos e serviços, gerando negócios e alavancando o sucesso das mesmas; 

 Apoiar na organização e inserção do Lançamento da BrBiotec no Seminário de Rotas 

Tecnológicas promovido pela FIPASE, dando destaque no apoio ao pioneirismo do projeto; 

 Apoiar a FUNDHERP no cumprimento dos objetivos da BrBiotec utilizando a SUPERA como uma 

das entidades de referência nacional em Biotecnologia, cumprindo os objetivos do convênio 

FIPASE-FUNDHERP (número 01/2005); 

 Realizar jutamente com os parceiros da BrBiotec uma rodada de negócio; 

Atrair para Ribeirão Preto 2 novas empresas de Biotecnologia. 

 

3.12 Biobusiness  Brasi l  
 

Concurso de Criação de Novos Negócios em Biotecnologia e Saúde, realizado nacionalmente, 

que seleciona projetos promissores para elaboração de planos de negócios, treinamento coaching e 

sabatinas. Após a sabatina, um júri seleciona o projeto com maior potencial de mercado e este 

recebe incentivos e auxílio para o desenvolvimento do negócio, entre eles uma vaga de incubação. 
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4. PRIME – Programa Primeira Empresa 
__________________________________________________________________________________ 

 

4.1 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 serem subvencionadas, sendo o seu foco de 

atuação o interior do Estado de São Paulo. 

 

4.2 O Programa PRIME 
 

Poderiam 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. 

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: 



 

 

 

36 

 

  

 

 

 

Quadro 4 – Itens financiáveis 

 

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. 

 

4.3 O Processo seletivo 
 

O PRIME foi estruturado em um processo seletivo de três fases, realizado durante nove 

meses. O Edital de Seleção Pública foi lançado no começo de março e o prazo final para a 

contratação das empresas é final de novembro deste ano. A seguir cronograma constante no edital. 

 

EVENTO QUEM DATA 

1ª fase - Proposta Simplificada (+anexo 1) Empresa De 05/03 até 30/04/2009 

Divulgação preliminar da lista de aprovados FIPASE  29/05/2009 

Prazo para recurso Empresa Até 05/06/2009 

Lista de aprovados na 1
a
 fase FIPASE 15/06/2009 

2ª fase - Treinamento Obrigatório Sócio De 22/06 até10/08/2009 

3ª fase - Proposta Detalhada (+anexo 2) Empresa Até 28/08/2009 

Divulgação preliminar da lista de aprovados FIPASE 18/09/2009 

Prazo para recurso Empresa 23/09/2009 

Lista final de aprovados FIPASE 30/09/2009 

 

Quadro 5 – Cronograma do programa 

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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4.3.1 Proposta simplif icada (1ª Fase)  
 

Na primeira etapa do programa, a FIPASE obteve 281 inscrições. Em um primeiro filtro, foi 

realizada checagem de nove pré-requisitos para habilitação da empresa: 

 A empresa deve obrigatoriamente estar cadastrada no endereço 

www.portalinovacao.mct.gov.br/prime; 

 O formulário deve ser preenchido no endereço eletrônico da FIPASE; 

 Envio da Cópia do Estatuto/Contrato Social atualizado, com registro na Junta Comercial, 

conforme Anexo 1 do Edital; 

 Elegibilidade das empresas, conforme estabelecido na Seleção Pública; 

 Preenchimento adequado do formulário; 

 Envio da proposta dentro da data limite estabelecida na Seleção Pública; 

 Atendimento ao percentual mínimo de contrapartida indicado na Seleção Pública; 

 Apresentação do KIT PRIME completo (inclusão de todos os itens); 

 Verificação do caráter gerencial da proposta encaminhada pela empresa. 

Após essa análise, foram enquadradas 203 empresas, que foram encaminhadas para análise 

de 4 pareceristas ad hoc, sendo dois de perfil técnico (para avaliar o grau de inovação do projeto) e 

dois de perfil de negócios (para avaliar a consistência e o potencial do plano de negócio). Ao todo, 

atuaram na avaliação das empresas 40 pareceristas de perfil técnico e 4 pareceristas de perfil de 

negócios. 

Nessa primeira fase, foram selecionadas após o julgamento do recurso, 170 empresas, de 40 

cidades (majoritariamente do interior do Estado de São Paulo). Mais de 50% das empresas pré-

aprovadas tinham menos de 6 meses de existência e se destacaram 4 grandes áreas de classificação 

das empresas: Tecnologia da Informação, Engenharia, Agronegócio e Saúde (Farmácia, Medicina e 

Odontologia). 
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Gráfico 6 – Idade das empresas 
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Gráfico 7 – Área das empresas 

 

4.3.2 Treinamento obrigatório (2ª Fase)  
 

Um empreendedor de cada uma das 170 empresas aprovadas na 1ª fase passou por um 

treinamento obrigatório. O objetivo do treinamento foi oferecer um programa de capacitação para 

auxiliar o empreendedor a aperfeiçoar seu plano de negócios. Este programa teve uma etapa virtual 

(via internet) e outra presencial e foi executado pela Fundação Dom Cabral. 

A etapa virtual era realizada pela internet, por meio do endereço eletrônico: 

www.treinamentoprime.net e consistia no estudo de 68 tópicos. Nesse mesmo endereço, os 

candidatos poderiam realizar o download do Programa Make Money para auxiliá-los na elaboração 

do Plano de Negócios a ser submetido na 3ª Fase. 

Já a etapa presencial, foi realizada em Ribeirão Preto, nos dias 15 – 18 de julho de 2009, no 

Bloco didático da FMRP-USP. Foram quatro dias de treinamento com os seguintes tópicos: 

 Apresentação da FINEP sobre o Programa PRIME; 

 Empreendedorismo com Fernando Dolabella; 

 Tópicos de Finanças para a elaboração do plano de negócios; 

 Tópicos de Marketing para a elaboração do plano de negócios. 

http://www.treinamentoprime.net/
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Figura 7 – Etapa presencial do programa PRIME 

 

Como o treinamento era obrigatório, o não cumprimento de pelo menos uma das etapas 

implicaria na desclassificação da empresa. Nessa fase, sete empresas foram desclassificadas, ou seja, 

163 empresas foram habilitadas para submeter o plano de negócios (proposta detalhada da 3ª fase) 

até o dia 28 de agosto de 2009. 

 

4.3.3 Proposta detalhada (3ª Fase)  
 

Nesta etapa, 153 empresas enviaram a proposta detalhada (plano de negócios). Em um 

primeiro filtro, foi realizada a checagem de dois pré-requisitos para encaminhamento da proposta 

para análise do Comitê de Avaliação: 

 Envio do formulário eletrônico dentro do prazo estipulado pelo edital; 

 Entrega de toda a documentação solicitada no anexo 2 do Edital dentro do prazo estipulado pelo 

edital. 

Após a análise, três empresas foram desclassificadas porque não enviaram eletronicamente a 

proposta detalhada dentro do prazo e outras 33 empresas foram desclassificadas por entregar 

documentação incompleta ou incorreta do anexo 2. Ou seja, 117 empresas foram analisadas pelo 

Comitê de Avaliação do Programa PRIME da FIPASE.  

O Comitê de Avaliação das propostas detalhadas foi coordenado pela FIPASE com a 

participação de um representante da FINEP, um representante do SEBRAE-SP, um representante da 

Caixa Econômica Federal (em substituição ao Banco do Brasil), um investidor de capital de risco, um 

representante das instituições parceiras locais atuantes no PRIME e três outros participantes 

indicados pela FIPASE. 

Os trabalhos do comitê foram realizados em duas etapas: 
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 À distância, que consistia na leitura e pontuação dos projetos, e foi realizado de 01-13 de 

setembro de 2009; 

 Presencial, reunião de trabalho do comitê em Ribeirão Preto, entre os dias 14 e 15 de setembro 

de 2009. 

Os projetos foram divididos de forma equitativa entre quatro duplas formadas dentro do 

próprio Comitê. Cada dupla analisava projetos classificados na mesma área. Portanto, a divisão dos 

projetos aconteceu: 

 Dupla A: 30 projetos ligados a área de Tecnologia da Informação; 

 Dupla B: 29 projetos ligados a área de Engenharia; 

 Dupla C: 29 projetos ligados a área de Saúde; 

 Dupla D: 29 projetos ligados a área de Agronegócio e outros. 

Após análise e pontuação, os projetos eram encaminhados para a plenária e referendados 

pelo Comitê de Avaliação. Inicialmente o comitê de Avaliação havia aprovado 79 empresas, após o 

julgamento do recurso, o número de empresas aprovadas subiu para 90. 

 

4.4 Perfi l  das empresas aprovadas  
 
As 90 empresas aprovadas estão situadas em 26 cidades diferentes. Entretanto, mais da 

metade estão concentras em quatro cidades. Há 6 cidades com duas empresas e 12 cidades com uma 

empresa aprovada no programa. A lista com a cidade e o número de empresas apoiadas está 

relacionada na tabela a seguir, classificada por ordem decrescente de número de empresas: 

 

Cidade UF Empresas Cidade UF Empresas 

Campinas SP 18 Americana SP 1 

Ribeirão Preto SP 14 Batatais SP 1 

Botucatu SP 12 Bebedouro SP 1 

São Carlos SP 9 Indaiatuba SP 1 

Araras SP 4 Limeira SP 1 

Marília SP 3 Lins SP 1 

Pirassununga SP 3 Mirassol SP 1 

São José do Rio Preto SP 3 Piracicaba SP 1 

Adamantina SP 2 Pompéia SP 1 

Araçatuba SP 2 Presidente Prudente SP 1 

Jaboticabal SP 2 Valinhos SP 1 
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Jundiaí SP 2 Votuporanga SP 1 

São Paulo SP 2 Total de empresas 90 

Sertãozinho SP 2 Total de Cidades 26 

 

Quadro 6 – Distribuição das empresas conforme localidade 

 

A data de fundação das empresas candidatas indica uma predominância de empresas 

nascentes (até 6 meses de existência na data de encerramento das inscrições no edital do PRIME). 

Das 57 empresas que tinham menos de seis meses, 20 foram constituídas apenas em abril de 2009.  

 

 

Gráfico 8 – Idade das empresas 

 

Há também predominância de empresas residentes em incubadoras, sendo que 63 empresas 

mantêm algum tipo de vínculo (pré-residente, residente ou associada) com alguma incubadora de 

empresas, número esse que foi crescendo ao longo do processo seletivo do programa. Das 27 

empresas consideradas desconhecidas (sem vínculo formal com alguma incubadora), oito estão em 

processo seletivo em incubadoras de empresas. 
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Gráfico 9 – Empresas incubadas 
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Gráfico 10 – Empresas desconhecidas 

 

As empresas aprovadas no Programa PRIME da FIPASE foram classificadas em 11 áreas 

distintas. A que mais se destaca é Tecnologia da Informação, com 23 projetos, seguidos da área de 

engenharia e agronegócios, ambas com 18 projetos cada. Há três áreas que podem ser agrupadas na 

categoria saúde, compostas pelas áreas de farmácia, medicina e odontologia, totalizando 22 

projetos. 

 

26%

20%
20%

12%

7%
6%

3% 3% 1%

1%

1%

Classificação das Empresas

Tecnologia da Informação

Engenharia

Agronegócios

Farmácia

Medicina

Odontologia

Consultoria

Educação

Química

 

Gráfico 11 – Classificação das empresas conforme atividade desenvolvida 

 

As 90 empresas aprovadas estão em processo de contratação e o repasse da primeira parcela 

da subvenção deverá ser liberada até o final da primeira quinzena de dezembro de 2009. 
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5. Parque Tecnológico 
__________________________________________________________________________________ 

 

O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto é um empreendimento imobiliário e tecnológico 

com características especificamente projetadas, incluindo serviços tecnológicos e gestão de ciência, 

tecnologia e inovação, para atender às demandas das empresas das áreas de Saúde e Biotecnologia, 

mais especificamente os setores de Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares, 

Biotecnologia, Fármacos, Medicamentos, Cosméticos e Tecnologia da Informação. 

A vocação do empreendimento está baseada em três pilares: 

 

 

 

O empreendimento visa estimular o desenvolvimento científico e tecnológico da região, 

promovendo um ambiente adequado para a geração e atração de empresas que invistam em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos e processos inovadores. 

A definição da área de vocação do empreendimento tem forte vinculação com as 

competências estabelecidas na cidade, a qual é referência nacional do setor de serviços em saúde, 

tanto pela oferta abundante de serviços médicos, hospitalares e odontológicos, como pela presença 

de importantes centros de ensino e pesquisa nestas áreas.  

A partir deste cenário, tendo como parceiros a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a 

Universidade de São Paulo e a Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde - FIPASE, com o apoio da 

Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo- SDESP, da FINEP, do MCT e da FAPESP, foi 

elaborado o projeto do Parque Tecnológico. 

O empreendimento contempla um conjunto de âncoras empresariais e tecnológicas que 

visam atender às necessidades de instalação e de serviços técnicos e tecnológicos das empresas, 

independente da fase de desenvolvimento em que se encontram, desde nascentes até consolidadas. 
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Em 2009 foram realizadas uma série de atividades visando ao início da implantação do 

empreendimento, as quais são apresentadas abaixo: 

1. Ações de sensibilização da nova administração municipal: 

a) Apresentação do projeto do Parque à Prefeita e Secretários Municipais; 

b) Reuniões com representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública, quais sejam, Ivo 

Colichio Jr (Secretário) e Eder Roberto da Silva, da Casa Civil, Sr. David Bulgari, e  da Secretaria de 

Governo, Sr. Marcos André Papa (Secretário- Adjunto). Foram fornecidos relatórios e outros 

documentos relacionados ao projeto para um melhor entendimento do mesmo; 

c) Visita ao Parque Eco-Tecnológico Damha - São Carlos/SP com representantes da Secretaria de 

Planejamento, de Governo e dos Negócios Jurídicos. 

2. Elaboração de nova proposta para Credenciamento Provisório do empreendimento junto à 

Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo2: 

a) Solicitação e recebimento de cartas de manifestação de apoio à implantação do Parque do CIESP, 

SEBRAE, APL-EMHO e PISO; 

b) Desenvolvimento de proposta de alterações ao documento de Credenciamento Provisório 

elaborado pela USP e entregue à Secretaria de Planejamento, o que demandou a complementação 

de vários itens (Faseamento do projeto, âncoras em cada Fase, Cronograma, Investimentos, 

Parceiros, Atores, entre outros). 

                                                           
2
 A proposta de credenciamento provisório está em negociação entre a PMRP e a USP. 
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c) Elaboração de planta baixa e vídeo com representação 3D da nova sede da SUPERA e CEDINA. 

3. Renovação do convênio junto ao MCT para elaboração dos projetos executivos do CEDINA; 

4. Atualização de folder do empreendimento para divulgação na Hospitalar3 em junho e demais 

eventos (cópia em anexo); 

5. Levantamento de informações sobre as demandas das empresas do APL-EMHO e do PISO para 

implantação do Centro Empresarial:  

a) O material elaborado permite que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto possa discutir a 

implantação do centro junto a empreendedores imobiliários com maior embasamento das demandas 

e restrições das futuras residentes. 

6. Prospecção de investidores e parceiros: 

a) Visita à empresa Alexandria (Raleigh/USA) durante a participação na Missão Internacional de 

Parques Tecnológicos aos EUA: a empresa possui interesse e aguarda detalhamento das 

características do empreendimento para poder manifestar-se a respeito do possível investimento em 

Centros Empresariais no Parque 4; 

b) Reunião com representante da Portal Commerce Consultoria, a qual representa uma série de 

projetos americanos com interesse de instalação no Brasil. O contato foi iniciado durante a 

participação na Missão Internacional de Parques aos EUA,  e nova reunião aconteceu durante o 

Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas da ANPROTEC. A FIPASE 

continua em contato com a consultoria visando à atração de empresa âncora e investidores para o 

Centro Empresarial. 

7. Elaboração de proposta de novas âncoras tecnológicas 

a) Elaboração do projeto da PNBio em conjunto com o INCT_if , Lychnoflora e Essenti submetido ao 

edital MEC/MDIC/MCT 01/2007. 

                                                           
3
 O folder não foi impresso uma vez que a Prefeitura decidiu por um folder a ser desenvolvido e impresso pela USP (a 

versão final não foi enviada para a FIPASE e o folder não foi impresso pela USP). 

4
 Há a necessidade, principalmente, de definição de localização do Parque Tecnológico, detalhes sobre a natureza da área, 

possibilidades de compra/arrendamento e valor de compra/ arrendamento da área. 



 

 

 

46 

6. IV Seminário de Rotas Tecnológicas 

da Biotecnologia no Brasil 
__________________________________________________________________________________ 

 

O Seminário sobre Rotas Tecnológicas da Biotecnologia no Brasil é um evento de âmbito 

nacional que reúne empreendedores, empresários, investidores, pesquisadores, docentes, pós-

graduandos e representantes do poder público para a discussão das rotas tecnológicas da 

biotecnologia, com o propósito de identificar quais as oportunidades de fomento à pesquisa e a sua 

transferência para utilização na indústria nacional, de forma a proporcionar o surgimento de 

produtos e processos inovadores.  

 A sua relevância humana e animal se dá à medida que essa é uma área promissora que 

impacta diversos segmentos, como biotecnologia, saúde, agronegócios e industrial. A importância de 

fomentar estudos relacionados a essa área no Brasil é ainda maior se considerar a grande 

biodiversidade que o país detém e os avanços nessa área poderão gerar maior desenvolvimento do 

país.  

Além de proporcionar discussões e interações entre os diferentes atores, a fim de 

impulsionar o surgimento de novos projetos e a identificação de rotas tecnológicas com potencial de 

sucesso no Brasil. As parcerias entre pesquisadores de instituições diferentes e de pesquisadores 

com empresários devem ser incentivadas para que os gargalos estruturais de pesquisa e produção da 

área possam ser amenizados.  

 O seminário supre parte dessa necessidade de divulgação de informações atualizadas sobre 

biotecnologia, de base científica e de interesse empresarial, fundamentadas em estudos feitos em 

território nacional e apresentando suas diversas aplicações de forma a gerar uma discussão sobre os 

possíveis direcionamentos e a probabilidade de transferência ao mercado. 

 Este debate contribuiu para a identificação de temas que são relevantes tanto para o 

ambiente acadêmico como para o empresarial, de forma a se verificar as rotas tecnológicas com 

potencial de desenvolvimento no país, que venham a proporcionar o surgimento de inovações em 

biotecnologia nas áreas humanas, animal, agronegócios e industriais.  

 O evento está em sinergia com os esforços de implantação do Parque Tecnológico de 

Ribeirão Preto e com o fortalecimento do APL de equipamentos médicos, hospitalares e 

odontológicos e produtos preferencialmente da área de biotecnologia e saúde. 
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 O IV Seminário sobre Rotas Tecnológicas da Biotecnologia foi uma realização da FIPASE, 

CNPq, Fundação Capes, com patrocínio do SEBRAE-SP, Caixa Econômica Federal e da empresa Gene 

ID. O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, SUPERA e Faepa. 

O seminário foi organizado com mesas temáticas sobre Biotecnologia e Saúde Humana; 

Patentes e Marcos Regulatórios; Agrobiotecnologia; Política de Biotecnologia; Incentivos e 

Financiamento; Biotecnologia Industrial, além de experiências de empresários do setor. 
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7. Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT 
__________________________________________________________________________________ 

 

7.1 Plataforma de Escalonamento de Produtos Naturais Bioat ivos  (PNBio)  
 
A FIPASE é a proponente do projeto “Implantação de Plataforma para Escalonamento de 

Produtos Naturais Bioativos – PNBio”, juntamente com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

para Inovação Farmaceutiva (INCT_if) em parceria com as empresas Lychnoflora e Essentii. 

O projeto tem como objetivo a implantação e operacionalização de Plataforma para 

Escalonamento de Produtos Naturais Bioativos e compreende uma planta piloto para testes de 

“scale up” e um sistema piloto para enriquecimento de produtos naturais. Dessa forma, propiciar 

pesquisa e desenvolvimento de insumos e produtos naturais de alto valor agregado em escala piloto 

possibilitando o desenvolvimento no país de novos processos e produtos.  

Em termos organizacionais a PNBio vai operar enquanto um departamento da FIPASE em 

parceria com o INCT_if, em especial com a sua rede de produtos naturais bioativos e as empresas 

Lychoflora e Essentii. 

A FIPASE executará a coordenação administrativa da plataforma, ficando incumbida de criar 

mecanismos e realizar atividades que visem promover a interação entre empresas, ICTs e a PNBio, 

proteger o conhecimento gerado pela plataforma, avaliar o valor da tecnologia criada para 

negociação com empresas visando a transferência de tecnologia, estabelecer os critérios para 

formalização de contratos de prestação de serviços, entre outras.  

 As atividades do escalonamento em si serão executadas na própria estrutura da PNBio, já a 

identificação, avaliação e quantificação de marcadores primários e o estudo de adjuvantes e formas 

farmacêuticas serão executados pelas empresas parceiras, Lychnoflora e Essentii. 

 O gerenciamento técnico científico da plataforma será coordenado pelo Prof. Dr. Norberto 

Peporine Lopes, Professor Titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, 

especialista em química de produtos naturais e espectrometria de massas e integrante do INCT_if.  

 Será pré-requisito para utilização da PNBio a participação das empresas parceiras 

(Lychnoflora e Essentii)  no projeto, a quais serão responsáveis pela equipe técnica, com treinamento 

específico para operação dos equipamentos. Tal necessidade de justifica pelo fato de que a 

manipulação de equipamentos por pessoas não especializadas pode comprometer o seu 

funcionamento e a segurança do trabalho. Qualquer universidade ou instituto poderá utilizar a 

plataforma para escalonamento de seus produtos naturais bioativos, além da exigência de parceria 

supracitada, é desejável que os idealizadores do projeto já tenham prospectado grupos com 
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interesses em adquirir ou licenciar a tecnologia desenvolvida ou permitam que essa prospecção seja 

feita pela instituição gestora da plataforma. Ainda, espera-se que a PNBio possa prospectar e 

identificar produtos em escala laboratorial, buscar parcerias e realizar os processos de 

escalonamento, visando alavancar o desenvolvimento de produtos farmacêuticos com qualidade. 

A proposta é que a PNBio atue no desenvolvimento de novos insumos (inovação radical) 

e/ou de novos processos de obtenção de insumos já utilizados nas empresas brasileiras ou para 

novos usos destes (inovação incremental). No âmbito de pesquisa de novos insumos a proposta é 

realizar pesquisas de escalonamento de projetos que estejam em escala de bancada em 

desenvolvimento e coordenados pelos pesquisadores da rede PNBio em colaboração com outras 

redes do INCT_if. Neste contexto teremos uma colaboração entre universidades e as empresas 

incubadas. Esse processo poderá ainda incorporar pesquisas de outros INCTs em programas 

colaborativos. O alvo final dessa ação radical será a tentativa de introduzir um novo produto no 

mercado por uma das grandes empresas farmacêuticas nacionais utilizando-se da transferência de 

tecnologia. No processo incremental o foco será a pesquisa de novos processos de obtenção de 

insumos já utilizados no mercado, agregando valor a estes e visando desenvolver uma nova cadeia 

produtiva. Essa ação pretende ainda estimular a formação de nova(s) empresa(s)/indústria(s) com 

esse foco. Essas demandas serão definidas pelas empresas incubadas operando junto à plataforma. 

Finalmente, as demandas de pesquisa das indústrias farmacêuticas poderão ser realizadas pela 

plataforma em colaboração com as empresas incubadas e retornando o processo produtivo a 

empresa solicitante.  

O projeto da plataforma foi enviado para a chamada pública MEC/MDIC/MCT  - 01/2007 que 

permite a utilização de recursos da Lei n°11.487, de 15 de junho de 2007 (Lei do Bem) para promover 

e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de processos e produtos inovadores no País mediante a 

concessão de incentivos fiscais a projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inovação 

tecnológica, e encontra-se aguardando a avaliação. 
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8. Parceria com Nossa Caixa 

Desenvolvimento 
__________________________________________________________________________________ 

 

Em 2009 entrou em operação a Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do 

Estado de São Paulo S. A., que tem por objetivo apoiar a execução de políticas de desenvolvimento 

econômico para o estado, por meio da coordenação e implantação de linhas financeiras de fomento 

ao setor privado.  

A Nossa Caixa Desenvolvimento atua por meio de parcerias com entidades representativas e 

de apoio, para divulgação de produtos e serviços e canal de acesso aos produtos, as quais 

disponibilizam orientações necessárias para acesso às linhas de crédito, otimizando o processo de 

acesso aos financiamentos para as pequenas e médias empresas. Prioritariamente, as parcerias são 

estabelecidas no âmbito das políticas de estímulo aos Arranjos Produtivos Locais (APL) de São Paulo, 

o que levou ao convite a FIPASE a ser parceira local da Nossa Caixa Desenvolvimento em Ribeirão 

Preto .  

A Nossa Caixa Desenvolvimento disponibiliza linhas de Capital de Giro, ao custo de 0,96% ao 

mês, taxa inferior à praticada pelos bancos comerciais, sem a necessidade de abertura de conta 

corrente especifica e, conseqüentemente, sem a necessidade de adquirir serviços complementares 

como seguros ou títulos de capitalização, prática comum em bancos comerciais e que acabam 

onerando ainda mais o crédito.  

A parceira iniciou-se em agosto de 2009 e já atendeu 14 empresas com a orientação e 

encaminhamento, para a Nossa Caixa Desenvolvimento e para o SERASA, da documentação 

necessária ao processo. 
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9. Resultados dos anos anteriores 
__________________________________________________________________________________ 

 

9.1 Atividades desenvolvidas e resultados entre 2005 e 2008  
 

Seguem abaixo as atividades realizadas no período de 2005 a 2008 pelos principais projetos 

desenvolvidos pela FIPASE, quais sejam, a gestão da SUPERA Incubadora de Base Tecnológica, o 

projeto do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, a participação na estruturação do Arranjo 

Produtivo Local de empresas do setor de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos – 

EMHO, e o Seminário sobre Rotas Tecnológicas da Biotecnologia no Brasil. 

 

9.1.1 Arranjo Produtivo Local  
 
Em 2008 a FIPASE, em parceria com o SEBRAE e CIESP, iniciou sua participação no Projeto 

APL de Desenvolvimento do Setor de Saúde. Este projeto tem como objetivo desenvolver empresas e 

empreendedores do setor da saúde de Ribeirão Preto nos aspectos gerenciais, tecnológicos, de 

acesso a crédito e de acesso a mercados, fomentando para isso a consolidação do Arranjo Produtivo 

Local. 

O papel da FIPASE foi articular parceiros e empresas, organizar eventos e cursos. Além disso, 

a fundação atuou no auxílio às empresas na confecção de projetos para órgãos de fomento, assim 

como na elaboração de projetos que tenham a FIPASE como executora e auxiliem no 

desenvolvimento das empresas do APL como um todo. 

Como resultado deste projeto, houve a formalização da adesão de 20 micros e pequenas 

empresas de Ribeirão Preto, que passaram a se reunir periodicamente em reuniões e oficinas de 

promoção da cultura da cooperação. Foi fornecido pelos parceiros apoio para capacitação 

tecnológica das empresas para adequação às normas BPF - RDC 59/00, sendo que em 2008 três delas 

conseguiram aprovação da ANVISA. Em dezembro de 2008 também foi realizado um curso de 

capacitação gerencial (Gestão Financeira), com 26 participantes. Essas atividades, além de outras 

previstas no projeto, tiveram continuidade no ano de 2009, conforme já explicitado.   

Visando o fortalecimento das empresas do APL EMHO da cidade, foi elaborado outro projeto, 

sob o título Bisturi Ultrassônico, o qual foi contemplado na Chamada Pública MCT/FINEP/SEBRAE 

Ação Transversal – Cooperação ICT´s – MPEs – 07/2006 – MPEs em APLs, com o valor de R$ 

346.700,00. Neste convênio a FIPASE configurou-se como convenente, o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais como executor e três empresas do APL EMHO de Ribeirão Preto como 

intervenientes. O convênio, assinado em maio de 2008 e com prazo de desenvolvimento de 24 
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meses, foi suspenso no início de 2009 em virtude da impossibilidade de INPE e empresas em 

continuar o projeto.  

Em dezembro de 2008 foi aprovado o projeto “Programa de Desenvolvimento do Arranjo 

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

apoiado por meio do Edital MCT/CNPq/ Ação Transversal I Nº 039/2008, cujo valor global está 

próximo a R$ 286.500,00. O projeto, como já explicitado, visa deflagrar um processo de capacitação 

tecnológica em ao menos 20 empresas do APL com a finalidade de melhorar a sua competitividade 

nos mercados nacional e internacional por meio da possibilidade de redução de custos de produção, 

melhoria na comercialização dos produtos, consolidação da marca no mercado nacional (agregando 

valor ao produto) e, por fim, estimulando parcerias nacionais e internacionais para a certificação de 

produtos, principal gargalo tecnológico apontado pelas empresas do APL em questão. 

Por fim, em 2008, houve a participação de membros da FIPASE, do SEBRAE e representantes 

das empresas no III Encontro de Arranjos Produtivos Locais do Estado de São Paulo, promovido por 

SEBRAE, FIESP e Secretaria Estadual de Desenvolvimento no dia 24 de novembro. Da participação 

neste encontro resultou o envio de uma carta, assinada por membros dessas organizações, ao Vice-

Governador e Secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, solicitando apoio para a 

instalação de um Centro Tecnológico em Ribeirão Preto voltado a EMHO.  

 

9.1.2 SUPERA –  Incubadora de Empresas de Base Tecnológica  
 

A SUPERA está instalada no campus da USP em Ribeirão Preto desde julho de 2003, sendo 

resultado de parceria entre a FIPASE, USP, SEBRAE-SP e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. A 

SUPERA prioriza a incubação de empresas de alta densidade tecnológica nas áreas de biotecnologia, 

materiais e equipamentos médicos-odontológicos, tecnologia da informação, química, entre outros. 

Em abril de 2005, foi inaugurada a INBIOS – Incubadora de Biotecnologia em Saúde, uma 

parceria da FIPASE com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, em cujo prédio 

encontra-se instalada. 

Porém, desde Junho de 2006, a SUPERA incorporou a INBIOS - Incubadora de Empresas de 

Biotecnologia em Saúde, localizada no complexo da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto. As 

incubadoras passam a ser diferenciadas em: Unidade Campus e Hemocentro. Atualmente, a SUPERA 

está com sua capacidade máxima ocupada, atendendo nove empresas residentes, três empresas pré-

residentes e 21 projetos em fase de elaboração do plano de negócios, dentro da modalidade Hotel 

de Projetos. Entre as principais ações da SUPERA, destacam-se: 
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 BioBusiness Brasil - Concurso Nacional de Plano de Negócios em Biotecnologia e Saúde. O 1° 

BioBusiness Brasil realizado entre agosto de 2005 e julho de 2006, recebeu a menção de Boas 

Práticas em 2006 da ANPROTEC. Em 2007, A segunda edição do concurso, realizada entre 

setembro de 2006 e agosto de 2008, venceu o Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador, 

na categoria Melhor Projeto de Promoção da Cultura do Empreendedorismo Inovador, 

concedido também pela ANPROTEC. As edições contaram com a parceria de 26 instituições de 

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Ceará, Pará, 

Amazonas e Distrito Federal. A 3ª edição está programada para começar em abril de 2010 e tem 

como meta a prospecção de 100 projetos. 

 

 1° BIOBUSINESS BRASIL 2° BIOBUSINESS BRASIL 

DURAÇÃO  12 MESES 12 MESES 

PALESTRAS DE DIVULGAÇÃO 15 20 

PÚBLICO 2 MIL 4 MIL 

NOTAS E RELEASES 30 45 

REDE DE CONTATOS (E-MAILS) 9 MIL 11 MIL 

ACESSOS AO SITE  10 MIL 15 MIL 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 26 26 

 

Quadro 7 – Evento Biobusiness 

 

 BrBiotec - Rede Brasileira de Empresas de Biotecnologia. Essa rede de relacionamento e de 

negócios visa à integração entre empresas de biotecnologia, investidores, pesquisadores e 

governo. Esse projeto é uma iniciativa da SUPERA, Cietec e Fundação BIORIO e obteve R$ 400 mil 

do Ministério da Saúde para a primeira etapa de implantação. Em 2008, a SUPERA participou de 

alguns eventos como incubadora parceira: 

o Plenário do GT da Saúde, e apresentação da "BR BIOTEC" na FIESP em São Paulo; 

o  Visita a feira BIO International Convention 2008 (junho); 

o Participação na banca licitatória do processo de contratações da BrBiotec, na 

FUNDHERP (agosto); 

o Pré-lançamento da BrBiotec – Rede de Negócios no XVII Seminário Nacional da 

ANPROTEC, em Sergipe, com um mini curso sobre rede e diversas palestras no 

painel de redes (setembro); 
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o Lançamento oficial da BrBiotec – Negócios em Biotecnologia na Biolatina 2008, 

realizada em São Paulo (setembro). 

 

 INCPAR - Incubadoras de Base Tecnológica em Parceria para o Desenvolvimento de Novos 

Negócios. Esse projeto é executado pela SUPERA em parceria com outras cinco incubadoras. O 

INCPAR atua em duas frentes: Identificação e seleção de projetos de pesquisa com potencial de 

geração de novos negócios e na aceleração das empresas incubadas. Como metas principais, o 

INCPAR prevê a prospecção de 80 projetos para a elaboração do plano de negócios e aumento de 

10% no faturamento das empresas incubadas. O projeto encerrará suas atividades em dezembro 

de 2009. Em 2008, o Projeto IncPar apresentou como resultados: 

o  05 empresas/projetos, sendo eles Rad Tech Equipamentos Médicos, Innolution 

Sistemas de Informática, Capelli & Fabris Pesq. E Desenvolvimento de 

Equipamentos para a Saúde, CG Brasil Consultoria e Informática, Phanton para 

Elastrografia, em estande subsidiado na feira HOSPITALAR 2008; 

o Empresa Farmacore Biotecnologia em estande subsidiado na feira BIO 

International Convention 2008; 

o 05 empresas, sendo elas Invent Biotecnologia, Veritas Life Science, Farmacore 

Biotecnologia, Pele Nova Biotecnologia, Asac Pharma, em estande subsidiado na 

feira Biolatina 2008; 

o Divulgação da incubadora e da II Prospecção do INCPAR, entre maio e setembro 

de 2009, na USP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

FCFRP, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão 

Preto – FEA-RP/USP, na UNAERP e no Centro Universitário Moura Lacerda em 

Ribeirão Preto, para mais de 360 participantes.  

A SUPERA apresentou resultados significativos. Em cinco anos de existência, conseguiu 

captar mais de R$ 1,5 milhão. O maior patrocinador das atividades é o SEBRAE-SP, que por meio de 

seu convênio, já injetou na incubadora cerca de R$ 590 mil. No ano de 2008, entrou em vigor novo 

convênio, com a injeção de mais R$ 735 mil  até 2010. A FINEP, por meio de editais específicos, 

também contabiliza um montante significativo de R$ 380 mil, valor que não considera os recursos 

repassados por meio do Programa PRIME. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por meio de 

repasses à FIPASE, contribuiu em R$ 320 mil até 2008 e por meio do novo convênio com SEBRAE, 

aporta como contrapartida mais R$ 748 mil. Parte significativa deste valor foi destinado à reforma do 
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prédio da SUPERA unidade Campus, em 2003. Os recursos próprios foram gerados pelas 

mensalidades pagas pelos empresários incubados e o recurso do CNPq foi de um edital de 2004. 

Em relação ao atendimento às empresas a Incubadora apresentou o seguinte quadro 

evolutivo. 

 

  dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 

Total de Empresas 10 12 17 20 

Pré-Residentes 0 3 2 3 

Residentes 10 6 8 8 

Graduadas 0 3 6 8 

Associadas 0 0 1 1 
 

Quadro 8 – Evolução do número de empresas atendidas pela SUPERA 

 

Entre 2005 e 2008, estas empresas apresentaram uma evolução no número de postos de 

trabalho gerados, sendo que em 2008, chegou-se ao número de 76 postos de trabalho e faturamento 

de mais de R$ 500 mil. Estes valores excluem os dados não disponibilizados por algumas empresas 

graduadas.  

 

Ano Postos de Trabalho Faturamento 

2005 17 R$     605.450,12 

2006 13 R$19.348.408,33 

2007 38 R$     365.547,24 

2008 76 R$     507.462,80 

 

Quadro 9 – Faturamento e postos de trabalho nos últimos 5 anos 

 

 O valor elevado do faturamento em 2006, deu-se pelo faturamento extraordinário da 

empresa BiodieselBrasil, com uma única transação que atingiu R$ 19 milhões.  

As empresas também foram beneficiadas por recursos de órgãos de fomento estaduais e 

federais. A FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, por meio dos seus editais de subvenção 

econômica, investiu a fundo perdido, em nossas empresas, mais de R$ 6 milhões. A FAPESP, por meio 

do programa PIPE - Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa disponibilizou mais de R$ 4,5 

milhões. Atualmente, o montante de recursos acumulado pelas empresas ultrapassa R$ 13 milhões. 
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9.1.3 Parque Tecnológico de Ribeirão Preto  
 
Apresentam-se abaixo os principais fatos que marcaram o desenvolvimento do projeto do 

parque tecnológico. 

 

2005 

Com a mudança na gestão da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, em dezembro de 2004 

a FIPASE encaminhou à equipe de transição do governo cópia do pré-projeto para apreciação. A nova 

gestão, passou a apoiar o desenvolvimento deste projeto. Destaca-se o empenho do Prefeito 

Municipal de Ribeirão Preto, Welson Gasparini, na solicitação junto ao Governo do Estado de São 

Paulo e à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São 

Paulo (SCTDET), atual Secretaria de Desenvolvimento (SD), para efetiva inclusão do Projeto do 

Parque Tecnológico de Ribeirão Preto no Programa de Parques Tecnológicos do Governo do Estado 

de São Paulo.   

Em 2005, a pedido do Magnífico Reitor, a Agência USP de Inovação, passou a colaborar nas 

atividades voltadas à instalação do Parque Tecnológico em Ribeirão Preto, articulando as ações junto 

à Coordenaria do Espaço Físico da USP – COESF, visando à promoção dessa iniciativa no campus da 

USP de Ribeirão Preto, em parceria com a FIPASE, PMRP e o Sistema Paulista de Parques 

Tecnológicos – SPPT5, elabora a primeira versão do plano urbanístico para utilização da área do 

campus para o Parque Tecnológico. 

Com a declaração de interesse de apoio institucional pelo Governo Municipal, o Governo do 

Estado, por meio da SCTDET, sinalizou positivamente para a inclusão desse parque no programa 

estadual; o Magnífico Reitor foi procurado pelo Secretário de Estado da SCTDET, declarando o 

interesse do Governo do Estado de São Paulo em incluir o Parque Tecnológico da USP de Ribeirão 

Preto, juntamente com o de São José dos Campos, o da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, o 

de Campinas e o de São Carlos, para serem beneficiados pelos investimentos previstos pelo 

Governo do Estado como um de seus projetos estratégicos. 

Neste ínterim, os Ministérios da Fazenda e de Ciência e Tecnologia também tomaram 

conhecimento do projeto e, por terem elegido as áreas de Biotecnologia e Nanotecnologia como 

prioritárias para o governo federal, demonstraram interesse no projeto de Ribeirão Preto, o que se 

consolidou com o apoio da ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. 

                                                           
5
  Programa criado pela FAPESP com recursos do Governo Estadual para viabilizar a instalação de quatro parques 

tecnológicos no Estado de São Paulo que funcionou ate dezembro de 2007. 
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Com o propósito de atender a solicitação do Reitor de realização de estudos 

complementares, a FIPASE contratou levantamento fundiário, para iniciar as análises da situação 

fundiária e caracterização das propriedades que compõem a região delimitada pelo perímetro 

formado pela Rodovia Atílio Balbo, Rodovia Alexandre Balbo, pelas fronteiras do Campus de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo e pela linha férrea situada nos limites dos loteamentos do 

complexo Baixadão, que deu origem à primeira versão do projeto urbanístico.   

Atendendo a demanda do SPPT os estudos passaram a contemplar novos cenários para o 

Parque Tecnológico da USP de Ribeirão Preto, que ampliariam a sua área, inicialmente estimada em 

405 mil m2 quadrados, para algo em torno de 1,5 milhões de m2 quadrados, considerando-se as 

novas áreas do empreendimento privado.  

Esta ampliação tornaria o projeto do Parque Tecnológico da USP de Ribeirão Preto não só 

mais atraente aos investidores e empresários que tem interesse em instalar suas empresas de base 

tecnológica, atuando nas áreas de concentração das pesquisas da USP Ribeirão Preto, como 

tornaram o projeto adequado ao programa de Parques Tecnológicos do Governo do Estado de São 

Paulo, o qual priorizava projetos constituídos em parceria público-privada, de maior porte, em 

especial em torno de um milhão de metros quadrados.  Ainda, foi realizada reunião com a equipe 

técnica do SPPT, na qual se discutiu a necessidade de se consultar os demais vizinhos à área 

inicialmente planejada para a instalação do parque.   

Neste mesmo período a Agência USP de Inovação, a FIPASE, a Prefeitura de Ribeirão Preto e 

a equipe do SPPT iniciaram uma discussão conjunta sobre a melhor forma de se inserir as áreas 

privadas no projeto do Parque Tecnológico. 

Neste novo contexto, o projeto deixou de ser denominado “Parque Tecnológico do Campus 

da USP de Ribeirão Preto” e passou a ser denominado de “Parque Tecnológico de Ribeirão Preto”, 

indicando o novo direcionamento do projeto, que passou a ser mais abrangente e assumir 

características que o credenciariam mais a frente a fazer parte do SPPT.  

Em seguida a este direcionamento no projeto, foram realizadas reuniões entre Governo 

Municipal e Magnífico Reitor, e entre o Governo Municipal e o Governo Estadual, para discussão 

sobre os passos seguintes para a continuidade do projeto no que se referia à disponibilização de 

recursos financeiros por parte do governo do Estado ao projeto do Parque Tecnológico de Ribeirão 

Preto. 

Em julho de 2005 a FIPASE realizou seminário para esclarecer conceito e homogeneizar o 

conhecimento sobre o tema, aberto a todos os docentes, discentes do campus da USP e empresários 

da região. 
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Após este evento ocorreram reuniões entre a equipe local da FIPASE e a equipe gestora do 

programa de parques tecnológicos do governo do Estado de São Paulo e o Prefeito de Ribeirão Preto, 

a fim de se analisar as possibilidades de formalização de apoio Estadual e Municipal ao projeto. 

Como resultado destas reuniões, o governo do Estado propôs a formalização da entrada do parque 

tecnológico de Ribeirão Preto no programa estadual por meio da assinatura de um Protocolo de 

Intenções entre os atores interessados no projeto, que teve por objetivo promover a realização de 

estudos visando à criação e implantação do parque tecnológico de Ribeirão Preto. 

Ao longo deste processo a FIPASE foi acumulando atribuições em relação ao projeto e 

assumindo a etapa de planejamento do mesmo. Passou a disponibilizar em seu portal informações 

sobre o projeto, criou uma área restrita para compartilhamento de documentos e informações entre 

os atores envolvidos, iniciou a contratação de uma equipe de técnicos para trabalhar em conjunto 

com o SPPT, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, USP, Agencia USP de Inovação, Financiadora de 

Estudos e Pesquisas - FINEP, MCT e demais entidades envolvidas no mesmo.  

Em novembro de 2005 a equipe local (FIPASE)6 participou do I Seminário Sistema de Parques 

Tecnológicos, realizado em São Paulo, no qual foram apresentados os projetos dos 5 parques do 

Estado de São Paulo. Após as apresentações, foi discutida a elaboração do documento “Termo de 

referência do Perfil das Atividades Científicas e Tecnológicas” especifico para cada parque, ficando o 

de Ribeirão Preto sob a responsabilidade da FIPASE. 

Atendendo à demanda do MCT, a FINEP abriu a possibilidade de envio de proposta de 

projeto sobre “Avaliação da estratégia de implantação do parque tecnológico de Ribeirão Preto”. A 

FIPASE elaborou a proposta e encaminhou a mesma como instituição proponente, a Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico como co-executora e a Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto, ABDI e Agência USP de Inovação como intervenientes.    

Em dezembro de 2005 foi assinado o 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. A partir deste momento o projeto do Parque 

Tecnológico de Ribeirão Preto ficou formalmente inserido no Sistema de Parques do Governo do 

Estado de São Paulo e, desta forma, os atores envolvidos com o projeto passaram a ter o 

compromisso de apresentar uma proposta de parque que atenda à demanda mínima de um milhão 

                                                           
6
 Representada por Geciane Porto (USP/FIPASE), André Lopes (CIESP / FIPASE), Luciana Telles e Antonio Pacagnela (FIPASE). 
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de m2 quadrados em área, que pode ser pública ou privada, não havendo o compromisso dos atores 

locais em utilizar a área da USP.  Esta área poderia vir a ser utilizada, mas para tal deveria primeiro 

haver a manifestação do CORP aprovando tal destinação e informando qual seria a área específica e 

para quais propósitos.  

 

2006 

Em janeiro de 2006, a FINEP encaminhou o convênio e demais documentos em razão da 

aprovação do projeto (referência 4046/05) da encomenda de Ação Transversal/72, denominado 

“Avaliação da estratégia de implantação do parque tecnológico de Ribeirão Preto”, o qual foi 

assinado em 10 de fevereiro entre a FINEP e a FIPASE, com prazo de duração de um ano. Os recursos 

aprovados, R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), destinaram-se à realização dos estudos 

para implantação do parque.  

Foi criada a Comissão de Acompanhamento e Apoio à Implantação do Parque Tecnológico de 

Ribeirão Preto – CAPTEC de forma que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por meio do seu 

Programa de Desenvolvimento Econômico, incluso no PPA 2006/2009, apóia e participa da 

implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Ficou definida a participação coordenada e 

integrada de todas as secretarias e demais órgãos da administração municipal potencialmente 

envolvidos nesse projeto.  

A FIPASE publica a “Chamada de interessados em ofertar terrenos para estudos de 

implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto”. Dentre os 11 proprietários consultados, 

apenas o proprietário da Fazenda Passaredo, um dos herdeiros do Sítio Monte Alegre e os 

proprietários da Fazenda conquista demonstraram interesse em participar do projeto. 

Foram firmados dois contratos entre o programa da FAPESP - SPPT e a FIPASE, sendo que o 

primeiro, de vigência de 4 de julho a 20 de dezembro de 2006, compreendeu estudos para 

identificação do perfil tecnológico das instituições de ensino superior e centros de pesquisa da 

região, identificação do perfil das empresas e atividades de interesse estratégico e com alto potencial 

econômico, e análise dos possíveis cenários para uso dos terrenos, com definição de alternativas de 

localização, densidades, ocupação e indicação de áreas e seu levantamento fundiário, com 

financiamento de R$ 250.000,00 para sua realização. 

Ainda em julho, foi instituída a Comissão Inter-Unidades da USP Ribeirão Preto, para estudo 

da participação da Universidade de São Paulo no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. 

O resultado do edital do “Chamamento de Interessados em Ofertar Terrenos”, foi publicado 

em agosto no diário oficial e disponibilizado o relatório integral no site da FIPASE 
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(www.FIPASE.org.br), sendo que foram consideradas adequadas as duas manifestações de interesse 

recebidas, da Conquista Empreendimentos Agropecuários Ltda (CEAL) e Sítio Monte Alegre. 

Foi realizada em agosto reunião entre os envolvidos com o projeto, para apresentar e 

discutir o resultado do Chamamento de Terras, o Zoneamento Ambiental, a discussão com a 

secretaria da saúde e o perfil do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Em setembro de 2006, foi 

realizada reunião em São Paulo com os técnicos do SPPT (projeto FAPESP) para discussão da 

proposta de Master Plan (conjunto de documentos que demonstra a viabilidade e planejamento de 

implantação do projeto, apresenta um direcionamento e estrutura o projeto).  

Em novembro de 2006 o Presidente da Capetec, em reunião na Prefeitura de Ribeirão Preto, 

apresentou o Plano Diretor da Cidade, afirmando não que haveria barreiras para a implantação do 

Parque na área indicada. Estava prevista a criação até final de 2007 de uma agência ou unidade com 

estabilidade maior (Secretaria Técnica do Sistema de Parques e a Agência de Inovação do Estado de 

São Paulo) para coordenar as atividades ligadas à promoção do desenvolvimento tecnológico do 

Estado de São Paulo. 

 

2007 

Em maio de 2007, a Comissão Inter-unidades sugeriu a destinação de 30 hectares da área da 

USP para a composição do Parque e encaminhou para análise do CORP, o qual aprovou a cessão, 

sendo que naquela área poderiam ser implantados o Centro Tecnológico, o Centro Incubador de 

Empresas de base tecnológica, uma FATEC voltada para a formação de profissionais, em nível de 

tecnólogo, para áreas afins aos interesses principais do Parque Tecnológico e uma unidade da 

EMBRAPA. Foi enviado então à reitoria um documento com a decisão do CORP sobre a área a ser 

cedida e sua utilização. O processo de cessão da área está em análise na Consultoria Jurídica da USP. 

Em julho, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto publicou o edital de chamamento para 

identificar “Interessados em Apresentar Projetos Imobiliários de Implantação do Empreendimento 

Parque Tecnológico de Ribeirão Preto”, cujo resultado, publicado no diário oficial em outubro de 

2007, declarou como viável tecnicamente a única proposta recebida, da CEAL - Conquista 

Empreendimentos Agropecuários Ltda., que destina ao projeto 800 mil m2 quadrados. Participaram 

do processo de análise representantes da USP, PMRP, FIPASE, Secretaria de Desenvolvimento. 

 

Em agosto, foi assinado o 2º. Contrato FAPESP (SPPT sob coordenação de João Evangelista 

Steiner) e FIPASE7, a fim de completar o processo de planejamento do Parque e fornecer as 

                                                           
7 Produtos do 2º. Contrato com a FAPESP: 
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informações necessárias para elaborar o “Plano de Negócios do Parque Tecnológico de Ribeirão 

Preto”. 

Em 09 de outubro foi entregue o Relatório Final do Projeto FINEP8 e no dia 31 do mesmo mês 

foi entregue o Plano de Negócios do Parque aos atores envolvidos no projeto (coordenação do 

Projeto FAPESP, Secretaria de Desenvolvimento, USP, PMRP e CEAL). 

                                                                                                                                                                                     
2.1 - “Descrição do Parque Industrial da Região Administrativa de Ribeirão Preto”, composto pelos seguintes itens:  
2.1.1 - Documento Síntese contendo descrição do Parque Industrial e de Serviços de Ribeirão Preto e Região Administrativa, 
utilizando os setores industriais de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE/IBGE com o maior 
nível de desagregação disponível, respeitando-se o sigilo de empresas individuais; 
2.1.2 - Descrição das concentrações industriais e Arranjos Produtivos Locais (EMHO, Cosméticos, e outros se houver) e de 
Empresas de Base Tecnológica que forem consideradas relevantes; 
2.1.3 – Descrição da evolução da composição de empresas do Município, entre os anos de 2001 e 2006, segundo 
classificação da CNAE mencionada no item 2.1.1 e agregada à classificação dos setores utilizados pela OCDE;  
2.1.4 – Relação de empresas industriais disponíveis no cadastro de empresas da Prefeitura de Ribeirão Preto e de Entidades 
de Classe;  
2.2 - “Detalhamento da Estratégia de apoio ao Setor de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico”, composto 
pelos itens seguintes: 
2.2.1 – Análise das experiências de alguns Centros Europeus do segmento de equipamentos médicos hospitalares, 
indicando modelos que podem ser aplicados no Parque de Ribeirão Preto em termos de equipamentos, estrutura 
organizacional e de gestão, serviços técnicos prestados, modelos e práticas de transferência de tecnologia, captação de 
recursos, sustentabilidade (como geram receita), parcerias, e existência (ou não) de incentivos fiscais. 
2.2.2 – Análise das demandas e gargalos tecnológicos de no mínimo 15 empresas de equipamentos médicos e 
odontológicos do Estado de São Paulo, articulando essas demandas com possíveis ofertas indicadas em estudo anterior 
relacionado às ICTs da cidade e Região;. 
2.2.3 – Análise da legislação federal, estadual e municipal nas áreas tributária, e de incentivos de caráter econômico, para 
produção interna, para importação e para exportação, aplicada ao segmento de EMHO, apontando a situação atual e 
gargalos, caso existam; 
2.2.4 – Estratégia a ser adotada para viabilizar a transformação do Centro Tecnológico proposto para o Parque de Ribeirão 
Preto, atualmente projetado com ênfase em serviços, em um Centro Tecnológico com desenvolvimento e transferência de 
novas tecnologias voltadas a inovação em produto e processos. 
2.3 - “Análise de rotas tecnológicas, de aplicações industriais, e das experiências nacionais em oferta de serviços, para 
biotecnologia para saúde, fármacos e cosméticos”, composto pelos itens seguintes:  
2.3.1 – Análise de estudos e de políticas internacionais relevantes (EUA, Canadá, Austrália, Índia, China, OCDE, União 
Européia, dentre outros) que apontem rotas tecnológicas e aplicações industriais em biotecnologia, aplicadas à saúde, 
humana e animal, fármacos e cosméticos; 
2.3.2 – Análise das demandas e gargalos tecnológicos de, no mínimo 25 , empresas usuárias de biotecnologia, fármacos e 
cosméticos do Estado de São Paulo; articular essas demandas com as já indicadas em estudo anterior relacionado às ICTs da 
cidade e Região; 
2.3.3 – Experiências nacionais observadas em Centros de P&D no País que ofertam serviços e desenvolvem pesquisa em 
biotecnologia, indicando modelos que podem ser aplicados ao Parque de Ribeirão Preto em termos de equipamentos, 
estrutura organizacional e de gestão, serviços técnicos que são prestados, modelos e práticas de transferência de 
tecnologia, mecanismos e formas de captação de recursos, sustentabilidade e parcerias.  
2.4 Análise consolidada dos estudos e trabalhos efetuados que permitam caracterizar a forma de atuação do Parque de 

Ribeirão Preto sob a perspectiva do seu Projeto de Ciência e Tecnologia.  

8
 Contemplou as seguintes metas: 

1. Gerenciamento do projeto; 
2. Análise da Situação Fundiária da Área do Parque; 
3. Análise das Experiências de Parques Tecnológicos Referentes a Estratégias de Transferência de Tecnologia; 
4. Análise e Definição do Perfil das Atividades e Serviços das Empresas que serão Implantadas no Parque; 
5. Definições Jurídicas para a Implantação do Parque Tecnológico; 
6. Levantamento da Viabilidade Econômica e da Engenharia Financeira da Operação Urbana do Parque para o Cenário I; 
7. Detalhamento do Plano Urbanístico da Área do Parque; 
8. Definição dos Custos de Infra-Estrutura e dos Equipamentos da Área do Parque para Cenário I; 
9. Análise da Viabilidade Técnica da Implantação de um Centro Tecnológico; 
10. Identificação das Rotas Biotecnológicas a Serem Exploradas na Área de Saúde e Biotecnologia pela FIPASE, no Âmbito da 
USP de Ribeirão Preto; e 
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Em novembro e dezembro foram realizadas conversações com os vários atores no sentido de 

iniciar a implantação da Fase I do parque. 

 

2008 

Em 2008 foram continuadas as ações visando o início de implantação do parque.  

Em janeiro foi criada a Comissão Gestora Provisória de Implantação do Parque Tecnológico 

de Ribeirão Preto, por meio da Portaria nº 0158 de 14/01/2008, formada por representantes da 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, da USP, da CEAL e da FIPASE. A fundação participou em todas 

as reuniões. 

Foi realizado, ao longo de 2008, levantamento de informações junto aos demais membros da 

Comissão Gestora Provisória visando à definição da área, organização gestora, entre outros aspectos 

críticos do projeto, visando o efetivo fechamento do Plano de Negócios e o início à implantação do 

empreendimento. 

Preparou-se, em conjunto com os demais membros da Comissão Gestora Provisória, a 

apresentação do projeto para o Secretário Adjunto de Desenvolvimento, Sr. Luciano Almeida, o 

coordenador da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Sr. Vahan Agopyan, e o 

Superintendente do IPT, Sr. João Fernando Gomes de Oliveira, quando da visita a Ribeirão Preto em 

10/02/2008. 

Foi elaborada proposta técnica de implantação da FASE I do Parque, compreendendo a 

construção da SUPERA-Parque e o departamento do Centro Tecnológico voltado a equipamentos 

médicos, hospitalares e odontológicos na área de 10 mil m2 da USP, a qual foi encaminhada pela 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São 

Paulo- SD. Também foi elaborada documentação referente ao Pré-Credenciamento do Projeto do 

Parque Tecnológico, também encaminhada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto à SD. 

O Plano de Negócios do Parque Tecnológico, entregue à Secretaria de Desenvolvimento em 

2007, foi revisto e transformado em um documento mais enxuto e empresarial. O Plano de Negócios 

passou por várias atualizações durante o ano, em função dos vários cenários de implantação que se 

apresentaram. 

Houve atualização também do modelo jurídico administrativo do Parque com elaboração de 

proposta de governança do Parque Tecnológico, a qual aguarda retomada das negociações dos 

atores para devida apreciação. Foram realizados contatos com representantes de outros parques 

(Eco-Parque Damha - São Carlos, Porto Digital- Recife, Valetec –Campo Bom/RS, Tecnopuc- Porto 

                                                                                                                                                                                     
11. Perspectivas de Financiamento. 
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Alegre, UNITEC - São Leopoldo/RS) para a troca de experiências no que tange à modelagem jurídica 

administrativa do empreendimento. 

Foi desenvolvida a atualização dos serviços de grupos de pesquisa que poderão ser 

oferecidos às futuras empresas do Parque Tecnológico. Para tanto, foram enviados ofícios a todos os 

grupos de pesquisa da USP e das demais instituições de ensino e pesquisa da região que haviam se 

manifestado positivamente, em pesquisa anterior, a cooperar com empresas do futuro parque. O 

documento que consolida as informações, “Serviços tecnológicos oferecidos às empresas pelos 

grupos de pesquisa”, está disponível na página da FIPASE, por meio do endereço: 

http://www.FIPASE.org.br/default2. asp?active_page_id=92  . 

Foi finalizada a estruturação das unidades voltadas à Biotecnologia, Fármacos, 

Medicamentos e Cosméticos do Centro Tecnológico (atual CEDINA). A definição das características 

das infra-estruturas, unidades, equipamentos e pessoal foram baseadas em estudos de 

benchmarking com organizações de pesquisa e desenvolvimento nacionais e internacionais e 

verificação de demandas e gargalos de empresas de tais setores no Brasil. A finalização da 

estruturação do Centro permitiu a construção do Projeto Integrado e elaboração do EVTE (estudo de 

viabilidade técnica e econômica) para todos os seus departamentos, o que permitiu: 

a) Elaboração de diversos cenários para o estudo de viabilidade, considerando diferentes fontes de 

financiamento, cronograma de instalação e serviços prestados; 

b) Busca por fontes de financiamento disponíveis e editais abertos que poderiam ser utilizados para 

viabilizar sua instalação; 

c) Identificação da linha Pró-Farma do BNDES como a opção, no momento, com as condições mais 

favoráveis em termos de taxas de juros e prazos de carência e amortização; 

d) Realização de reunião com representantes do BNDES responsáveis pelo PROFARMA para 

apresentar projeto do Centro e obter orientações sobre o acesso a esta linha e condições de 

submissão de proposta; 

e) Elaboração de proposta para obtenção de financiamento junto ao BNDES, a qual aguarda 

definições dos parceiros do Parque Tecnológico para que possa ser enviada ao banco. 

Para viabilizar a atração de empresas para instalarem-se no Centro Tecnológico quando do 

início de sua implantação, foi realizado levantamento de serviços complementares aos que serão 

oferecidos pelo Centro e também de empresas já consolidadas no mercado que possam oferecê-los.  

Visando à prospecção de recursos para implantação do Parque, a fundação realizou, por 

meio de sua Diretora-Presidente, vários contatos com o MCT, o que culminou com a apresentação do 

projeto para a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), e encaminhamento 

do mesmo para o então secretário, Sr. Guilherme Henrique Pereira. Tal ação resultou na 
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possibilidade de convênio para a contratação de Ante-Projeto, Projeto Pré-Executivo e Projeto 

Executivo do Centro com o MCT via descentralização de recursos. Com o objetivo de viabilizar o 

convênio, buscou-se inicialmente o CEFET Sertãozinho, mas após reunião com a direção de tal 

entidade, e negociação com a direção do CEFET/SP, constatou-se a restrição de tempo em 

concretizar tal parceria (falta de tempo hábil para realização de todo o processo de licitação e 

empenho do recurso ainda no ano de 2008).  

Surgiu então, após conversas com os técnicos do MCT, a possibilidade de convênio direto 

entre o MCT e a FIPASE. A fundação, então, elaborou a proposta de solicitação de recursos ao MCT, a 

qual foi apresentada via Geconv - Sistema de Execução e Gestão de Convênios – MCT e Siconv - 

Sistema de Convênios. Os recursos solicitados no valor total de R$ 500.000,00 (sendo R$ 60 mil de 

contra-partida da FIPASE), já estão depositados em conta específica do convênio em nome da 

FIPASE.  

Para auxiliar na elaboração do edital de contratação dos projetos referentes ao convênio 

com o MCT, foi elaborado material contendo as características físicas desejáveis (versão preliminar 

de memorial descritivo) do Centro. 

Também visando à implantação do empreendimento, foi monitorada a divulgação da 

abertura de editais de subvenção e de programas de fomento que poderiam ser adequados para a 

implantação do empreendimento. 

A partir de solicitação da Prefeitura de Piracicaba, a FIPASE confeccionou de pré-proposta de 

consultoria em EVTE para o Parque Tecnológico de Piracicaba. O retorno sobre o aceite ou não da 

proposta não foi enviado até o presente momento. 

Durante todo o ano foram realizadas reuniões e apresentações aos vários atores e entidades 

envolvidas com o projeto, buscando o início de sua implantação, e com empresas que vislumbraram 

no projeto do parque uma oportunidade no desenvolvimento de seu negócio. 
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2

0
0

5
 

Realização de levantamento fundiário das áreas circunvizinhas à área destinada pela USP ao Parque 

Reuniões com a equipe do programa FAPESP Sistema Paulista de Parques Tecnológicos  a fim de 

adequar o projeto aos moldes do SPPT 

FIPASE assume o planejamento do Parque 

Realização de seminário sobre Parques tecnológicos 

Participação no Seminário do SPPT 

Assinatura do Protocolo de Intenções 

2
0

0
6

 

Assinatura do Convênio com A FINEP 

Criação da Comissão de Acompanhamento e Apoio à Implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão 

Preto – CAPTEC 

Realização do “Chamamento de interessados em ofertar terrenos para estudos de implantação do 

Parque Tecnológico de Ribeirão Preto” 

Assinatura de contrato com o programa da FAPESP – SPPT 

Reuniões da equipe local da FIPASE com a equipe do SPPT 

2
0

0
7

 

Realização do “Chamamento de Interessados em Apresentar Projetos Imobiliários de Implantação do 

Empreendimento Parque Tecnológico de Ribeirão Preto” 

Entrega dos produtos do 1º. Contrato com o programa da FAPES – SPPT 

Assinatura e entrega dos produtos do 2º. Contrato com o programa da FAPESP- SPPT 

Elaboração e entrega do Plano de Negócios do Parque Tecnológico 

2
0

0
8

 

Participação na Comissão Gestora Provisória de Implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto 

Auxílio técnico no envio para a Secretaria de Desenvolvimento da proposta de implantação da FASE I do 

Parque 

Elaboração/organização de documentação para pré-credenciamento do projeto do parque para a 

Secretaria de Desenvolvimento/SP 

Finalização da estruturação do Centro tecnológico e estudo de viabilidade financeira e econômica. 

Participação em reuniões com os atores do projeto visando sua implantação 

Busca de fontes de financiamento para o projeto 

Convênio com o MCT visando a elaboração do Projeto Executivo do CenTec. 

 

Quadro 10 – Resumo das principais atividades desenvolvidas 2005-2007 

 

 

 


